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

Viser til høringsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet 26. mai 2014, hvor 
Helsedirektoratet gis anledning til å gi innspill til høring av endring av aldersgrensen for 
bortfall av helsepersonells autorisasjon m.v. fra 75 – 80 år. Høringsfrist er satt til 1. 
oktober 2014. 
 
Helsedirektoratet ønsker å bemerke at en større gruppe helsepersonell har søkt om 
lisens etter § 54 annet ledd, jfr. § 49 fjerde ledd og § 51, de siste årene og antallet 
øker. Dette tilsier at det nå og i fremtiden vil være en stadig større gruppe eldre 
helsepersonell som ønsker å fortsette med pasientrettet arbeid. Høyere levealder og 
bedre helse hos eldre har ført til at stadig flere eldre er yrkesaktive, dette gjelder også 
helsepersonell. 
 
Direktoratet har i 2014 mottatt flere henvendelser vedrørende forlengelse av 
spesialistgodkjenning fra leger og tannleger over/som fyller 75 år. Disse legene og 
tannlegene ønsker å fortsette i pasientrettet virke og er svært opptatt av at 
spesialistgodkjenning ikke skal bortfalle, ikke bare for sin egen del, men også fordi de 
mener at dette går ut over pasientene, både når det gjelder manglende 
rekvireringsmulighet for A-preparater og behov for å fortsette behandling samt avslutte 
langvarige behandlingsløp. 
 
Dagens 75 åringer har bedre helse og flere år forventet gjenværende aktive leveår enn 
75 åringer hadde i 1980 da aldersgrensen ble bestemt. 
 
Direktoratet er enig i de betraktninger og hensyn som fremkommer i høringsnotatet i 
forbindelse med forslaget til heving av aldersgrensen fra 75 år til 80 i 
helsepersonellovens § 54 annet ledd, for så vidt gjelder helsepersonell med 
spesialistgodkjenning innvilget i medhold av helsepersonellovens § 53. 
 
Videre er vi enige i de betraktninger som ligger bak forslaget til endringer i § 74 første 
ledd samt forskriftens § 6 om at lisens for spesialister etter fylte 80 år, innvilges for kun 
ett år av gangen til forskjell fra dagens ordning.  
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Vi støtter også overgangsordningen som omhandlet i nytt tredje ledd i § 76, jfr. 
høringsnotat pkt. 5.4.1. 
 
Det legges til grunn at vurderingen av kravet til forsvarlighet ved behandling av 
søknader om lisens etter § 49 fjerde ledd, jfr. § 51, vil være det samme ved 
fastsettelse av aldersgrense for opprettholdelse av så vel autorisasjon som 
spesialistgodkjenning, som er dagens ordning.  
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