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Jakelussa mainituille

Muutoksia sairaanhoitokorvauksiin 1.1.2019 alkaen
Lääkärinpalkkiot
Sosiaalilääketieteellinen neuvottelukunta on ottanut kantaa olkalisäkkeen
avarrusleikkauksen korvauskäytäntöihin. Hoitosuositusten mukaan olkalisäkkeen
avarrusleikkauksesta maksetaan korvausta vain erikoislääkärin arvion perusteella,
mikäli kuntoutus ei ole tuottanut riittävää hoitotulosta.
Olkalisäkkeen avarrusleikkaukset eivät jatkossa kuulu suorakorvauksen piiriin.
Tämän suosituksen perusteella Kelassa tehdään tarkennuksia alla lueteltujen
toimenpiteiden korvattavuuksiin 1.1.2019 alkaen.
Koodi

Nimi

Suorakorvausta ei myönnetä
NBG10

Olkalisäkkeen avarrus

NBG15

Olkalisäkkeen avarrus tähystyksessä

Asiakas voi hakea itse korvauksen Kelasta toimenpiteistä NBG10 ja NBG15.
Korvaushakemukseen tulee liittää hoitokertomus tai muu vastaava selvitys
esitietoineen, josta voidaan todeta korvausedellytysten täyttyminen.

Tutkimus ja hoito
Kuntaliiton ylläpitämään Radiologiseen tutkimus- ja toimenpideluokitukseen tehdään
1.1.2019 alkaen muutoksia.
Muutoksesta johtuen Kelan ylläpitämän luetteloon sairausvakuutuksesta korvattavista
tutkimuksista ja toimenpiteistä tehdään vastaavat muutokset. Tutkimuksen ja hoidon
taksasta poistetaan vastaavat PET tutkimukset, jotka poistuvat THL:n toimenpideluokituksesta 31.12.2018. Myös muilta osin radiologian tutkimusnimikkeitä on
päivitetty vastaamaan toimenpideluokituksen mukaisia nimikkeitä.
Koodi

Nimi

Poistuvat taksaluettelosta 1.1.2019 alkaen
JN5AP

Koko kehon PET (1 kuvaus)

JN5BP

Koko kehon laaja PET (2 kuvausta)
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Korvaava koodi

Muuttuvat koodit 1.1.2019
AA5AP

Aivojen PET

AA5AR

NK6DP

Luuston aineenvaihdunnan PET

NK6DR

Alla mainitut tutkimukset lisätään 1.1.2019 alkaen Kelan ylläpitämään luetteloon
sairausvakuutuksesta korvattavista tutkimuksista ja toimenpiteistä.
Koodi

Nimi

Taksa

Uudet koodit 1.1.2019
6065

Eukapninen voluntaarinen hyperventillaatio

AX002

Ambulatorinen, väh. 6 vrk kest., Parkinson-oir.
mittaus

26,00
117,00

Taksat 1.1.2019
12.12.2018 alkaen sairaanhoitokorvausten taksat voi kopioida ascii-tiedostona
www.kela.fi/taksat. Tämä edellyttää käyttäjätunnusta, jota voi hakea sähköpostitse
sairausvakuutus@kela.fi. Suorakorvausmenettelyyn soveltuvat koodit ovat
kopioitavassa taksatiedostossa toimenpidenimikkeineen ja korvaustaksoineen.
Tässä tiedotteessa mainitut koodimuutokset tulevat voimaan 1.1.2019 alkaen.
Sairaanhoitokorvausten taksat -luettelo julkaistaan pdf-tiedostona www.kela.fi/taksat
joulukuussa 2018. Tämä tiedosto sisältää kaikki sairausvakuutuslain mukaan
korvattavien toimenpiteiden korvaustaksat.
Tämä tiedote on luettavissa www.kela.fi > Yhteistyökumppanit > Lääkärit ja
terveydenhuolto > Sairaanhoitokorvaukset > Kirjeet ja tiedotteet.
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