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Høringsuttalelse fra Statens seniorråd om endring av aldersgrensen for bortfall 
av helsepersonells autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning fra 75 til 80 år 

Statens Seniorråd takker for å ha mottatt til høring forslag til heving av aldersgrensen for 
autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell fra 75 år til 80 år og vil uttale 
følgende:  
 
Autorisasjon dreier seg om retten til å utøve sitt yrke. Statens Seniorråd har merket seg at 
Norge er et av få Europeiske land som praktiserer en øvre aldersgrense for retten til 
yrkesutøvelse for helsepersonell. I en rekke land i Europa stilles det i stedet krav om 
resertifisering og/eller gjennomføring av relevante, obligatoriske kurs som betingelse for 
opprettholdelse av autorisasjon.  
 
Statens Seniorråd mener at en ordning med resertifisering ville være en bedre løsning enn en 
vilkårlig satt aldersgrense for å gi helsepersonell som ønsker det, rett til å utøve sitt yrke i høy 
alder. En resertifisering knyttes direkte til yrkesutøverens kunnskapsnivå og praksiserfaring og 
styrker med det pasientsikkerheten. Det henvises her til tidligere uttalelser fra Helsedirektoratet 
og Den norske legeforening.  
 
Statens Seniorråd erkjenner at sertifiseringsordninger er lite utbredt blant helsepersonell i 
Norge og derfor ikke gjennomførbart som alternativ til aldersgrenser per i dag. Statens 
Seniorråd mener derfor at Helse- og omsorgsdepartementet må ta dette opp med de ulike 
profesjonene i helsevesenet med tanke på å erstatte bruk av alder som grunnlag for bortfall av 
autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning med en resertifiseringsordning.  
 
Regjeringens forslag om å heve aldersgrensen fra 75 år til 80 år vil i første rekke få betydning 
for helsepersonell som driver selvstendig virksomhet. Helsepersonell i arbeidsforhold vil 
fortsatt være bundet av aldersgrensebestemmelsene i Arbeidsmiljøloven og Lov om 
aldersgrenser for Statens tjenestemenn, som også følges av fylkeskommuner og kommuner. 
Rådet henviser i denne forbindelse til sin høringsuttalelse i forbindelse med de foreslåtte 
endringene i arbeidsmiljøloven. 
  
Dette medfører imidlertid at helsepersonell som er ansatt i offentlig eller privat virksomhet, er 
avhengig av arbeidsgivers velvilje for å fortsette sin yrkesaktivitet utover 70-årsgrensen, mens 
de ved å gå over i selvstendig virksomhet kan arbeide i ytterligere ti år. Dette vil nok kunne 
oppfattes som urimelig fra helsepersonellets side, samtidig som det kan bidra til å tappe det 
offentlige helsevesen for nødvendig arbeidskraft. Statens Seniorråd ber derfor departementet 
følge denne utviklingen og oppfordre kommuner og helseforetak å legge til rette for at 
helsepersonell som ønsker det kan få arbeide utover den nåværende aldersgrense på 70 år.  
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En økning av aldersgrensen for bortfall av autorisasjon, lisens og spesialist-godkjenning fra 75 
år til 80 år er et signal om at det er ønskelig at leger står lenger i arbeid enn i dag. Statens 
Seniorråd er enig i dette. Statens Seniorråd er også enig i at en mulighet for å søke lisens etter 
fylte 80 år bør videreføres med samme regelverk som i dag.  
 
Statens Seniorråd er imidlertid ikke enig i at den eventuelle økede yrkesaktivitet blant 
helsepersonell skal rettes inn mot pasienter på sykehjem og eldre som trenger 
omsorgstjenester. Helsepersonell som ønsker å fortsette en begrenset praksis utover de 
aldersgrenser som eksisterer, vil best kunne benytte sin kompetanse og erfaring, samt holde 
seg oppdatert innen det fagområdet og innen den pasientkrets som har vært deres 
hovedbeskjeftigelse. Eldre pasienter med behov for omfattende omsorgstjenester og 
sykehjemsplass har ofte mange forskjellige sykdommer og høyt medikamentforbruk. Dette er 
kompliserte tilstander som det er svært krevende å arbeide med uten spesiell kompetanse og 
erfaring på området. 
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