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Oslo/Akershus lymfødemforening viser til at det 22. april 2010 ble sendt ut høringsforslag fra
Finansdepartementet (F1N) i form av en rapport om særfradrag for store sykdomsutgifter utarbeidet
av en interdepartemental arbeidsgruppe.

Oslo/Akerhus lymfødemforenings (OAL) synspunkter
OAL som medlem av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FF0) støtter deres høringsuttalelse.

OAL mener
• brukerinvolveringen i utredningsarbeidet har vært alt for dårlig
• at en ny og bredere anlagt utredning bør gjennomføres
• at dagens særfradragsordning kan forbedres på flere punkter
• ønsker en egen tilskuddsordning for personer med liten eller ingen skatteevne
• at særfradragsordning ikke må åpne for urimelig forskjellsbehandling
• at behandlingsopphold i utlandet skal være en del av særfradragsordningen også i

framtiden

Begrunnelse

Oslo/Akershus Lymfødemforening mener i likhet med FF0 og andre medlemsorganisasjoner i FF0
som berøres av særfradragsordningen burde vært representert i arbeidsgruppen. Vi har tro på at
dersom brukerorganisasjonene hadde deltatt i arbeidsgruppen, kunne man ha fått belyst
særfradragsordningen også fra de som benytter seg av ordningen, og hatt mulighet for å foreslå
bedre ordninger.

Norsk Lymfødemforening har i utgangspunket ikke fått tilsendt rapporten til høring. Det beklager vi.
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OAL krever en ny og bredere anlagt utredning

Det fremlagte forslaget til fjerning av dagens særfradragsordning bør slik OAL ser det
legges helt bort. Det er vår vurdering at forslaget ikke svarer på oppdraget som ble
gitt fra Finansdepartementets side da ekspertutredningen ble igangsatt. Det er i
tillegg vanskelig å se at en endring i tråd med arbeidsgruppens tilrådninger vil være
sammenfallende med de endringene et samlet Storting så for seg skulle gjøres, da
det i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2009 sluttet seg til at
særfradragsordningen skulle utredes.

En ny utredning må også involvere brukerorganisasjonene.

Særfradragsordningen bør kunne forbedres

Slik OAL oppfatter det, er det politisk bestemt å kompensere for i alle fall en del av
merutgiftene for som følger av å ha en kronisk sykdom når det går ut over et visst
nivå. Norsk Lymfødemforening og OAL er glad for at mindretallet i arbeidsgruppen
markerer at det ikke er gitt politiske signaler om at dette skal endres.

Det bør igangsettes en ny utredning, hvor målet er å forbedre dagens ordning og
gjøre den både bedre og mer treffsikker. Det er urimelig at ordningen foreslås fjernet
uten at det er gjort forsøk på å bøte på de svakhetene som finnes i dag.

Det å ha kronisk sykdom koster tid, innsats og penger, og selv om beløpene hvert år
kanskje ikke utgjør de store utgifter, vil beløpet bli stort når man har kronisk sykdom
som varer livet ut.

Det bør bli enklere å omfattes av ordningen, også for de "små" sykdomskategoriene.
Vår organisasjon har erfart at det kan være svært vanskelig å få godkjent at
sykdomsutgifter skal medføre at det tilståes særfradrag. Det er også klart at det er
ulikheter på landsbasis. Dette er problematisk, siden det er hvorvidt sykdomsutgifter
rent faktisk er påløpt som er det avgjørende sett fra den enkeltes ståsted. Når det i
rapporten forslås at en del av utgiftene kan dekkes gjennom NAV (grunnstønad), er
det vår organisasjons erfaring at ulikehetene i hva man får støtte til er like store der.

Vi ser selvsagt at det må gjøres avgrensninger i regelverket knyttet til hvilke utgifter
det ikke skal kunne gis skattefradrag for. Målsetningen med slike avgrensninger må
imidlertid være å sikre at det ikke gis rett til fradrag for utgifter som ikke direkte
knytter seg til sykdomssituasjon.

Det er ønskelig at dagens regelverk endres slik at det i større grad konsekvent gis
særfradrag når det foreligger medisinsk dokumentasjon.



Tilskuddsordning for personer med liten eller ingen
skatteevne

Mange av våre medlemmer opplever at dagens særfradragsordning for store
sykdomsutgifter er preget av relativt strenge inngangsvilkår og dokumentasjonskrav.
Dette gjør søknadsprosessen krevende for den enkelte.

OAL mener det må være en målsetning med arbeidet for å styrke og forbedre dagens
særfradragsordning og at det parallelt med denne opprettes en egen
tilskuddsordning for grupper som i dag ikke omfattes av særfradragsordningen, men
som likevel har høye sykdomsutgifter som det bør kompenseres for. Dette vil typisk
dreie seg om personer med liten eller ingen skatteevne, blant annet førepensjonister.

Det bør vurderes om selve inngangsvilkåret til særfradragsordningen fortsatt bør
praktiseres så stengt som i dag.

Særfradragsordningen må ikke åpne for urimelig
forskjellsbehandling

Norsk Lymfødemforening og Oslo/Akershus Lymfødemforening har mange erfaringer
knyttet til ulik praktiseringen av særfradragsordningen ut fra hvilke skattekontor som
behandler søknaden om særfradrag. Det synes som om det er enda vanskeligere å
nå fram med sine krav fordi det dreier seg om en liten pasientgruppe og en lite kjent
lidelse. Det oppleves som urettferdig at personer med de samme og tilsvarende
utgifter knyttet til samme sykdom opplever å få ulik grad av kompensasjon for store
sykdomsutgifter.

En ny særfradragsordning må derfor gjøres mer entydig i forhold til hvilke
sykdomsutgifter som gir rett til skattefradrag, slik at geografiske forhold ikke medfører
at det blir ulik praktisering av ordningen.

Behandlingsopphold i utlandet

OAL har gjennom en årrekke arrangert behandlingsturer til utlandet for sine
medlemmer, hvor de får intensivbehandling over 14 dager. For mange
lymfødemikere er dette helt nødvendig for å holde sykdommen i sjakk og kunne
fungere resten av året.

Komplett fysikalsk lymfedrenasje gis av fysioterapeuter med videreutdanning, og
behandlingstilbudet i Norge dekker ikke behovet for behandling. Det er mange
pasienter som har vanskelig for å få behandling i Norge, og ofte helt umulig å få
intensivbehandling. Tidligere ble det gitt komplett fysikalsk lymfedrenasje ved enkelte
rehabiliteringsinstitusjoner i Norge, men så vidt vi er kjent med, er dette ikke mulig i



dag. Behandlingsopphold i utlandet er derfor ofte den eneste muligheten for å få
intensivbehandling.

Når utgifter til behandlingsreise i utlandet føres opp som "store sykdomsutgifter" blir
dette avslått, til tross for at det henvises til vedtak fra Statens Helsetilsyn, hvor en
klager har fått medhold i at utgifter til behandlingstur i utlandet gir grunnlag for
særfradrag. Likningsmyndighetene velger likevel å overse dette vedtaket for mange
av deltakerne på foreningens behandlingsreiser. Dette oppleves som svært urimelig.

Norsk Lymfødemforening krever derfor at denne typen behandlingsreiser fortsatt skal
være en del av særfradragsordningen.
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