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Till mottagarna enligt sändlistan

Ändringar i åtgärdsbeteckningarna för protetiska åtgärder
och i ersättningstaxorna för frontveteraner från 1.1.2019

Då tandvårdstaxorna fastställs använder Folkpensionsanstalten (FPA) i tillämpliga delar
åtgärdsbeteckningarna och åtgärdskoderna i den klassifikation av åtgärder i mun och
käkar som upprätthålls av Institutet för hälsa och välfärd (THL), samt utnyttjar de
åtgärdsvisa kravnivåerna som definieras i klassifikationen.
Vid ingången av 2019 inför THL ändringar i de tandprotetiska åtgärdsbeteckningar och
koder i klassifikationen av åtgärder i mun och käkar som finns på FPA:s lista av
ersättningsgilla åtgärder. Åtgärdsbeteckningarna och åtgärdskoderna i THL:s
klassifikation uppdateras för att bättre beskriva olika arbetsskeden i protetisk
behandling.

Motsvarande ändringar har gjorts i åtgärdsbeteckningarna, åtgärdskoderna och
tillämpningsanvisningarna i FPA:s förteckning över ersättningsgilla tandvårdsåtgärder.

Ändringarna i åtgärdsbeteckningarna för protetiska åtgärder och i
ersättningstaxorna för frontveteraner

I taxan för protetiska åtgärder för frontveteraner finns separata definitioner för
ersättningsgilla åtgärder för tandläkarnas kliniska arbete, specialtandteknikernas
kliniska arbete samt för tekniskt arbete som kan utföras av bägge. Åtgärdsbeteckningar,
åtgärdskoder och tillämpningsanvisningar för av tandläkare utförda kliniska åtgärder
följer THL:s klassificeringskoder av tandprotektik som börjar med SP.
Åtgärdsbeteckningarna för kliniskt arbete i samband med helproteser, som utförs av
specialtandtekniker på remiss från tandläkare, är en bearbetning av THL:s koder för
helprotesbehandling och skiljer sig från de övriga genom att kodens första tecken, S, har
bytts ut mot tecknet 8.
De koder och beteckningar som börjar med tecknet 7 och som står för tekniskt arbete,
behöver inte ändras i samband med att beteckningarna för kliniskt arbete ändras,
eftersom THL:s nya beteckningar specificerar uttryckligen kliniskt arbete mer i detalj;
för tekniskt arbete som utförs i tandlaboratorium är det ändamålsenligt att fortsätta
använda de nu gällande beteckningarna och koderna som beskriver helheter. Vad gäller
tekniskt arbete kommer koderna, åtgärdsbeteckningarna, tillämpningsanvisningarna
eller ersättningstaxorna inte att ändras.

De nya åtgärdsbeteckningarna, åtgärdskoderna och ersättningstaxorna ska användas för
åtgärder som utförs 1.1.2019 och senare.
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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 från sairausvakuutus@kela.fi. I taxafilen finns koder som lämpar sig för
direktersättningsförfarande med tillhörande åtgärdsbeteckningar och ersättningstaxor.

Tandvårdstaxorna och tillhörande tillämpningsanvisningar publiceras som en separat
pdf-fil på www.fpa.fi/taxa i december 2018. Filen innehåller alla ersättningstaxor för
åtgärder som ersätts enligt sjukförsäkringslagen. De svenskspråkiga
åtgärdsbeteckningarna och tillhörande tillämpningsanvisningar väntar på THL:s
översättning.
Det här meddelandet och de ersättningstaxor som träder i kraft 1.1.2019 kan läsas på
www.fpa.fi under Samarbetspartner > Läkare och hälsovårdspersonal >
Sjukvårdsersättningar > Brev och meddelanden.
Med vänlig hälsning
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