Tyhjennä lomake

Kela

Terapialasku
Vaativa lääkinnällinen kuntoutus
Tämä lasku liitetään tilityslomakkeeseen KU 206

LASKUTUSAIKA: 2 kuukautta laskutettavasta käyntikerrasta

Liitteet __________ kpl

Kuntoutujan sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Palveluntuottajan nimi/Terapeutin nimi

Palveluntuottajan Y-tunnus

Lasku koskee
Fysioterapiaa

Puheterapiaa

Toimintaterapiaa

Käyntipäivä Erityismuoto (ks. ohje)
ALL

LYM RAT

KUV

Psykoterapiaa

Neuropsykologista
kuntoutusta

Terapian laji
Y

R

P

Lisätieto
O

YK

LK

MusiikkiMonimuotoPäiväryhmäterapiaa
terapiaa
kuntoutusta
Kotikäyntimatkan tiedot
Käynnin
TerapiaMatka km
kesto
kustannukset
minuutteina y=yhdensuunt. Prosentit
e=edestakainen

VERKOSTOKÄYNNIT
Käyntipäivä

Kesto (min.) Matkat
60
2 x 60 km

Käynnin tarkoitus
KUSU

HOJKS

APU

ARKI

KUSU

HOJKS

APU

ARKI

Lisätiedot: kotikäynteihin, ohjauskäynteihin, verkostokäynteihin, yhteistyökäynteihin ja liikunta- ja harrastuskokeiluihin liittyvien matkojen kohteet ja reitit, Kelan kanssa sovitut kaksoiskäynnit, peruuntuneet käyntikerrat.

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi.
Päiväys

KU 203 11.17

Verkkolomake (PDF)

Verkostokäyntien
kustannukset

Kustannukset
yhteensä

Palveluntuottajan allekirjoitus
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Tulosta

Seuraava sivu

TERAPIAKUSTANNUSTEN LASKUTUSOHJE
Kela korvaa ostopalvelusopimuksen tehneelle palveluntuottajalle tai palvelutuottajan esittämälle laskuttajalle
kuntoutuksesta aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset.
Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioiden kustannuksia laskutettaessa käytetään Terapialasku-lomaketta
KU 203. Lomakkeella ilmoitetaan yksittäistä kuntoutujaa koskevat terapiatiedot. Kuntoutujien terapialaskulomakkeet liitetään yhteenvetolomakkeeseen KU 206 Tilitys kuntoutuskustannuksista.
Erityismuoto
Rastitetaan avoterapian erityismuoto.
ALL=Allasterapia
LYM=Lymfaterapia
RAT=Ratsastusterapia
KUV=Kuvataideterapia
Terapian laji
Rastitetaan terapian laji.
Y=Yksilöterapia
R=Ryhmäterapia
P=Perheterapia
O=Ohjauskäynti
Lisätieto
Kirjoitetaan rasti, jos kyse on standardin mukaisesta yhteistyökäynnistä tai liikunta- ja harrastuskokeilusta.
YK=Yhteistyökäynti
LK=Liikunta- ja harrastuskokeilu
Kotikäyntimatkan tiedot
Kotikäyntimatkan tiedot kirjoitetaan, kun kuntoutus (terapiakäynti, ohjauskäynti, verkostokäynti
tai liikunta- ja harrastuskokeilu) on toteutunut muualla kuin palveluntuottajan tiloissa.
Kotikäyntimatkoista ilmoitetaan, onko matka e=edestakainen vai y=yhdensuuntainen sekä
matkan mukaan määräytyvät kotikäyntilisäprosentit. Lisäksi lomakkeen Lisätiedot-kohtaan
kirjoitetaan matkan kohteet ja reitit, perustelut poikkeaville lähtö-/paluupaikoille sekä kilometrit
kuntoutujalta toiselle.
Kotikäyntilisäprosentit ovat 50 % (0–35 km), 70 % (36–70 km) ja 100 % (yli 71 km).
Verkostokäynnit
Rastitetaan käynnin tarkoitus ja kirjoitetaan muut verkostokäyntiin liittyvät tiedot.
KUSU=Terveydenhuollossa toteutunut lääkinnällisen kuntoutussuunnitelman laadinta tai
tarkistus.
HOJKS=Päiväkodissa/koulussa toteutunut lakisääteisen HOJKS:n tai kuntoutussuunnitelman teko.
APU=Kuntoutujan arkiympäristössä toteutunut apuvälineen sovitus tai käytönohjaus.
ARKI=Kuntoutujan arkiympäristössä tapahtuva käynti
Lomakkeen Lisätiedot-kohtaan kirjoitetaan matkan kohteet ja reitit. Matkakustannukset korvataan
verohallinnon voimassa olevien kilometrikorvausten mukaisesti.
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Lomakkeen alkuun

