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Jakelussa mainituille

Muutoksia 1.1.2017 sairaanhoitokorvauksiin: lääkärinpalkkiot, radiologia ja laboratoriotutkimukset sekä sv-lomakkeet
Lääkärinpalkkiot
Vuoden 2017 alusta lääkärin ja hammaslääkärin perimät palkkiot resepteistä sekä
hoito-ohjeista korvataan toimenpideluokituksen mukaisella koodilla WZB00 (Puhelimitse annetut hoito-ohjeet ja mahdollinen resepti). Koodia käytettäessä erikoislääkärikorotus on mahdollinen, mutta aikakorotusta ei voida käyttää.
WZB00 koodi korvataan ainoastaan silloin, kun hoito-ohjeita annetaan muulloin kuin
hoitokäynnin yhteydessä. Koodia käytetään tilanteissa, kun hoito-ohjeita annetaan
esim. puhelimitse, postitse, sähköpostitse tai chatin välityksellä. Korvaaminen edellyttää, että potilaalla on hoitosuhde hoito-ohjeita antavaan lääkäriin.
Palkkio voidaan periä asiakkaalta e-reseptijärjestelmän kautta apteekissa. Asiakas
voi saada apteekissa korvauksen suorakorvauksena tai hakea korvauksen itse Kelasta. Palkkio on mahdollista periä myös palveluntuottajan toimesta ja myöntää asiakkaalle suorakorvaus. Korvausta ei voida maksaa, jos palkkio on peritty etukäteen.
Kelan omista koodeista 0108 ja 0109 luovutaan 31.12.2016.

Radiologia
Radiologiassa magneettitutkimusten nimikkeissä luovutaan tesloista, mutta laajuusluokat säilyvät. Muutoksesta johtuen Kelan tutkimuksen ja hoidon taksasta poistetaan
vastaavat magneettitutkimukset, jotka poistuvat THL:n toimenpideluokituksesta
1.1.2017. Myös muilta osin radiologian tutkimusnimikkeitä on päivitetty vastaamaan
toimenpideluokituksen mukaisia nimikkeitä.

Laboratoriotutkimukset
Laboratoriotutkimusten nimiä on päivitetty ja annettu uusia taksatulkintoja. THL:n luokitukseen lisätyt silmätutkimukset pyritään ottamaan käyttöön Kelassa vuoden 2017
aikana. Käyttöönotosta ilmoitetaan erikseen.

SV-lomakkeet
Seuraavia sv-lomakkeita on päivitetty.
•

SV 120 (Selvitys lääkärin antamasta hoidosta ja perityistä palkkioista)
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Lomakkeelle on lisätty etävastaanottokoodit ja poistettu rivit koodeilta 0108 ja
0109 sekä muuta etuutta varten kirjoitettu lääkärinlausunto-rivi. Koodi WZB00
ilmoitetaan kohdassa Lääkärin toimenpide.
•

SV 3FM (Tutkimus- ja hoitomääräys fysioterapiaan)
Lomake on päivitetty vastaavan tyyppiseksi, kuin on hammaslääkärin määräys suuhygienistille.

•

SV 127 (Hakemus - Suomessa syntyneet sairaanhoitokustannukset)
Lomakkeen yläosan tietoja on päivitetty ja valtakirjaosioon on lisätty tila valtuutetun osoitteelle.

Pyydämme ottamaan päivitetyt sv-lomakkeet käyttöön mahdollisimman pian vuoden
2017 alusta.

Taksat 1.1.2017
8.12.2016 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.
Sairaanhoitokorvausten taksat -luettelo julkaistaan pdf-tiedostona www.kela.fi/taksat
joulukuussa 2016. Tämä tiedosto sisältää kaikki sairausvakuutuslain mukaan korvattavien toimenpiteiden korvaustaksat.
Tämä tiedote ja 1.1.2017 voimaan tulevat korvaustaksat ovat luettavissa www.kela.fi
> Yhteistyökumppanit > Lääkärit ja terveydenhuolto > Sairaanhoitokorvaukset > Kirjeet ja tiedotteet.

Yhteistyöterveisin

Reija Jääskeläinen
osaamiskeskuksen päällikkö

Marianne Eronen
asiantuntijalääkäri

Lisätietoja

Suunnittelija Mia Mustonen, mia.mustonen@kela.fi
Suunnittelija Terhi Putaansuu, terhi.putaansuu@kela.fi

Jakelu

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
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