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HØRING OM ENDRING AV ALDERSGRENSEN FOR BORTFALL AV 

HELSEPERSONELLS AUTORISASJON M.V. FRA 75 - 80 ÅR. OSLO KOMUNES 

UTTALELSE. 

 

Det vises til brev av 26.05.2014 fra Helse- og omsorgsdepartementet vedrørende Høring om 

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

høringsfrist 01.10.2014. 

 

Oslo kommunes høringsuttalelse er avgitt i byrådens sak 25/2014 og har følgende ordlyd: 

 

Oslo kommune ser positivt på tiltak som gir eldre mennesker mulighet til å fortsette lenger i 

arbeidslivet dersom de ønsker det. I og med at flere lever lenger, virker det fornuftig å øke 

grensen. Oslo kommune støtter derfor i utgangspunktet forslaget om å endre aldersgrensen fra 

75 til 80 år.  

 

Etter Oslo kommunes vurdering er imidlertid det sentrale spørsmålet hvorfor Norge skal ha en 

aldersgrense i det hele tatt. Ut fra omtalen i notatet er Norge det eneste landet i Europa som har 

en slik aldersgrense og så vidt kommunen kjenner til er det heller ikke noe land utenfor Europa 

som har en grense av denne typen. Problemet med en aldersgrense er at noen helsepersonell vil 

være faglig oppdaterte og fortsatt kompetente etter passert aldersgrense, mens andre vil ha 

mistet sine faglige ferdigheter før de oppnår grensen. Det avgjørende er ikke alder, men 

kompetanse. De fleste europeiske land synes å ha tatt konsekvensen av dette ved å innføre 

resertifiseringsordninger som er uavhengige av alderen. Mangelen på resertifiseringsordninger i 

Norge brukes som et argument for å beholde en aldersgrense. Oslo kommune etterlyser heller 

en drøfting av hvorfor Norge hittil ikke har innført resertifiseringsordninger og hvordan det 

kunne gjøres i fremtiden.  

 

Etter Oslo kommunes vurdering er dessuten aldersgrenser av denne typen, som forutsetter at 

faglig kompetanse reduseres ved økende alder, i utgangspunktet diskriminerende. Det er mange 

andre faktorer enn alder som kan redusere faglig kompetanse og det virker ulogisk at det bare 

er personer over en viss alder som må påvise at de opprettholder kompetansenivået. Oslo 

kommune mener Norge bør vurdere å innføre generelle resertifiseringsordninger for 

helsepersonell med autorisasjon på lik linje med andre europeiske land. Det er i tråd med EU-
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Direktiv 2013/55/EU som oppfordrer land til å innføre krav til “continuous professional 

development” for de aktuelle yrkesgruppene og med anbefalinger i rapporten OECD Reviews of 

Health Care Quality: Norway 2014. En slik ordning vil ikke bare gjøre aldersgrensen 

unødvendig, men også bidra til å heve den generelle faglige kvaliteten i yrkesgruppene den 

gjelder. Dersom det er nødvendig kunne ordningene innføres trinnvis med en overgangsperiode 

for den enkelte profesjonen der aldersgrensen i det nåværende systemet økes til 80 år. 
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kommunaldirektør 
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helsesjef 
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