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Svar på høring – Innføring av automatisk frikortordning for egenandelstak 2 og avvikling av 

sykdomslisten i fysioterapiordningen m.m. 

 

Personskadeforbundet LTN er en uavhengig og nøytral interesseorganisasjon for alle mennesker med 
påført skade, deres pårørende og etterlatte etter ulykker.   
 
Innføring av automatisk frikortordning for egenandelstak 2 

Forbundet støtter forslaget om innføring av automatisk frikortordning for egenandelstak 2.  Dette 

medfører en klar forenkling som vil komme syke og skadede til gode.   

 

Heving av aldersgrensen for fritak for å betale egenandeler under egenandelstak 2 

Når en blir syk eller skadet er en nødt til å forholde seg til flere nye lovverk og regler. Når det er ulike 

aldersgrenser for ytelser gjør dette det enda mer utfordrende.  Det er derfor positivt at 

departementet ser et behov for en forenkling og da foreslår heving av aldersgrensen for fritak til å 

være lik i begge egenandelstak ordningene.  Personskadeforbundet LTN mener allikevel at 

aldersgrensen burde vært hevet til 18 år på begge egenandelstakene.  

 

Reduksjon av taket for egenandelstak 2 

Det har vært innskjerpinger i ytelser til varige syke og skadede, samtidig som at økningen i 

egenandelene til helse- og velferdstjenester har økt betraktelig.  Dette gjør at flere forteller om at de 

i noen tilfeller må prioritere bort behandling. En reduksjon i taket for egenbetaling vil derfor være 

positivt for de fleste. Dersom det blir en avvikling av diagnoselisten i fysioterapiordningen vil dette bli 

enda en økning i helseutgiftene til kronikere.   

 

Avvikling av sykdomslisten  

Personskadeforbundet LTN mener ordningen med sykdomslisten sikrer flere av kronikergruppene 

nødvendig behandling for å kunne fungere i arbeid og i hverdagen. Hvis listen avvikles, vil svært 

mange miste en ordning de er helt avhengige av.  

 

Forbundet har også mange medlemmer som ikke hører inn under sykdomslisten, for eksempel de 

som lider av muskel og skjelettlidelser etter ulykker som ikke er kirurgisk behandlet. Muskel- og 

skjelettlidelser er en av de største grunnene til uførhet i dag, og denne gruppen har et stort behov for 
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rehabilitering og forebygging for å kunne mestre hverdag og arbeidsliv.   Vi mener at ordningen også 

bør vurdere ut fra behov, ikke bare diagnose.  

 

Vi er av den oppfatning av at det ikke er noen som benytter seg av dagens ordning uten å ha et reelt 

behov. Vi ser at det kan bli komplisert med en ordning med eksisterende sykdomsliste, samt at det 

skal vurderes ut fra behov.  Vi ber derfor om sykdomslisten på nåværende tidspunkt ikke avvikles, 

men at en heller starter med å gjennomgå ordningen i samarbeid med brukerorganisasjonene for en 

mer hensiktsmessig løsning. 
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