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Etäpalveluiden korvaaminen sairaanhoitovakuutuksesta 1.3.2016 alkaen
Etäpalveluista eli videoyhteyden välityksellä annetuista sairaanhoidon palveluista voidaan korvata sairaanhoitovakuutuksesta 1.3.2016 alkaen. Sosiaali- ja terveysministeriö
(STM, kirje 28.10.2015, 3756/2015) ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
(Valvira, ohje 15.1.2016) ovat linjanneet ja ohjeistaneet terveydenhuollon etäpalveluista.
Sairaanhoitokorvaus voidaan maksaa sairauden hoitoon liittyvistä etäpalveluista, jotka
täyttävät edellä mainituissa ohjeissa esitetyt edellytykset.
Etäpalveluna korvattavat hoidot
Sairausvakuutuslakia ja Kelan antamia ohjeita sairaanhoitokorvauksista sovelletaan
myös etäpalveluna korvattaviin hoitoihin. Hoidon antaja arvioi, mitkä palvelut ja mitkä
asiakasryhmät soveltuvat hoidettavaksi etäyhteyden kautta. Seuraavat linjaukset koskevat etäpalveluiden korvaamista sairaanhoitovakuutuksesta.
Samalta päivältä korvataan vain yksi vastaanotto
Saman hoidon antajan samana päivänä antamista hoidoista korvaus myönnetään vain
yhdestä vastaanotosta.
Lääkärin antaman psykoterapian korvaaminen
Psykoterapian korvaaminen etäpalveluna edellyttää vähintään kahta toteutunutta hoitokäyntiä psykoterapiaa antavan lääkärin tavanomaisella vastaanotolla.
Reseptipalkkion korvaaminen
Reseptipalkkiosta (0108,0109 tai WZB00) voidaan korvaus myöntää vain, kun resepti
kirjoitetaan muulloin kuin vastaanoton (etä- tai tavanomainen vastaanotto) yhteydessä.
Etäpalveluihin liittyvä koodit ja taksat
Kela on vahvistanut etäpalveluna korvattaville lääkärinpalkkioille ja muun terveydenhuollon ammattihenkilön antamille hoidoille koodit, nimikkeet ja taksat (Liite 1).
Korvaus voidaan maksaa sairaanhoitoon liittyvistä etäpalveluista, jotka on annettu
1.3.2016 tai sen jälkeen.
Etäpalveluihin liittyvät koodit ja taksat lisätään ascii- ja pdf-taksaan 9.6.2016. Palvelujen
tuottajan on päivitettävä koodit tietojärjestelmiinsä manuaalisesti, jos etäpalveluita annetaan ennen 9.6.2016.
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Korvauksen hakeminen
Hoidon antaja merkitsee lomakkeelle etäpalvelun mukaisen koodin. Selvityslomakkeelle
SV120, Selvitys lääkärin antamasta hoidosta ja perityistä palkkioista, tehdään tarvittavat
muutokset vuoden 2016 aikana. Lääkäri merkitsee etäpalvelun mukaisen koodin nykyisen lomakkeen kohtaan Lääkärin toimenpide ja vastaanoton syyn ICD-koodilla Lisätietoja-kohtaan.
Etäpalveluista voidaan maksaa korvaus suorakorvausmenettelyllä. Suorakorvausmenettely edellyttää sopimusta Kelan kanssa. Jos palvelun tuottajalla on jo voimassa oleva
suorakorvaussopimus, johon sisältyy ko. ammattihenkilön antama hoito, myös etäpalvelut voidaan korvata suorakorvausmenettelyllä.
Jos asiakas hakee itse korvausta Kelasta, tulee asiakkaan toimittaa Kelaan korvauksen
maksamiseksi tarvittavat vastaavat selvitykset kuin tavanomaisista vastaanotoista.
Tiedottaminen ja ohjeet
Tämä tiedote on luettavissa www.kela.fi > Yhteistyökumppanit > Lääkärit ja terveydenhuolto > Sairaanhoitokorvaukset > Kirjeet ja tiedotteet.
Etäpalveluiden korvaamisesta ohjeistetaan myös Kelan etuusohjeessa. Sairaanhoitokorvausten etuusohje on luettavissa www.kela.fi > Tietoa Kelasta > Kelan etuusohjeet >
Ohjeet etuuksittain.
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