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Høringssvar fra Unge funksjonshemmede 
 
Høring om innføring av automatisk frikort for egenandelstak 2 og 
avvikling av sykdomslisten i fysioterapiordningen 
Helse- og omsorgsdepartementet, 20. september 2016 
 
Unge funksjonshemmede er en interesseorganisasjon for 35 frivillige 
ungdomsorganisasjoner, som til sammen har over 25 000 medlemmer. Siden 1980 har vi 
kjempet for deltakelse og likestilling for funksjonshemmet ungdom. I dag er vi en sentral 
kunnskapsleverandør og samarbeidspartner for alle som jobber med arbeidsliv, helse og 
organisasjonsutvikling for unge med funksjonshemminger og kroniske sykdommer. Unge 
funksjonshemmede er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen er demokratisk og 
selvstendig, og har eget styre, eget regnskap og egne vedtekter. 

 
Ungdom med nedsatt funksjonsevne og kroniske sykdommer har større 
helseutfordringer enn andre i sin aldersgruppe. I en rapport bestilt av 
Helsedirektoratet1 ble det slått fast at ungdom i Norge ofte møter et helsevesen som 
ikke er tilpasset deres behov og livssituasjon. Ungdom faller derfor ofte mellom to 
stoler i et helsevesen som ofte er rettet mot enten barn eller voksne.  
 
I høringsnotatet varsler departementet en avvikling av diagnoselisten. Vi ønsker i 
denne forbindelse å komme med enkelte merknader, og tillater oss å sende 
høringssvar. Unge funksjonshemmede representerer en sentral brukergruppe som i 
stor grad påvirkes av endringene denne meldingen skisserer, og vi går ut fra at den 
manglende oppføringen på listen over høringsinstanser skyldes en glipp.  
 
Innføring av automatisk frikortordning for egenandelstak 2 
 
Mange av Unge funksjonshemmedes medlemmer benytter jevnlig helsetjenestene 
som innebefattes av egenandelstak 2. Unge funksjonshemmede støtter derfor 
regjeringens forslag om innføring av en automatisk frikortordning for egenandelstak 
2. Det vil bidra til en viktig forenkling for unge pasienter og brukere av disse 
tjenestene. Vi ser og behovet for å tilpasse løsninger for egenandel ved rehabilitering 
og behandlingsreiser i utlandet. 
 
Avvikling av diagnoselisten 

Unge funksjonshemmede mener den gjeldende ordningen med diagnoseliste sikrer 
sentrale kronikergrupper nødvendig behandling for å mestre hverdag, skole og 

																																																													
1	Rambøll Management på oppdrag fra Helsedirektoratet (2012) Helsetilbud til ungdom og unge voksne, Rapport IS-2044. 	
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arbeid. Dette er grupper som i utgangspunktet har blitt medisinsk vurdert til å ha et 
varig og omfattende behov for fysioterapi for å kunne forebygge forverringer og 
opprettholde sitt funksjonsnivå. 

Mange kronikere har trangt økonomisk spillerom med, i mange tilfeller, store utgifter 
til helsetjenester og medisiner. Dette, samt at mange kronikere jobber deltid eller står 
utenfor arbeidslivet på grunn av helseutfordringer, gjør denne gruppen mer utsatt for 
utgiftsøkning til nødvendig helsehjelp. En avvikling av diagnoselisten kan føre til at 
kronikere som er avhengig av fysioterapi for å opprettholde sin daglige funksjon og 
livskvalitet, får økte utgifter og ikke tar seg råd til nødvendige behandlinger. For 
mange kan dette medføre at de ikke klarer å arbeide, gjennomføre studier, eller 
mestre livet med familie og venner, i like stor grad som de kunne ha gjort med 
fysioterapi. Dette er særlig gjeldende for unge funksjonshemmede og kronisk syke 
som i tillegg til de ovennevnte utfordringene, er i en sårbar økonomisk 
etableringsfase i overgang til studier og arbeidsliv. Hvis diagnoselisten avvikles, vil 
en svært stor andel miste en ordning som de er helt avhengige av.  

Vi anerkjenner at flere diagnoser står utenfor listen, og allerede påvirkes av de 
utfordringene som er skissert overfor. Unge funksjonshemmede mener likevel at 
avvikling av dagens ordning ikke er veien å gå, da det vil svekke helsetilbudet for en 
rekke store kronikergrupper. 

Oppsummert er derfor Unge funksjonshemmede kritiske til avvikling av 
diagnoselisten, og ser at en avvikling vil ramme mange av våre medlemmer som er 
avhengig av jevnlig fysioterapi for å opprettholde funksjonsnivå. 

 

Senkning av egenandelstak 2 

Departementet ønsker at alle på diagnoselisten over 16 år skal betale egenandel for 
fysioterapi. Departementet foreslår så en reduksjon på egendelstaket fra 2670 kr til 
2000 kr. Dette kan hjelpe litt for de som utløser flere tjenester som er omfattet av 
egenandelstak 2, men vil kompensere lite for den merutgift som en avvikling av 
diagnoselisten vil innebære for de gruppene det gjelder. Hvis en reduksjon av 
egenandelstak 2 skulle hatt en betydning, måtte den senkes til betydelig lavere nivå 
enn de foreslåtte 2000 kronene.  

Unge funksjonshemmede er for en senkning av egenandelstak 2 med dagens 
diagnoseliste, men mener at en senkning egenandelstaket med 670 kroner pr år, er 
et dårlig alternativ når det innebærer å fjerne hele diagnoselisten. 

Unge funksjonshemmede er klar over at sykdomslisten, slik den står i dag, bør 
gjennomgås og eventuelt revideres, og håper Helse- og omsorgsdepartementet 
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prioriterer å gjøre dette i samarbeid med brukerorganisasjonene, fremfor å avvikle 
hele ordningen. 

 

Camilla Lyngen, styreleder   Synne Lerhol, generalsekretær  
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