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Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud - Forslag til endring av 

aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon m.v. fra 75 - 80 år 
 

Fylkesmannen i Buskerud viser til høringsbrev av 26.05.14 fra Helse- og 

omsorgsdepartementet der forslag til endring av aldersgrensen for bortfall av helsepersonells 

autorisasjon m.v. fra 75 til 80 år ble sendt på høring. Frist er satt til 01.10.14. 

 

Innledningsvis vil vi understreke at vi først og fremst har vurdert de fremsatt forslag til 

endringer i lys av hensynet til pasientsikkerheten. Pasientsikkerhet er ett av de fremste formål 

i norsk helselovgivning. 

 

Departementet tar i sitt endringsforslag utgangspunkt i at en grunnleggende forutsetning for å 

kunne utøve virksomhet i helse- og omsorgstjenesten er at allmennheten har den nødvendige 

tillit til dem som gir helsehjelp, og til helse- og omsorgstjenesten som sådan. Uavhengig av 

autorisasjons- og lisensordningen må all virksomhet som skal utøves av helsepersonell 

baseres på det grunnleggende, overordnede kravet om faglig forsvarlighet som er nedfelt i 

helsepersonelloven § 4. Forsvarlighetskravet er også inntatt i spesialisthelsetjenesteloven  

§ 2-2 og i helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1. Det er forutsett og fremgår av de to 

sistnevnte bestemmelsene at virksomhetene som yter helsehjelp skal sørge for nødvendig, 

kvalifisert personell, slik at de helsetjenester som ytes kan være faglig forsvarlige. Når det 

gjelder helsepersonelloven § 4 må det enkelte helsepersonell selv foreta en selvstendig vurdering 

av forsvarligheten, og kan ikke påta seg oppgaver som hun eller han ikke er formelt eller reelt 

kvalifisert for.  

 

Ordningen med en aldersgrense og en mulighet for å søke om lisens har betydning for 

forsvarlighetskravet, og bør avgjort videreføres for at myndighetene skal kunne foreta en 

overordnet vurdering av om helsepersonell som har kommet opp i en særlig høy alder fortsatt 

har en helse og en tilstrekkelig nærhet til pasientrettet virksomhet til å videreføre sin praksis. 

En ordning med en aldersgrense satt på riktig nivå, kombinert med en mulighet for å søke om 

lisens som ivaretar hensynet til at det er store individuelle forskjeller mellom oss, også når vi 

når høy alder, er en ordning som er nødvendig for å oppnå et saklig formål, samtidig som at 

det er en ordning som ikke er uforholdsmessig inngripende overfor dem som omfattes av den. 

 

Fylkesmannen har oppsummert departementets argumenter for heving av 

aldersgrensen fra 75 til 80 år til følgende: 

 

 levealderen har økt jevnt siden aldersgrensen på 75 år først ble innført med legeloven av 

1980 

 eldre holder seg nå lengre funksjonsfriske 
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 aldersgrensen og den etterfølgende lisensordningen utgjør en betydelig terskel for at 

helsepersonell over 75 år skal kunne videreføre pasientrettet virksomhet 

 mange som ellers kunne ha fortsatt sin virksomhet unnlater derfor å søke 

 det «anføres fra flere hold» at en aldersgrense på 75 år ikke lenger verken er ønskelig eller 

nødvendig 

 

Fylkesmannen i Buskerud har følgende bemerkninger til forslaget om å endre 

aldersgrensen fra 75 til 80 år: 

 

Etablering av helsetjenester og utdanning, samt regulering av utøvelse av virksomhet som 

godkjent helsepersonell, er fra helsemyndighetenes side i utgangpunktet gjort for å sikre 

pasientene og den allmenne befolknings tilgang til gode og trygge tjenester, ikke for at 

helsepersonell skal ha sysselsetting.  

 

Vi minner om at pasientrettet virksomhet er en virksomhet med et potensielt stort 

skadepotensiale. Noen helsepersonellgrupper, spesielt leger og tannleger, driver i langt større 

grad enn mange av de øvrige profesjonsgruppene helt selvstendige pasientrettede aktiviteter. 

Den virksomhet denne gruppen utøver, men også andre, er av en art som kan få store og 

alvorlige praktiske konsekvenser for pasientene, dersom tiltak utøves feil eller unnlates utført. 

 

Vår høringsuttalelse er spesielt rettet mot de to nevnte helsepersonellgruppenes yrkesutøvelse. 

Imidlertid er det også andre profesjonsgrupper som i mange sammenhenger driver selvstendig 

og kan ha et betydelig risikopotensiale i sin yrkesutøvelse. I prinsippet er det derfor ingen 

grunn til å ikke sette samme alderskrav til alle helseprofesjoner. 

