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Praksiseierforeningen (PeF) er en forening for tannleger som eier og driver en elfer
flere tannklinikker, og som ser behov og nødvendigheten av å stå samlet i en rekke
utfordringer som berører driften av en tannlegepraksis.
Formålet er å ivareta praksiseierens interesser, samt støtte og bidra til at de
økonomiske og juridiske rammevilkår legges til rette for en sunn og god
forretninosdrift. For ytterligere informasion: www.praksiseier.no
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Horingssvar til arbeidsgrupperapporten om særfradrag for store
sykdomsutgifter.

Praksiseierforeningen er en forening for tannleger som eier eller driver en eller flere
tannlegepraksiser. Vi arbeider tett med våre pasienter, , og ser derfor hvilke behov for
tannbehandling disse har, og hvilke økonomiske prioriteringer de må gjøre.

Vi mener at dagens ordning med å kunne trekke fra store sykdomsutgifter er en enkel,
effektiv og ubyråkratisk måte å kunne redusere egenandelen ved store sykdomsutgifter,
og under dette også store utgifter til omfattende tannbehandlinger. Vi er derfor sterkt
imot forslaget som nå ligger til høring fra Finansdepartementet om å fjerne denne
fradragsmuligheten.

Tvertimot burde ordningen væreutvidet til å omfatte flere diagnoser enn de som pr i dag_er
fradragsberettiget for tannbehandling. Det er ikke lett for menigmann å forstå forskjellene på
diagnosene som omfattes av ordningen. En utvidelse av diagnoseutvalget ville virke mye mer
rettferdig , og redusere den reelle egenandelen for pasienter med store behandlingsutgifter.

Vi stiller oss tvilende til at den gevinst staten oppnår ved å f:jerne fradragsmuligheten , og som
angivelig skal kanaliseres via Helfo til den gruppen som trenger det mest, virkelig vil komme
denne pasientgruppen til gode. All vår erfaring viser at denne typen frigitte midler ikke lett
kommer den "prioriterte pasientgruppen " til gode. Midler kanalisert gjennom Helfo er svært
kostbare å administrere for staten og skattebetalerne. Den delen av midlene som kommer
pasientene til gode vil avgjort bli mindre. Man får mindre helse pr krone.

Dagens ordning vil med små justeringer være enkel, rettferdig og lett å administrere.

Regjeringspartiene gikk til valg på at overføringene til tannhelsesektoren skulle økes. Dette
skulle gjøres ved å øke trygderefusjonene vedr. tannbehandling. Slik har det ikke gått, og
forslaget om å fierne skattefradraget for store sykdomsutgifter, vil frata mange mennesker
muligheten til den nødvendige tannbehandling de sårt trenger.
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