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Vedr. Høringsutkast av forskrift om overgangsregler om utfasing av særfradraget for 
store sykdomsutgifter. 

 
 

NORILCO, Norsk forening for Stomi- og Reservoaropererte, viser til at det ble 
sendt ut høringsforslag fra Finansdepartementet (FIN) i form av en rapport om 
utfasing av særfradraget for store sykdomsutgifter. Høringsfristen ble satt til 01. Mars. 2012 
 
NORILCO, Norsk forening for Stomi- og Reservoaropererte, består i dag av ca. 5300 
medlemmer. Antallet som lever med stomi eller reservoar i Norge beregnes til omtrent 
dobbelt så mange. Ordet stomi indikerer en kunstig kroppsåpning hvor tarm eller urinvei er 
lagt ut til overflaten for å erstatte eller avlaste ett sykt organ. Reservoar er fjerning av deler av 
tarmen, hvor resterende tarm blir brukt til å lage innvendig oppsamlingsreservoar for 
urin/avføring. De mest utbredte sykdommene i Norge som fører til stomi og reservoar er ulike 
former for mage/tarmkreft, kroniske betennelser som Morbus Chron og Ulcerøs Colitt. 
Medfødte misdannelser kan også føre til operasjon. I og med at det er både kreft, 
betennelsestilstander og medfødte feil, er dette en sykdom som rammer unge som gamle. Vi 
har medlemmer fra 0 år og opp mot 100 år.  
 
Siden gruppen stomi- og reservoaropererte har så forskjellige diagnose, alder og helsestatus, 
så er situasjonen svært individuell med hensyn til merutgifter. Mange medlemmer har helt 
klart store merutgifter på grunn av sin sykdom, blant annet grunnet problemer med lekkasjer, 
behov for ekstra væske, diett, mineraler og vitamintilskudd. Frem til i dag har særfradraget 
dekket opp for dette i de tilfeller grunnstønaden ikke har dekket alle merutgiftene.   
 
NORILCOs SYNSPUNKTER 
 
Grunnstønadsordningen 
NORILCO ønsker at regjeringen utvider grunnstønadsordningen for kompensering av store 
sykdomsutgifter som følge av utfasing av særfradragsordningen. NORILCO mener det bør bli 
lettere for medlemmene å få grunnstønad, og at satsene må økes for å kompensere der noen 
har særdeles store sykdomsutgifter, overstigende 9180 kroner pr år.  
 
 



 
Konsekvensene av omleggingen 
NORILCO ber regjeringen nedsette en komité som kan fremlegge dokumentasjon av 
konsekvensene omleggingen får for de som tidligere ble omfattet av særfradragsordningen for 
store sykdomsutgifter.  
 
Deltagelse i brukerutvalg 
NORILCO ber og etter deres pressemelding av 06.10.2011 om å bli med i brukerutvalget i 
departementene for å klarlegge hvilke støtteordninger som må styrkes eller eventuelt nye 
støtteordninger som må opprettes for å dekke opp for tapet som utfasingen av særfradraget gir 
våre medlemmer.  
 
Nedtrapping 2012 - 2015 
NORILCO er uenig i en nedtrapping av særfradragsordningen som er planlagt i 
2012 – 2015, før en ny og tilstrekkelig støtteordning er på plass. Dette grunnet at flere av våre 
medlemmer vil lide uhensiktsmessig store økonomiske tap før en ny ordning eventuelt er på 
plass og viser seg å være velfungerende 
 
NORILCO finner det riktig at disse fradragene blir tatt inn i grunnstønadsordningen 
umiddelbart slik at vi unngår at dette blir en merutgift for de som grunnet varig sykdom, 
skade eller lyte har ekstrautgifter som en følge av en nødvendig operasjon. 
 
 
 
 
 
 
For NORILCO. 
 
 
 
 
Inger Johanne Gundersen,     
Daglig leder av NORILCO Hovedstyre   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


