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Om å sikre ungdom helserettigheter gjennom å utvide egenandelsfritaket 

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) støtter forslaget fra stortingsrepresentant Seher Aydar om å 

utvide egenandelsfritaket til også å gjelde ungdom mellom 16 og 18 år. Som representant Seher 

Aydar er også vi opptatt av at ungdom er økonomisk avhengige av sine foreldre, samtidig som 

foreldrene ikke nødvendigvis har kunnskap om ungdommenes plager i og med at deres innsynsrett er 

begrenset. Fra et likeverdig helsetjenesteperspektiv er det viktig at ungdom ikke må velge bort 

helsetjenester, som fysioterapi eller opphold på opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjon, på grunn 

av egen eller familiens økonomi.  

NFF har grunn til å tro at nettopp dette skjedde da sykdomslisten for fysioterapi ble fjernet i 2017. 

Sykdomslisten innebar at pasienter med om lag 100 forskjellige diagnoser slapp å betale egenandel 

hos fysioterapeut. Etter bortfall av listen meldte HELFO om at de tidligere sykdomslistepasientene i 

gjennomsnitt hadde færre pasientkontakter etter at listen ble fjernet. Den største reduksjonen i 

antall pasientkontakter fant man i gruppen 16-18 år. Nedgangen var på 15.7 prosent det første året. 

Nedgangen har bekymret NFF for det er ingen grunn til å tro at denne gruppen tidligere fikk 

fysioterapi uten at det virkelig var behov for det.  

Samtidig med fjerning av sykdomslisten ble det innført egenandelsfritak for barn opp til 16 år. Barn, 

13-14 år, som tidligere ikke var på sykdomslisten økte antall pasientkontakter med 46.8 prosent fra 

2016 til 2017. Disse tallene, som vi har fått av Helsedirektoratet, viser tydelig at egenandelsfritak har 

betydning for barn og ungdommers tilgang til fysioterapi.  

I 2016 foreslo Helsedirektoratet overfor Helse- og omsorgsdepartementet at aldersgrensen for 

egenandelsfritak til fysioterapi ble hevet til 18 år. Direktoratet anslo samtidig at dette ville koste 4,1 

mill. kroner og om lag 500 000 kroner for rehabiliteringsopphold. Dette er derfor et forslag som vil 

bety mye, men koste lite.   

Avslutningsvis vi legge til at det fra et helhetsperspektiv er urimelig at aldergrensen for 

egenandelsfritak for fysioterapi skal ligge lavere enn for for psykolog- og tannlegebehandling. 

 

Kilde: 

Helsedirektoratet: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---innforing-av-automatisk-

frikort-for-egenandelstak-2-og-avvikling-av-sykdomslisten-i-fysioterapiordningen-

m.m/id2505304/?uid=ad509771-b86e-47ee-891a-79e4da33e572 

 

Innspillet er elektronisk godkjent av forbundsleder Gerty Lund den 1. november 2022 
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