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Høringsuttalelse – endring av aldersgrense for bortfall av autorisasjon, lisens 
eller spesialistgodkjenning fra 75 til 80 år. 
 
Norsk Psykologforening viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsbrev av 26. mai 2014 med 
forslag til endringer i lov om helsepersonell og endring av forskrift om lisens til helsepersonell.  
 
Norsk Psykologforening støtter departementets forsalg om å heve aldersgrensen for bortfall av 
autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning fra 75 til 80 år. 
 
Det er ingen indikasjoner på at psykologer over 75 år fører til en større risiko for pasientsikkerheten 

enn de yngre psykologene. Det er derimot grunn til å tro at samfunnet vil ha god nytte av å dra 

veksler på den verdifulle erfaring og kunnskap som eldre i arbeidslivet har opparbeidet.  

Videre innebærer dagens ordning og søknadsprosess en betydelig terskel for å fortsette i arbeidslivet 

for dagens 75 åringer, og det medfører et uheldig signal om at når du er 75 så er ikke din 

arbeidsinnsats lenger ønsket. Det er heller ikke i tråd med samfunnsutviklingen med høyere 

levealder, bedre helse og ønsket om å styrke eldres deltagelse i arbeidslivet.  

Ved å heve aldersgrensen vil det bidra til den politiske målsetningen om at flere skal stå lenger i 

arbeid i tråd med pensjonsreformen.  

Hensynet til forsvarlig helsehjelp blir ivaretatt gjennom helsepersonelloven § 4. Det enkelte 

helsepersonell er selv ansvarlig for å vurdere forsvarligheten av sitt arbeid, slik at vedkommende ikke 

tar på seg oppgaver som han eller hun ikke kunnskapsmessig eller ferdighetsmessig kvalifisert for. 

Helsetilsynet kan også kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning hvis innehaveren 

er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig.  

Norsk Psykologforening støtter overgangsordningen med at helsepersonell frem til de er 80 år 

gebyrfritt kan gi melding om gjenerverv av autorisasjon eller lisens, samt eventuelt tilknyttet 

spesialistgodkjenning.  

Norsk Psykologforening er av den oppfatning at ved å høyne dagens aldersgrense til 80 år medfører 

at de grunnleggende hensynene til kvalitet, pasientsikkerhet og tillit til helsepersonellet og helse- og 

omsorgstjenesten blir ivaretatt.  
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