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HØRINGSINNSPILL FRA PSORIASIS- OG EKSEMFORBUNDET –
STATSBUSJETT 2021

Kap. 733 Habilitering og rehabilitering – Post 70 Behandlingsreiser til utlandet
Først og fremst er Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) glade og takknemlige for at det ikke
blir kutt i tilbudet til Behandlingsreiser til utlandet.
Vi vet at behandlingen som gis gjennom behandlingsreiser til utlandet er et kostnadseffektivt
tilbud. Vi vet også at atopisk eksem er en av gruppene som har best effekt av
klimabehandling. Likevel mister pasientene dette tilbudet når de blir voksne.
Nyere forskning viser at utbredelsen av atopisk eksem hos 18-åringer i Norge er på hele 10,4
prosent, noe som viser at det er flere voksne med atopisk eksem enn man tidligere antok. Det
betyr også at det er mange voksne atopikere som kunne ha effekt av klimabehandling.
I Granavolden-plattformen skriver Regjeringen at de vil «styrke tilbudet om
behandlingsreiser». Videre står det i forslaget til statsbudsjett for 2021 at ordningen
innebærer diagnosespesifikke behandlingstilbud. Psoriasis- og eksemforbundet mener at
voksne over 18 år, med moderat til alvorlig atopisk eksem, må gis innpass i ordningen fra
2021.
Kap. 2752 Refusjon av egenbetaling, post 70-72
PEF har tidligere uttrykt bekymring for at en sammenslåing av egenandelstak 1 og 2 vil føre
til at flere får ekstrakostnader. Egenandeler har sørget for at mange får forutsigbar skjerming
av for høye utgifter til nødvendige helsetjenester og legemidler m.m.
De som i dag har utgifter på begge ordninger, betaler samlet sett betydelig i egenandeler. For
disse vil forslaget bety reduserte kostnader. Flertallet har derimot kun utgifter på ett av
egenandelstakene, og vil måtte betale mer. Dette er en økning som i stor grad rammer de
som har minst fra før..

De med diagnosene psoriasis, atopisk eksem og andre hudsykdommer bruker store summer
på nødvendige produkter som f.eks. fuktighetskrem i dag. En voksen person med atopisk
eksem bruker i gjennomsnitt 5 kilo fuktighetskrem hvert år, noe som anslagsvis koster
omtrent 3500-5000 kroner. I tillegg kommer utgifter til bl.a. vaskemidler og andre
hygieneprodukter som må være av skånsom kvalitet for huden. Noe av utgiftene kan dekkes
gjennom en komplisert søknadsprosess via den såkalte §5.22-ordningen (Folketrygdloven /
Helfo). Denne ordningen dekker dog kun 90% av kostnader over 1927 kroner (2020-tall).
Dette kommer i tillegg til en nå foreslått økt egenandel. Nok en gang er det de som har
minst, og som allerede har store utgifter knyttet til egen sykdom, som også må bære den
største økningen.
PEF sier ja takk til forenkling av egenandelsordningen, under forutsetning av at
kostnadene ikke legges over på brukerne. Egenandelstaket må dermed settes ned
betraktelig.
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