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Oslo, 13.08.10 
 
 
 

Vedrørende særfradrag for store sykdomsutgifter 
 
Landsforeningen for trafikkskadde i Norge (LTN) ønsker med dette å komme med våre 
synspunkter vedrørende den interdepartementale arbeidsgruppens rapport om særfradrag for 
særlig store sykdomsutgifter. 
 
LTN er medlem i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og stiller oss bak deres 
høringssvar. I tillegg ønsker vi å komme med våre bemerkninger til rapporten. 
 
I likhet med flere andre organisasjoner har Landsforeningen for trafikkskadde hatt kontakt 
med Finansdepartementet vedrørende ordningen med særfradrag for store sykdomsutgifter. 
Ordningen som den framstår i dag er uoversiktlig og lite forutsigbar for våre medlemmer, og 
på bakgrunn av dette har vi i utgangspunktet ønsket en endring. Men tilrådningene som 
kommer i rapporten møter ikke brukernes behov. Vi vil også påpeke skjevheten i 
sammensetningen av arbeidsgruppen ved at ingen brukerorganisasjoner var representert i 
arbeidet. Det er en forutsetning for et slikt arbeid at de ordningen gjelder er representert og 
blir hørt. Den ferdige rapporten bærer preg av dette.  
 
Særlig vedrørende LTNs medlemmer 
Landsforeningen for trafikkskadde i Norge er ikke enig med gruppen flertall i at dagens 
ordning bør avvikles, og i hvert fall ikke i den form som foreslås i rapporten. LTN har en 
heterogen medlemsmasse, og mange av våre medlemmer har ingen ensartet diagnose men 
sammensatte lidelser. De har ikke veldig store utgifter på hvert enkeltområde, men til sammen 
blir det en stor påkjenning for økonomien. Når man i kapittel 13 vurderer effekten av å fjerne 
enkeltområder i diskusjonen om å avvikle ordningen, ser man lite på de som søker særfradrag 
med bakgrunn i flere forskjellige området. Vi ber departementet om å ta hensyn til dem som 
på grunn av dette faller utenfor støtteordninger i den videre behandlingen av saken, og dermed 
også nyansere arbeidsgruppens tall.   
 
Dette gjelder også vurderingen i kapittel 14 om hva man skal fjerne dersom man fortsetter 
med  en versjon av dagens ordning. Når det gjelder å fjerne boligformål fra ordningen, vil vi 
påpeke at løsningene man kan søke støtte om i Husbanken på ingen måte dekker enkeltes 
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behov. Vår gruppe trenger ikke gradvis tilpasning, de har store behov for å gjøre tilpasninger 
på ett tidspunkt i livet. Vi ser at graden av tilpasning i en bolig avgjør om vedkommende kan 
få leve i egen bolig eller må flytte ut av hjemmet og verste fall ender på sykehjem. LTN 
støtter også mindretallets anmodning om at kiropraktorbehandling innlemmes i ordningen da 
mange av våre medlemmer har store utgifter til dette og er avhengig av behandlingen for å 
fungere. 
 
Med bakgrunn i den avleverte rapporten ber vi om at dagens ordning får stå urørt.  
 
Arbeidsgruppens tilrådning for avvikling av ordningen vil gå ut over brukerne og er lite 
gjennomtenkt i forhold til hvordan dette vil berøre brukerne i praksis. Det samme gjelder  
endringen angående hva som skal fjernes fra særfradragsordningen dersom den skal beholdes.  
 
Vi gjentar vår henstilling om at brukerne må være representert i arbeidet så man sikrer at det 
ikke blir en endring til det verre for de som trenger det. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Landsforeningen for trafikkskadde 
 
 
 
Svein Ove Langeland     Ingeborg Dahl-Hilstad 
Landsleder       Assisterende generalsekretær 

 
 
 


