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Høring - OECD rapport om seniorpolitikk i Norge 
 

Det vises til OECDs rapport om seniorpolitikk i Norge, og Arbeidsdepartementets 

oppfordring til å komme med innspill.  

 

Legeforeningen har blitt gitt fristutsettelse, ref e-post fra Ola Ribe av 13. september 2013.  

 

OECD skriver i rapporten det i Norge er en mangelfull koordinering mellom høyeste alder for 

opptjening av pensjonsrettigheter, arbeidsmiljølovgivningen og andre bestemmelser om 

aldersgrenser og obligatorisk avgang. Og videre anbefaler de at Norge forenkler og 

koordinerer ulike aldersgrenser med sikte på å fjerne alder som grunnlag for oppsigelse.  

 

Legeforeningen ser behov for en ny vurdering vedrørende aldersgrensen for bortfall av 

autorisasjon for helsepersonell, og har engasjert oss i dette over lengre tid.  

 

Etter gjeldende lovgivning bortfaller autorisasjonen automatisk ved fylte 75 år, jf. 

Helsepersonelloven (hpl) § 54, 1. ledd jf. § 48, 2. ledd Denne ordningen ble innført i 1981 og 

innebærer at legens arbeidsforhold automatisk opphører ved fylte 75 år.  

 

Befolkningen lever stadig lenger og blir stadig friskere. Samtidig er det et uttalt ønske fra 

myndighetenes side at tiden for yrkesaktivitet for den enkelte skal utvides. Adgangen til å få 

lisens på visse vilkår etter fylte 75 år gjør at muligheten til å være yrkesaktiv som lege etter 

fylte 75 år ikke er avskåret. Det er midlertid et faktum at byrden med å søke om lisens er så 

stor at de fleste heller velger ikke å arbeide. Arbeidsgiver har dessuten rett til å gå til 

oppsigelse ved fylte 70 år etter arbeidsmiljølovens regler. Legeforeningen har tidligere tatt 

opp med Helse- og omsorgsdepartementet at rettsgrunnlaget for innvilgelse av lisens for 

legevirksomhet etterfylte 75 år er svært skjønnsmessig formulert og at det i forbindelse med 

håndhevelsen av regelverket skapes uforutsigbarhet med hensyn til om lisens blir innvilget 

eller ikke.  

 

Det bemerkes også at det foruten Norge er svært få land i Europa som har en ordning med 

aldersgrense for bortfall av autorisasjon. Dersom ordningen skal fortsette å gjelde, bør 

aldersgrensen i det minste være så høy at den ikke bidrar til mindre yrkesaktivitet blant leger 

enn det som ville være tilfellet dersom aldersgrensen ikke eksisterte. En høyere grens efor 

bortfall av autorisasjon vil stimulere til at friske leger fortsetter lenger enn de gjør i dag.  

 



 

 

Legeforeningen mener på denne bakgrunn at aldergrensen for bortfall av autorisasjon for 

leger bør heves.  

 

Legeforeningen støtter OECDs anbefaling om å forenkle og å koordinere ulike 

aldersgrensebestemmelser med sikte på å fjerne alder som grunnlag for oppsigelse. 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen  

Den norske legeforening 

 

Anne Kjersti Befring     Lars Duvaland 

ass. direktør     Ass. dir 

 

 

                         Saksbehandler: Kristin Krogvold 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk 

 

 

 

 

 

 


