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Anmodning om høringsuttalelse til rapport om særfradrag for store 
sykdomsutgifter

Det vises til Finansdepartementets brev av 22. april 2010 knyttet til høring av rapport 
om særfradrag for store sykdomsutgifter.

Den fremlagte rapporten gir etter vår oppfatning et godt bilde av de ulike utfordringene 
som er knyttet til skattelovens § 6-83 om særfradrag for store sykdomsutgifter. Som 
det fremgår av rapporten, er Helsedirektoratet ankeinstans for søknader om 
særfradrag for store sykdomsutgifter og som har fått avslag hos fylkesmannen. 
Direktoratet har på bakgrunn av dette en bred erfaring med de ulike ulemper og 
utfordringer som ligger til ordningen. Vi er enig med de konklusjoner som fremgår av 
rapporten og at de administrative problemer med ordningen ikke lar seg løse ved 
endring i regelverket.

Helsedirektoratet vil imidlertid peke på at utgifter til tannhelse står i en særstilling i 
denne ordningen. Utvalget viser til at utgiftene det søkes fradrag om fra tannhelse er 
betydelige og den største fradragsposten under særfradragsordningen da den utgjør 
anslagsvis 38 prosent av skatteutgiftene. Arbeidsgruppen foreslår at 
refusjonsordningen for tannbehandling etter folketrygdloven § 5-6 styrkes med om lag 
137 mill. kroner som en kompensasjon for at fradragsretten for tannlegeutgifter fjernes. 
Grunnet fri prissetting hos tannlegene vil mellomleggene for pasientene likevel kunne 
utgjøre betydelige beløp.

Direktoratet ønsker å tilføye at dagens ordning gir en utfordring med hensyn til
samordning av ulike regelverk for å hindre dobbeltdekning av utgifter. Dersom 
særfradragsordningen ikke skulle opphøre, er det behov for samordningen av 
regelverk for refusjon i forbindelse med den nye ordningen knyttet til planlagt ikke-
sykehusbehandling i EU/EØS området. 

På bakgrunn av en helhetlig vurdering vil Helsedirektoratet støtte arbeidsgruppens 
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flertall og med det anbefale at ordningen med særfradrag for store sykdomsutgifter 
avvikles.

Vennlig hilsen

Hans Petter Aarseth e.f.
divisjonsdirektør
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Dokumentet er godkjent elektronisk

Kopi: Helse- og omsorgsdepartementet


