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OPPDRAG: Ber om å få et anslag på offentlig merkostnad med å forlenge fritak for egenandel ved bruk av 
fastlege for unge opptil 21 år. Det er et innspill vi har fått i den pågående behandlingen av 
primærhelsemeldingen, så dette er en hastesak 

KOSTNADER VED HEVING AV EGENANDELSTAK 1 FRA 16 OPP TIL 21 ÅR 

Jeg viser til avklaring underveis i oppdraget om at vi skal finne kostnaden ved å øke 

aldersgrensen for fritak for egenandeler under tak 1 fra 16 år opp til 21 år. 

Egenandelstak 1 omfatter legehjelp, laboratorieprøver og røntgen, psykologhjelp, 

poliklinikk, viktige legemidler og medisinsk forbruksmateriell på blå resept, samt 

pasientreiser.  

Helsedirektoratet har i regneark lagt ut på oppdraget, gjort beregninger for oss på 

bakgrunn av data-uttrekk for 16-åringene til og med 20 åringene (5 årskull). De 

pasientbetalte egenandelene tilsvarer 218 mill.kr for 2014 for denne gruppen. I tillegg 

har direktoratet anslått egenandeler for blå resept til vel 63 mill. kr. for samme gruppe. 

De viktigste opplysningene fra beregningene finner du i tabellen under.  

Tabell 1: Egenandeler under tak 1 dekket av pasienter 16 til 21 år fordelt på områder  

Område Egenandel dekket av pasient 16-21 år 

Lege (fastlege, legevakt og spesialistlege) 137 046 515 

Psykolog 1 449 638 

Poliklinikk 66 677 039 

Privat lab/røntgen 4 654 546 

Pasientreiser 8 747 496 

Blå resept, anslag 63 758 304 

Totalt  282 333 538 

Aldersgruppen 16 til 21 år betalte altså egenandeler for vel 282 mill. kr under 

egenandelstak 1 i 2014, og dette tilsvarer kostnaden for staten ved å frita dem for slike 

egenandeler. 

Egenandel til fastlege og legevakt utgjorde ca. 121 mill. kroner i 2014 (se vedlagte 

regneark), og inngår i den øverste raden i tabellen over Lege (fastlege, legevakt og 

spesialistlege).  
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