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       Høring om store sykdomsutgifter 
 
 
Slik systemet fungerer i dag virker det rimelig bra, alle som søker og har grunn for det, får 
fradrag.  Alle bidrar og alle bør få lik hjelp.  
(De fleste betaler skatt av den arbeidende befolkning.) 
 
Alternativ behandling (homeopati, fotsoneterapi, massasjeterapi, kinesiologi, naprapat og 
andre alternative behandlinger) er en relativt stor utgiftspost for enkelte og vil ikke bli dekt av 
noen nye ordninger og er vanskelig å få dekt med dagens ordning. 
Når man går til ”helse personell” som ikke har avtale med kommune/stat må man betale fra 
egen lomme. Man går som regel til ”ikke godkjent” pga lang ventetid, dårlig erfaring med det 
godkjente helse personellet.(fysioterapeut, spesialist- leger, psykolog og lignende) og velger 
en annen fysioterapeut, lege eller en annen alternativ behandling som man har god erfaring 
med eller blir anbefalt.  
 
Tannlege og kiropraktorbehandling er noe som ”alle” trenger og som bør dekkes helt eller 
delvis av det offentlige. Kiropraktorer kan nå sykemelde og burde av den grunn komme inn 
under samme ordning som allmennlegene der du slipper å betale egenandel når man når et 
egenandelsbeløp. Muskel og skjelettlidelser er en stor utgiftspost og det er kiropraktoren som 
kan løse opp muskel låsinger blant annet, med videre behandling hos Naprapat, fysioterapeut 
eller annen alternativ behandling. 
 
Gruppens arbeid reflekterer mye rundt sykdomsutgifter og bør brukes til enkle forandringer 
eller justeringer av skattesystemet til man har innført bedre ordninger for de berørte.  
Støtten til ”helseforetakene” burde styres av brukeren, med mulighet til å kunne velge 
litt alternativt. Dette vil skjerpe konkurransen og kvaliteten da brukeren vil bruke de 
som har gode resultater i sin behandling uavhengig av profesjon. 
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