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Aldersgrense for bortfall av helsepersonells autorisasjon - 
høring  
 

Høring om endring av aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon m.v. fra 

75-80 år ble politisk behandlet i Bistand- og omsorgskomitèen i Bærum kommune 

2.9.2014 og vedtatte høringsinnspill følger under:  

 

«Helsetilstanden og funksjonsevnen har senere år blitt vesentlig bedret hos den eldre del 

av befolkningen. Med økende alder øker forekomsten av kroniske sykdommer og også 

av tilstander som kan påvirke de eldre mentalt og emosjonelt, men svært mange er både 

åndsfriske og fysisk spreke og har behov for å være i aktivitet. 

 

Helsepersonell over 75 år har en unik kompetanse og lang erfaring som kan representere 

en viktig tilleggsressurs for pasienter og samfunnet. Likevel ønsker de fleste i 

helsevesenet å fratre ved vanlig pensjonsalder etter langvarig arbeidsinnsats, men noen 

få har et sterkt ønske om å videreføre sin pasientrettede virksomhet. 

 

De som ønsker å fortsette med lisens har et selvstendig ansvar for at virksomheten er 

faglig forsvarlig og de må sørge for å være faglig oppdatert. De fleste som oppdager at 

den fysiske eller mentale helse begynner å svikte vil selv avslutte sin virksomhet, men 

det er viktig at det er systemer som fanger opp de få som ikke har denne erkjennelse. 

Det vil være lettere å identifisere de som arbeider i et arbeidsfellesskap enn de som 

driver helt selvstendig pasientrettet praksis.  Bærum kommune mener at det fortsatt må 

være ordninger som følger opp eldre arbeidstakere på en målrettet og systematisk måte. 

 

Bærum kommune støtter intensjonen og ambisjonen om at flere eldre helsearbeidere gis 

mulighet til å kunne fortsette pasientrettet helsearbeid etter fylte 75 år. En hevning av 

bortfall av autorisasjon til 80 år vil antakelig være et virkemiddel som bidrar til dette.  

Dette vil neppe ha stor betydning for pasientsikkerheten. Det er ikke påvist flere 

profesjonelle feil hos leger over 75 år, men det er verdt å merke seg at flere leger ved 

søknad om lisens får en begrenset rekvireringsrett på legemidler på grunn av manglende 

omfang på praksis eller manglende dokumentasjon på faglig oppdatering. Med en 

hevning av autorisasjonsbortfall til 80 år vil alle leger ha full rekvireringsrett til 
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legemidler og Bærum kommune forutsetter at tilsynsmyndighetene har systemer som 

fanger opp uforsvarlig legemiddelforskrivning, enten leger er over eller under 80 år. 

 

Bærum kommune støtter at det fortsatt settes en aldersgrense for bortfall av autorisasjon 

og mener det er forsvarlig å heve denne grensen til 80 år.  

 

Bærum kommune støtter at lisens deretter har gyldighet for et år av gangen og at 

lisensen tilpasses omfang og art av den pasientrettede virksomheten». 
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