 

En akselererende utvikling innen vitenskap og klinisk praksis forutsetter at utøvere av 

pasientrettet virksomhet, uansett alder, løpende må holde seg oppdatert på sitt fagområde 

gjennom kursopplæring og praktisk virksomhet for å kunne drive faglig forsvarlig. Dette er et 

personlig krav som alt omfattes av helsepersonelloven § 4. Samtidig skjer en stadig økning og 

utvikling av myndighetskrav på helseområdet (lover og forskrifter) som utøvere også må 

holde seg oppdatert på, for kunne drive lovlig virksomhet. Dette medfører at det ikke lenger 

er mulig å fortsette pasientrettet virksomhet kun på bakgrunn av lang erfaring og gammel 

kunnskap i faget, snarere tvert imot. 

 

Det er en kjensgjerning at eldre mennesker generelt sett er friskere nå enn tidligere. 

Fylkesmannen er av den oppfatning at eldre, der det er forsvarlig, mulig og ønskelig, bør 

kunne få arbeide lenger enn dagens aldersgrenser legger opp til.  Dette er imidlertid ikke noe 

argument for at helsepersonell skal få drive virksomhet etter fylte 75 år, helt frem til de fyller 

80, uten kontroll og fornying av sin autorisasjon. Til dette er den arena helsepersonell arbeider 

på et for stor risikoområde, der oppdatering m.v. er påkrevd. 

 

Den alminnelige aldersgrensen for arbeidstakere i Norge er 70 år. Lisens etter 75 år er 

allerede i dag en ordning som gir mulighet for yrkesdeltakelse for de som er egnet til dette. Å 

heve aldersgrensen i forhold til dagens ordning finner vi ikke forsvarlig. 

 

Bestemmelsene om autorisasjon er som kjent utarbeidet for i størst mulig grad å beskytte 

pasientene mot å bli utsatt for helsepersonell som av ulike årsaker ikke innehar tilstrekkelig 

formell og reell kompetanse til å ivareta det arbeidet ulike profesjonsgrupper er forutsatt å 

skulle kunne utføre.  
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Fylkesmannen finner grunn for å minne om at ved fylte 75 år er helsepersonell, som 

befolkningen for øvrig, kommet opp i en såpass høy alder at en ikke ubetydelig andel av 

aldersgruppen ikke lenger fullt ut har de fysiske og/eller psykiske forutsetninger som er 

nødvendige, både for å kunne følge tilstrekkelig med i utviklingen av faget, og for å foreta 

utøvelse av de praktiske ferdigheter som kreves. Det er etter vår oppfatning et viktig poeng i 

denne sammenheng at personer med økende alder ikke selv alltid er de som er best egnet til å 

vurdere gradvis oppståtte endringer i egne psykiske og kompetansemessige forutsetninger. 

Fylkesmannen i Buskerud kan ikke se at departementet har fremlagt noen overbevisende 

dokumentasjon for at dette ikke lenger er tilfelle og at aldersgrensen, uten problemer for 

pasientsikkerheten, derved kan heves til 80 år. 

 

På bakgrunn av vår erfaring med hendelsesbaserte tilsynssaker, og tilsynssaker generelt, 

finner vi ikke at argumentet om at antall tilsynssaker mot helsepersonell i aldersgruppen 75-

80 år er lavt kan tillegges vekt. Dette gjenspeiler neppe annet enn at antall yrkesutøvere i 

denne gruppen er lavt, og at de som utøver praksis faktisk allerede er vurdert og spesielt 

godkjent gjennom eksisterende lisensordning. 

 

Den lisensordningen som er innført for helsepersonell som passerer 75 år ivaretar etter vår 

oppfatning på en utmerket måte de som både fortsatt tilfredsstiller de ovennevnte kriterier og 

ønsker å drive klinisk praksis av et visst omfang, samt samfunnets behov for deres innsats. 

Pasientrettet virksomhet er av så krevende art, at det bør være et minimum at de som ønsker å 

drive slik virksomhet er i stand til å forsere det hinder det måtte oppleves å være, å søke om 

lisens. Etter gjeldende ordning må den som søker om lisens for pasientrettet arbeid kunne 

godtgjøre at omfanget av virksomheten ikke vil utgjøre mindre enn 20 % av full stilling, dvs. i 

snitt ett dagsverk pr. uke, hvilket Fylkesmannen ikke oppfatter som særlig omfattende og 

strengt, sett i forhold til de forutsetninger for å kunne drive faglig forsvarlig virksomhet som 

er nevnt over. Det er innført krav om helseattest og fornyelse av førerkortet for personer over 

75 år som ønsker å fortsette å kjøre moped og bil grunnet sikkerhetsmessige årsaker, det bør 

ikke være mindre strenge krav for å drive en så risikofylt virksomhet som pasientbehandling, 

særlig når det gjelder gruppene leger og tannleger, men også andre profesjoner. 

 

På bakgrunn av ovennevnte og etter en samlet vurdering finner ikke Fylkesmannen i 

Buskerud grunnlag for å støtte forslaget som Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på 

høring. 
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