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Høring - endring av aldersgrensen for bortfall av
helsepersonells autorisasjon m.v. fra 75 - 8o år

Likestillings-ogdiskrimineringsombudetvisertil Helse-og
omsorgsdepartementetshøringsbrevav26.mai 2014vedrørendeendringav
aldersgrensenforbortfallavhelsepersonellsautorisasjonm.v.

Ombudetskalføre tilsynmed ogmedvirketil at bestemmelsenei blant annet
arbeidsmiljølovenkapittel 13,herunder forbudetmot aldersdiskriminering,
overholdes.EUsrammedirektivmot diskriminering,blant annet på grunn av
alder, rådsdirektiv2000/78/EF, har blitt gjennomførti Norgeoger
implementerti arbeidsmiljølovenkapittel13.

Ombudetslutter segtil departementetsforslagom å hevealdersgrensenfor
bortfallavhelsepersonellsautorisasjon,lisenseller
spesialistgodkjenningfra 75til 8o år.

Dethar skjedden samfunnsutviklingetter at aldersgrensenble innført i 1980.
Levealderenhar økt ogeldrehar genereltbedre helseenn de hadde før. Dette
tilsier at helsepersonellønskerå stå i arbeidlengerenn tidligere.Det fremgårav
høringsbrevetat aldersgrensener en barriere for at helsepersonellskalkunne
videreførepasientrettet virksomhet.Viderefremgårdet avhøringsbrevetat det
er sværtfå somfår avslagnår de søkeromlisens etter at de har fylt75 år. Dette
tilsier at det ikkeer behovfor en aldersgrensepå 75 år lenger.
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Formålet med arbeidsmiljøloven, jf. lovens § 1-1b) er å sikre likebehandling i
arbeidslivet. I forarbeidene til loven, ot.prp.nr. 49 (2004-2005) punkt 5.5 er det
nevnt at et av de viktigste siktemålene med loven er å fremme et integrerende
arbeidsliv. Ombudet mener at en heving av aldersgrensen for helsepersonell til
8o år vil fremme disse formålene i større grad enn dagens aldersgrense for
helsepersonell.

Samtidig er vi enige i at ordningen med bortfall av autorisasjon ved særlig høy
alder videreføres fra 8o år slik det er foreslått av departementet. Helsepersonell
over 8o år kan etter søknad gis lisens for å utøve virksomhet inntil ett år av
gangen.

Kjernen i diskrimineringsvernet er at enkeltindivider bør behandles individuelt,
og ikke generelt på bakgrunn av objektive kjennetegn, som for eksempel alder.
Ombudet forutsetter derfor at utstedende myndigheter foretar individuelle
vurderinger basert på faglige og saklige hensyn når de mottar søknader fra
helsepersonell som har fylt 8o år og som ønsker å fortsette å stå i arbeid.

Ombudet viser for øvrig til vår høringsuttalelse til Arbeids- og
sosialdepartementets høringsforslag av 25. juni 2014 om endringer i
arbeidsmiljølovens regler om aldersgrenser.
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