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Aldersgrense 
for autorisasjon bør fjernes1345

– Norske leger står i en særstilling i Europa. Vi har en helt spesiell 
ordning. Vi mister ikke bare autorisasjonen, men også spesialiteten, 
sa Rolf Schøyen, leder i Eldre lægers forening til landsstyret.

– Det er underlig at vi i Norge skal ha en 
spesiell regel. Vi kan ikke basere oss på 
udokumentert synsing. Dagens lov bygger 
på nettopp dette. Vi må basere oss på doku-
mentasjon og fakta. Er det grunnlag for 
å opprettholde en aldersgrense for fortsatt 
å inneha autorisasjon, lisens og spesialist-
godkjenning ved fylte 75 år, var noen av 
spørsmålene som ble stilt under debatten.

– Biologi og kronologi henger ikke alltid 
sammen. – Kronologisk alder er ingen god 
målestokk for fysiologisk alder. All tids-
begrensning knyttet til alder må fjernes. 
Det må være fokus på systemer som fanger 
opp uegnede leger, uansett alder. Alder sier 
ikke om man er egnet eller ikke som leger, 
ble det sagt.

Eldre lægers forening ba i brev til sen-
tralstyret februar 2011 om landsstyrets 
behandling av spørsmål knyttet til bortfall 
av autorisasjon, lisens og spesialistgod-
kjenning ved fylte 75 år. Saken har vært 
på høring i organisasjonsleddene. De 23 
høringsuttalelsene viser at organisasjons-
leddene var delt i synet på dette. Et flertall 
av høringsinstansene går imot å fjerne 
aldersgrensen, mens et knappere flertall 
mener aldergrensen bør heves, enten som 
et primært eller subsidiært standpunkt, 
men det er også flere organisasjonsledd 
som mener at aldergrensen bør forbli 75 år. 
Noen organisasjonsledd peker også på at 
det bør innføres strengere krav til å opp-
rettholde kompetanse og tilknytning til 
arbeidslivet, både for eldre leger og generelt 
for alle leger. Størst tilslutning fikk for-
slaget om å fjerne gebyret knyttet til søknad 
om å beholde autorisasjonen.

Det ble en engasjert og grundig debatt 
om spørsmålet knyttet til tap av autorisa-

sjon. Debatten endte med at landsstyret med 
stort flertall vedtok følgende resolusjon:

Landsstyret mener det ikke er grunnlag 
for aldersgrense for autorisasjon, lisens og 
spesialistgodkjenning, og Legeforeningen 
skal arbeide for å få aldersgrensen fjernet.

Spørsmålet om å fjerne aldersbegrens-
ningen for leger ble behandlet i Stortinget 
i februar 2011.

Lise B. Johannessen
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
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Legeforeningen under okkupasjonen
Legene tilpasset seg ikke uten videre alle nyordninger fra de nye makthaverne. Da 

Innenriksministeriet i den nye forvaltningsstrukturen 17.9. 1941 bestemte at Den norske 
lægeforening fra da av skulle endres til Norges legeforbund medførte dette at de aller 
fleste leger meldte seg ut av foreningen, og det ble truffet forholdsregler om å fortsette 
Legeforeningens arbeid i det skjulte. I forståelse med sentralstyret ble det skapt en ny 
hemmelig organisasjon. Det ble også innledet samarbeid med tilsvarende organisasjoner 
fra andre yrkesgrupper. Arbeidsmåten var utsendelse av paroler. Den anonyme gruppen 
som engasjerte seg i dette hemmelige arbeidet takket legestanden for den måten den 
hadde opptrådt på under krigen gjennom en hilsen i det første frie Tidsskrift for den 
norske lægeforening som kom ut 1.1. 1945.

Fornøyd med legen
Befolkningen er tilfreds med behandlingen 
de får hos legen. Det viser en opinions-
undersøkelse tatt opp i forkant av lands-
styremøtet.

Ni av ti er helt eller delvis fornøyd. 
– Dette er hyggelig, sier president Torunn 
Janbu. – Det er avgjørende for oss leger at 
befolkningen er tilfreds med behandlingen 
de får. Leger strekker seg langt for å gjøre 
en god jobb, og da er slike tilbakemeldinger 
en oppmuntrende indikasjon på at vi lyk-
kes. I tillegg er det inspirerende for et 
videre godt arbeid, sier Janbu.

– Mange sykehusleger arbeider under 
omfattende omstillinger og fastlegene får 
stadig flere oppgaver. At så mange uttryk-
ker at de er fornøyd er en tydelig tilbake-
melding om at pasientarbeidet uansett er 
blitt prioritert, sier presidenten.

Det høye tallet bør også være en klar 
beskjed til de myndighetsorganer som 
jobber med utvikling av fastlegeordningen. 
Arbeidet må bygge på det vi vet fungerer 
godt i dag slik at folk fortsatt kan få god 
hjelp av fastlegen, sier hun.

Endrede kursretningslinjer
Etter en livlig og engasjert debatt vedtok 
landsstyret å endre kursretningslinjene 
som følger:

«Kursretningslinjene endres slik at det 
er mulig for samtlige fagmedisinske for-
eninger å ha utstilling av medisinsk teknisk 
utstyr ved flere, større kursarrangementer 
per år. Sentralstyret delegeres å vedta de 
konkrete endringer i kursretningslinjene».

Resolusjoner
Landsstyret vedtok flere resolusjoner, 
blant annet om nasjonal sykehusplan, sam-
handlingsreformen (kommunal medfinan-
siering) og statusrapport. Resolusjonene er 
publisert på www.legeforeningen.no/id/
173880.0

OVERLEGENs jubileumsnummer
Norsk overlegeforening feiret nylig 50-års-
jubileum. I den forbindelse ble vårnumme-
ret av medlemsbladet OVERLEGEN viet 
foreningens første 50 år. Ole Berg fra hel-
seadministrasjonsstudiet ved Universitetet 
i Oslo har skrevet om utvikling av overlege-
rollen, mens leder av Legeforeningens 
forskningsinstitutt har en artikkel om hvor-
dan overlegene har det, hvor mye vi jobber, 
trener, røyker og drikker. Videre har tid-
ligere ledere og sekretariatsledere vurdert 
sine perioder i Ofs ledelse. Bladet er til-
gjengelig på www.legeforeningen.no/asset/
51932/1/51932_1.pdf

Papirversjon kan bestilles hos 
edith.stenberg@legeforeningen.no

En svært fornøyd Rolf Schøyen etter landstyrets 
vedtak. Foto Lise B. Johannessen
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