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Till mottagarna enligt sändlistan

Ändringar i sjukvårdsersättningarna från 1.1.2019
Läkararvoden
Socialmedicinska delegationen har tagit ställning till ersättningspraxisen i fråga om
utvidgning av utrymmet under skulderbladkammens utskott (akromioplastik). Enligt
behandlingsriktlinjerna betalas ersättning för akromioplastik endast utifrån en
specialistläkares bedömning, om rehabilitering inte har gett ett tillräckligt
behandlingsresultat.
Akromioplastikoperationer omfattas i fortsättningen inte av direktersättningsförfarandet.
Utifrån denna rekommendation preciserar FPA ersättningsgrunderna för de nedan
uppräknade ingreppen från och med 1.1.2019.
Kod

Namn

Direktersättning beviljas inte
NBG10

Öppen akromioplastik

NBG15

Artroskopisk akromioplastik

Patienten kan själv ansöka om ersättning från FPA för åtgärderna NBG10 och NBG15.
Till ersättningsansökan ska fogas patientjournalen eller en liknande utredning med
anamnes, av vilken man kan konstatera att villkoren för ersättning uppfylls.

Undersökning och behandling
1.1.2019 införs ändringar i den klassifikation av radiologiska undersökningar och
åtgärder som underhålls av Kommunförbundet.
På grund av detta görs motsvarande ändringar i FPA:s förteckning över undersökningar
och åtgärder som ersätts av sjukförsäkringen. I taxan för undersökning och behandling
stryks motsvarande PET-undersökningar som slopas ur THL:s åtgärdsklassifikation
31.12.2018. Också i övrigt har benämningarna på de radiologiska åtgärderna
uppdaterats så att de motsvarar benämningarna i åtgärdsklassifikationen.
Kod

Namn

Stryks ur taxaförteckningen 1.1.2019
JN5AP

Hela kroppen PET (1 avbildning)

JN5BP

Hela kroppen PET (2 avbildningar)
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Ersättande kod

Koder som ändras 1.1.2019
AA5AP

Hjärna, PET-undersökning

AA5AR

NK6DP

Ben metabolisk PET

NK6DR

Nedan nämnda undersökningar införs 1.1.2019 i FPA:s förteckning över undersökningar
och åtgärder som ersätts av sjukförsäkringen.
Kod

Namn

Taxa

Nya koder 1.1.2019
6065

Eukapnisk voluntär hyperventilationstest

AX002

Ambulatorisk mätning av symtom på Parkinsons
sjukdom, minst 6 dygn

26,00
117,00

Taxorna 1.1.2019
Från 12.12.2018 kan taxorna för sjukvårdsersättningar kopieras som en ascii-fil på
www.fpa.fi/taxa. För detta behövs ett användarnamn, som man kan ansöka om per epost till adressen sairausvakuutus@kela.fi. I taxafilen finns koder som lämpar sig för
direktersättningsförfarande med tillhörande åtgärdsbeteckningar och ersättningstaxor.
De kodförändringar som nämns i detta meddelande träder i kraft 1.1.2019.
Förteckningen Taxor för sjukvårdsersättningar publiceras som en pdf-fil på
www.fpa.fi/taxa i december 2018. Filen innehåller alla ersättningstaxor för åtgärder
som ersätts enligt sjukförsäkringslagen.
Det här meddelandet kan läsas på www.fpa.fi under Samarbetspartner > Läkare och
hälsovårdspersonal > Sjukvårdsersättningar > Brev och meddelanden.
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