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Legeforeningens høringssvar - Innføring av automatisk frikortordning for 

egenandelstak 2 og avvikling av sykdomslisten 
 

 

Legeforeningen viser til høringsnotat av 17. juni 2016. Vår høringsuttalelse er basert på 

innspill fra underliggende organisasjonsledd og er behandlet av foreningens sentralstyre.  

 

Vi viser også til vår høringsuttalelse av 27. februar 2009 til innføring av automatisk 

frikortordning for egenandelstak 1.  

 

Legeforeningen er positiv til rasjonaliseringstiltak som vil innebære en forenkling for 

brukerne og effektivisering av ressursbruk i forvaltningen. Vi finner å kunne støtte forslagene 

om å innføre automatisk frikortordning for egenandelstak 2, og avviklingen av sykdomslisten 

og har kun noen korte kommentarer.  

 

Aldersgrensen for behandling uten egenandel  

Legeforeningen støtter at aldersgrensen harmoniseres.  Det er imidlertid fortsatt uheldige 

forskjeller, og det fremstår ulogisk å sette forskjellig alder på egenandelsfritak avhengig av 

diagnose. For psykoterapeutisk behandling er aldersgrensen 18, tannbehandling er gratis i den 

offentlige helsetjenesten til barn under 18 år og ungdom mellom 16 -20 har tilgang på gratis 

helsetjeneste på helsestasjon for ungdom.   

 

Vi mener at alle barn skal behandles lik uavhengig av hva de søker hjelp for. Dette innebærer 

også at det bør være en lik grense for egenandelstak.  

 

Legeforeningen mener at et egenandelsfritak for alle opp til 20 år bør innføres.  

 

Fjerning av sykdomslisten  

Legeforeningen ser at fjerning av sykdomslisten vil kunne føre til at enkelte med dårlig 

økonomi vil avstå fra nødvendig behandling, og at forslaget vil kunne ramme grupper av 

pasienter med stort behov for fysioterapi. Slik sett vil det kunne ramme svakere grupper på en 

uheldig måte, og få samfunnsøkonomiske konsekvenser.  

 

 



 

 

Vi er imidlertid enig i departementets vurderinger knyttet til dette, og ser at det presenterte 

forsalget samlet sett vil kunne føre til en riktigere prioritering og behandling. Vi finner derfor 

å kunne støtte forslaget om å avvikle sykdomslisten slik den foreligger i dag. Vi støtter også 

de foreslåtte prinsippene for skjerming.  

 

 

 

Med hilsen  

Den norske legeforening 

 

Geir Riise Lars Duvaland 

generalsekretær  direktør  
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