
 

 

Helse- og omsorgsdepartementet  

Postboks 8011 Dep 

0030 Oslo 

Vår dato:16.09.20 

Vår ref: T.N. 

 

Høring: Innføring av automatisk frikort for egenandelstak 2 og avvikling av 

sykdomslisten i fysioterapiordningen m.m 

 

Vi viser til departementets høringsnotat. 

 

Psoriasis- og eksemforbundet(PEF) støtter forslaget om: 

- Innføring av automatisk frikortordning for egenandelstak 2 

- Å heve aldersgrensen for fritak fra å betale egenandeler under egenandelstak 2 til  

  16 år 

- Å redusere taket for egenbetaling til kr. 2.000,- 

 

PEF støtter ikke forslaget om avvikling av sykdomslisten, men mener sykdomslisten må 

beholdes for grupper med stort og varig behov for fysioterapi. En av disse 

diagnosegruppene er psoriasisartritt. 

 

Innføring av automatisk frikortordning for egenandelstak 2 

Forslaget innebærer en klar forenkling som kommer pasientene til gode. Forslaget støttes. 

 

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

Grunnlaget for forebygging av større helseskader må starte tidlig. Det er positivt av 

aldersgrensen heves, slik at grensen er lik i begge egenandelstak-ordningene. 

 

Reduksjon av taket for egenbetaling 

Økningen i egenbetaling for helse- og velferdstjenester har økt betraktelig gjennom flere år og 

utgjør en betydelig forverring av levekår for mange med kroniske sykdommer. Det er derfor 

positivt at taket senkes. 

 

Avvikling av sykdomslisten 

Psoriasis- og eksemforbundet representerer diagnosegruppen psoriasisartritt, som omfattes av 

dagens egenandelsfritak i diagnoselisten.  

Mange kronikere er helt avhengig av fysioterapi for å kunne opprettholde sitt funksjonsnivå. 

PEF mener utgiften til fysioterapi ikke bør belastes den enkelte pasient.  

Dette vil bli en ekstrautgift for våre medlemmer. De har i utgangspunktet høye utgifter til 

helsetjenester, så dette er urimelig. Det burde ikke være så vanskelig å forstå at personer som 

lever med alvorlige, kroniske sykdommer har økte utgifter til behandling og hjelpemidler i 

hverdagen. Psoriasis- og eksemforbundet mener mennesker med kroniske sykdommer må 

inkluderes mer og ikke ekskluderes ved å påføres enda flere utgifter. 

NRF foreslår andre tiltak 



 

HOD argumenterer med at dagens ordning ikke er en god løsning. De trekker fram at enkelte 

grupper som er innenfor diagnoselisten ikke har et behov for fysioterapi, mens andre grupper 

som står utenfor diagnoselisten trenger fysioterapi. 

Det har alltid vært et grunnleggende prinsipp i det norske samfunnet at helse- og 

omsorgstjenester tildeles etter behov og ikke etter betalingsevne. Derfor er det nødvendig med 

skjermingsordninger som ivaretar dette. 

Psoriasis- og eksemforbundet mener derfor at det bør tas en gjennomgang av hele lista, 

framfor å fjerne den. Denne gjennomgangen bør HOD gjøre i samarbeid med FFO og 

pasientorganisasjonene.  

 

Med vennlig hilsen 

 

Psoriasis- og eksemforbundet 
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