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HØRINGSSVAR – ENDRING AV ALDERSGRENSEN FOR BORTFALL AV HELSEPERSONELLS 
AUTORISASJON M.V FRA 75-80  ÅR 
 
Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) takker for anledningen til å uttale seg.  
Farmaceutene har tidligere spilt inn at vi ønsker oss en offentlig resertifisering av 
helsepersonell i Norge slik mange andre land har. Dette vil være et system som 
kvalitetssikrer at helsepersonell holder seg faglig oppdatert og innehar nødvendige faglige 
ferdigheter. Begrensninger i alder for å kunne utføre et yrke vil kunne bortfalle, ved at et 
slikt system vil sikre at helsepersonell har faglige kvalifikasjoner. Foreningen er kjent med at 
andre yrkesgrupper i Norge må sertifiseres/resertifiseres til oppgaver i sin jobb.  For å 
opprettholde kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten, sikkerhet for pasientene og tillit til 
helsetjenesten, bør dette også på plass for alt helsepersonell. 
 
Inntil det blir en offentlig resertifisering av helsepersonell mener vi det er viktig å 
opprettholde at helsepersonells bortfall av autorisasjon skjer ved 75 år, og at det videreføres 
at det etter dette må søkes om lisens for å fortsette med pasientrettet virksomhet. 
Dokumentasjonen som må legges ved en søknad om lisens er viktig for pasientsikkerheten. 
Fortsatt opprettholdelse av et krav om å måtte søke om lisens etter 75 år er etter vår 
mening ikke et hinder for å ivareta intensjoner om å legge til rette for at eldre arbeidstakere 
skal kunne fortsett lenger i arbeidslivet. De besitter mye kunnskap og erfaring som 
Farmaceutene mener det vil være synd om ikke blir brukt, når det enkelte helsepersonell har 
mulighet og ønske om dette selv, men hensyn til pasientsikkerhet må komme i første rekke. 
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Brevet er godkjent elektronisk og mangler derfor signatur 

 

Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) er profesjonsforeningen for farmasøyter. Foreningen arbeider 

for riktig legemiddelbruk og for en høy faglig og yrkesetisk standard blant våre 3200 medlemmer. Farmasøyter 

er den gruppen autorisert helsepersonell med bredest ekspertise på legemidler. Vår legemiddelfaglige 

kompetanse dekker hele spennet fra forskning via produksjon, distribusjon og til klinisk bruk av legemidler. 
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