Helse- og omsorgsdepartementets forslag til statsbudsjett for 2019.
Høringsnotat fra Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) til Stortingets Helse- og
omsorgskomitè
1. VERDENS HELSEORGANISASJON HAR ANERKJENT PSORIASIS SOM EN
ALVORLIG IKKE SMITTSOM SYKDOM
Psoriasis- og eksemforbundet(PEF) vil benytte denne anledningen til å minne Helse- og
omsorgskomiteens medlemmer om at psoriasis i mai 2014 ble anerkjent som en alvorlig kronisk,
ikke-smittsom sykdom (NCD) i et resolusjonsvedtak under Verdens Helse-organisasjons 67.
generalforsamling i Genève. Som en oppfølging av resolusjonen presenterte Verdens
Helseorganisasjon i februar 2016 «WHOs global report on psoriasis».
Med bakgrunn i disse dokumentene vil PEF fortsette arbeidet for å få på plass nasjonale
behandlingsretningslinjer for behandling av psoriasis i Norge. Videre må psoriasis implementeres
som en alvorlig kronisk NCD i den nasjonale planen for kroniske ikke-smittsomme sykdommer.
2. PASIENTENE MÅ FORTSATT VENTE 6 – 12 MÅNEDER FOR Å KOMME TIL
HUDLEGE!
Programkategori 10.30 Spesialisthelsetjenester - Kap. 732 Regionale helseforetak - postene 72 75 Basisbevilgning til de regionale helseforetakene.
Psoriasis – og eksemforbundet(PEF) har i mange år hatt fokus på den mangelfulle hudlegedekningen i Norge, og spesielt i distrikts-Norge. Vanlig ventetid på å komme til hudlege i dag er
fra 6 – 9 måneder, og i mange tilfeller helt opp til ett år. Dette er ikke akseptabelt, og er et
symptom på at det er for få hudleger, og som i tillegg fører til at ingen hudleger vil etablere seg
utenfor de største byene i landet.
Disse utfordringene ble ytterligere forsterket når utdanningsstillingene på hudavdelingene fra
2015 kan bli blokkert ved at ferdigutdannede hudleger nå har krav på å få disse stillingene fast
etter endt utdanning. Dette vil redusere antall utdanningsstillinger, og føre til at det vil utdannes
færre hudleger i årene framover, mens behovet er betydelig flere nyutdannede hudleger i årene
framover.
PEF ber Helse- og omsorgskomiteen ta alvoret i situasjonen innover seg, og bidra til at
utdanningskapasiteten for hudleger økes.
3. EGEN BEVILGNING TIL VIDERE UTBYGGING AV LOKAL LYSBEHANDLING
Programkategori 10.30 Spesialisthelsetjenester - Kap. 732 Regionale helseforetak – post 70
Særskilte tilskudd.
Henviser til Helse- og omsorgskomiteen felles kommentar til statsbudsjettet for 2012:
Lysbehandling for psoriatikere
Komiteen vil vise til at lysbehandling er et viktig behandlingstilbud for flere kategorier
hudpasienter. For at dette tilbudet skal bli reelt for hudpasienter i hele landet trengs noen flere
lysbehandlingsenheter. Psoriasis- og eksemforbund har anslått at behovet vil være langt på vei
dekket med ti nye enheter. Komiteen vil peke på at det vil ligge godt til rette for å etablere slike
enheter i de distrikts medisinske sentrene som nå kommer med samarbeid mellom
spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Psoriasis- og eksemforbundet(PEF) er både overrasket og skuffet over at dette ikke er fulgt opp i
form av en bevilgning til videre utbygging av lokale lysbehandlingsenheter i forslaget til
statsbudsjett de påfølgende år.
PEF forventer at den nødvendige bevilgningen til 10 nye lysbehandlingsenheter kommer på
plass i statsbudsjettet for 2019.
4. VOKSNE MED ATOPISK EKSEM MÅ BLI INKLUDERT I BEHANDLINGSREISER TIL
UTLANDET
Post 70 Behandlingsreiser til utlandet
Behandlingsreiser til utlandet er et supplement til behandlingstilbud i Norge. Ordningen
innebærer diagnosespesifikke behandlingstilbud i varmt og solrikt klima. PEF er fornøyd med at
bevilgningen til Behandlingsreiser til utlandet for de inkluderte pasientgruppene opprettholdes for
2019. PEF mener at voksne med atopisk eksem må bli en del av behandlingsreisene til utlandet.
Behandlingsresultatene er godt dokumentert for barn, og det skulle derfor være liten tvil om at
voksne vil ha samme gode behandlingseffekt. Fra 1 - 2% av den befolkningen beholder sitt
eksem inn i voksen alder, så denne gruppen utgjør ca. 75.000 mennesker, og er dermed en
betydelig pasientgruppe med et begrenset behandlingstilbud her hjemme.
PEF ber Helse- og omsorgskomiteen bidra til at det kan opprettes et klimabehandlingstilbud til
voksne med atopisk eksem fra 2019. Enten ved omdisponering mellom behandlingsprogrammene innenfor foreslåtte budsjett, eller ved en økning av den totale budsjettrammen
for 2019.
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