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Høring – Endring av aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon, lisens eller 

spesialistgodkjenning fra 75 til 80 år 

 
NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon viser til høringsbrev fra Helse- og 
omsorgsdepartementet datert 26.05.14 og høringsfrist fastsatt til 01.10.14. 
 
NITO organiserer ca. 75000 ingeniører og teknologer i privat sektor, offentlig sektor (kommune og stat) 
og innen helsesektoren.  
 
Om lag 6000 av våre medlemmer er bioingeniører og disse er underlagt lov om helsepersonell m.v. av 
02.07.99 nr 64 og gjeldende aldersgrenser knyttet til autorisasjon. Som fagorganisasjon organiserer 
NITO nærmere 90 % av landets bioingeniører. Vi organiserer også radiografer, perfusjonister og 
ortopediingeniører. 
 
NITOs generelle utgangspunkt er at aldersgrenser i arbeidslivet langt på vei bør fjernes. Eldre 
arbeidstakere er kunnskapsrike og kan bidra med verdifull kompetanse og erfaring. Det er i tillegg et 
økende behov for arbeidskraft i helsevesenet, og det bør legges til rette for fleksibilitet slik at eldre 
arbeidstakere som ønsker å delta lengre i yrkeslivet gis en slik mulighet. Samfunnsutviklingen har 
generelt bidratt til høyere levealder og bedre helse for befolkningen slik at flere både kan og ønsker å 
stå lengre i arbeid. 
 
I høringsnotatet legger departementet primært vekt på aldersperspektivet når man drøfter 
pensjonsalder og mindre vekt på kompetansedimensjonen. NITO skulle gjerne sett at det var den 
enkeltes kompetanse som ble vektlagt ved vurderingen om man skal beholde eller miste sin 
autorisasjon fremfor hvor gammel man er. Dette kunne for eksempel løses ved innføringen av en form 
for resertifisering av autorisert helsepersonell.  
 
NITO støtter likevel departementets forslag til at den generelle aldersgrensen for bortfall av 
helsepersonells autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning heves fra 75 til 80 år med påfølgende 
nødvendige lovendringer i lov om helsepersonell § 48, § 54 og § 74. NITO støtter også lovforslaget om 
at helsepersonell som har mistet autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning ved gjeldende 
aldersgrense på 75 år kan søke om gjenerverv frem til de fyller 80 år.  
 
Det er videre positivt at det foreslås en endring i forskrift om lisens til helsepersonell  



Side 2 av 2 

 

(FOR 2000-12-21 nr. 1379) § 6 slik at helsepersonell over 80 år kan søke om lisens ett år av gangen 
for å praktisere videre i sitt yrke etter nådd aldersgrense. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

          
Trond Markussen       Steinar Sørlie 
President        Generalsekretær 
 
 

  

  

 

 

 

 


