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Høringssvar - Sammenslåing av frikort egenandelstak 1 og 2
Personskadeforbundet LTN er en organisasjon for alle som har fått livet endret etter en ulykke. De
fleste av våre medlemmer går gjennom et rehabiliteringsløp og mange blir avhengig av forbyggende
behandling livet ut.
Systemet med to ulike frikort ordninger er forvirrende for både bruker og behandlere og det er ikke
et logisk skille for hva som går under de ulike takene. Vi mener at en sammenslåing vil gjøre det mye
mer forutsigbart for både brukere og behandlere.
Forslaget om å sette egenandelstaket til 2900 kroner mener vi derimot er altfor høyt. Som det også
vises til i høringsnotatet har de fleste mottakere bare et av frikortene. Forslaget vil medføre en
økning på 18 prosent for de som i dag mottar frikort under tak 1 og en økning på 33 prosent for de
som mottar frikort under tak 2. Videre har de aller fleste andre utgifter til behandling, materiell og
medisiner som ikke kommer inn under ordningen, noe som gjør at de har enda større utgifter til
medisiner og behandling enn det egenandelstakene viser. Mange av disse har allerede fra før en
stram økonomi grunnet nedsatt inntektsevne. En slik økning som nå foreslåes vil derfor være en stor
ekstrabelastning. For de fleste erl egenandelskostnadene en stor og tung utgift som kommer på
starten av året, frem til man har nådd egenandelstaket. For unge som skades fremover vil dette
oppleves ekstra vanskelig da de allerede lave ytelsene har blitt ytterligere redusert.
Vi er enige i at en sammenslåing av ordningene vil gjøre det mer forutsigbart, men kan ikke støtte at
de som kun er brukere av tak 1 eller 2 vil få betydelig økte utgifter, selv om de få som mottar begge
vil tjene på ordningen. Vi foreslår at egenandelstaket settes likt som egenandelstak 1 i dag og at det
sikres at egenandelsnivået fremover ikke økes mer enn forventet pris og lønnsvekst årlig.
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