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Høringssvar: Særfradrag for store sykdomsutgifter  
Norsk Epilepsiforbund (NEF) har lest rapporten om særfradrag for store sykdomsutgifter, og 
vil i den forbindelse komme med et høringssvar.  
 
Norsk Epilepsiforbund er enig med gruppens mandat, og rapportens beskrivelse av at 
situasjonen for særfradrag i dag ikke er optimal. Rapportens formål var å finne forbedringer 
og gjøre ordningen enklere for både myndigheter og brukere, noe Norsk Epilepsiforbund var 
glad for. Dette mener imidlertid NEF ikke har blitt oppnådd. Rapporten fokuserer på 
innstramninger og fjerning av systemet, men gir få løsninger.  
 
Særfradragsordningen er en svært viktig ordning for mennesker med store sykdomsutgifter 
som faller utenfor andre støtteordninger. Mange mennesker med epilepsi er i denne gruppen. 
En del mennesker med epilepsi har sterke og ukontrollerbare krampeanfall, hvor ting, klær og 
inventar blir ødelagt under anfallene. En del av disse tingene er helt nødvendig å få reparert 
eller gjenanskaffet, men gjenanskaffelse av dette dekkes ikke av grunnstønaden, og 
særfradrag blir eneste løsning. Mennesker med epilepsi har også ekstra utgifter til forsikring, 
siden vanlig ulykkesforsikring ikke dekker mennesker med epilepsi. I tillegg kommer 
merutgifter til medisinske dietter og tannlege som er påkrevet på grunn av 
medisinbivirkninger.  
 
Norsk Epilepsiforbund er enig med arbeidsgruppen i at det er store utfordringer knyttet til den 
ordningen som eksisterer i dag. NEF mener likevel at det er uforsvarlig å fjerne ordningen før 
en alternativ løsning er på plass. I rapporten foreslås det ingen slik alternativ løsning. Å 
foreslå at grunnstønad skal dekke dette er urealistisk, siden mange allerede i dag er utestengt 
fra grunnstønaden. Bestemmelsen om grunnstønad er for konkret og utelukkende til å fungere 
som sikkerhetsventil. Hva arbeidsgruppen legger i ”prioriterte helse- og sosialformål” 
kommer aldri fram i rapporten. Det virker for oss som dette er penger spart, og vi frykter at de 
bare forsvinner bort fra menneskene som trenger dem.  
 
Ut fra det Norsk Epilepsiforbund har lest i rapporten er vi sterkt imot en fjerning av 
særfradraget for store sykdomsutgifter i skattesystemet. Før man kan begynne å snakke om å 
fjerne en slik ordning må man ha et alternativ på plass. Norsk Epilepsiforbund anbefaler 
derfor at man arbeider for å finne et enklere og rettferdig system, før man fjerner det gamle.  
 
Med vennlig hilsen 
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