FPA-ersättningar
förändras år 2016
• Läkemedelsersättningar får initialsjälvrisk på 50 euro
• Högre självrisk för resor

LÄKEMEDELSERSÄTTNINGARNA
FÖRÄNDRAS 2016

SYSTEMET FÖR LÄKEMEDELSERSÄTTNING 1.1.2016
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Läkemedelsersättningar
får initialsjälvrisk på 50 euro
FPA ersätter kostnader för läkemedel, bassalvor
och kliniska näringspreparat när de har ordinerats för behandling av sjukdom av en läkare
eller sjukvårdare. Du får ersättning för läkemedel som Läkemedelsprisnämnden har godkänt
som ersättningsgilla. Vanligen får du FPAersättningen direkt på apoteket.
•
•

•

•

Initialsjälvrisken gäller för ett år i taget
och berör inte personer under 18 år
Initialsjälvrisken samlas när du köper
receptläkemedel som hör till
ersättningssystemet.
Taket för initialsjälvrisken kan nås
i samband med ett eller flera
läkemedelsköp.
Alla apotek och FPA har uppgifter
i realtid om den initialsjälvrisk
som du betalat.

Läkemedelsersättningarna 1.1.2016
•
•
•

Grundersättning: 40 % av läkemedlets
pris eller referenspris (tidigare 35 %).
Lägre specialersättning: 65 % av
läkemedlets pris eller referenspris.
Högre specialersättning: 100 % av
läkemedlets pris eller referenspris, men
du betalar en självrisk på 4,50 euro per
läkemedel (tidigare 3 e).

Se om dina läkemedel är ersättningsgilla via
sökfunktionen på www.fpa.fi/sokmedicin.

Årssjälvrisk
Om du har höga läkemedelskostnader kan du
få tilläggsersättning. Årssjälvriksen för läkemedelskostnader, dvs. läkemedelstaket är 610,37
euro år 2016. När dina kostnader överskridit
årssjälvrisken betalar du endast en expeditionsavgift på 2,50 euro (tidigare 1,50 e)per köp. Även
initialsjälvrisken på 50 euro beaktas i årssjälvrisken.
Du kan följa med hur din initalsjälvrisk och
årssjälvrisken samlas under årets gång genom
att logga in på www.fpa.fi/etjanst.
Mer information om initialsjälvrisken, läkemedelsersättningar och sjukdomar som berättigar
till specialersättning får du på
•
•

adressen www.fpa.fi/lakemedel
servicenumret 020 692 224

Högre självrisk för resor
FPA ersätter resor till hälsovården och FPArehabilitering. I allmänhet får du ersättningen
enligt det billigaste färdsättet och till närmaste
vårdställe.
Från 1.1.2016 är självriskandelen för en enkel
resa 20 euro. Du får reseersättning för den andel
som överstiger självirsken.
Om dina resekostnader överstiger 300 euro,
ersätter FPA hela den överstigande andelen.
Om du av hälsoskäl eller bristfälliga trafikförbindelser är tvungen att använda taxi ska du
beställa taxin från det centrala beställningsnummer som gäller i ditt sjukvårdsdistrikt. Då
betalar du bara självrisken på 25 euro per resa.
Om du beställer taxiresan på annat sätt betalar
du en självrisk på 50 euro. I dessa fall betalar
du först hela resan till chauffören och ansöker
om FPA-ersättningen i efterskott. Den dubbla
självriskandelen beaktas inte i årssjälvrisken.
Den dubbla självriskandelen beaktas inte i årssjälvrisken, utan den står kunden alltid för själv
även om årstaket skulle ha uppnåtts med andra
resor.
FPA kan utifrån kundens hälsotillstånd eller
behov av hjälp bevilja en person rätt till så kal�lad bekant taxi. Från och med 1.1.2016 kan också
resor med med bekant taxi samordnas med andra
resor åt samma håll. Resor samordnas inte om
en patient med rätt till bekant taxi dessutom
har ett intyg om rätt att resa ensam från hälso-

och sjukvården. Intyget görs på blankett
SV 67r Intyg för reseersättning.
Du kan följa med hur dina resekostnader
utvecklas under årets gång på FPA:s e-tjänst
www.fpa.fi/etjanst.
Mer information om reseersättningarna:
•
•

Servicenumret 020 692 224
www.fp.fi/reseersattning.

FPA-ERSÄTTNINGEN
DIREKT I TAXIN

Du behöver av hälsoskäl
ta taxi till sjukhuset,
hälsocentralen eller
till FPA-rehabiliteringen.

Du beställer taxin från
förmedlingscentralen.

Du beställer taxin
på annat sätt.

När du visar upp ditt FPA-kort
för chauffören betalar du
endast en självrisk på 25 euro.

Du betalar hela
resan själv.

Be av hälsovården
intyget SV67 på att
du har rätt att använda taxi.
Spara intyget.

Be av hälsovården
intyget SV67 på att
du har rätt att använda taxi.
Spara intyget.

Uppgifterna om
resan går direkt
till FPA.

Sök ersättning hos
FPA i efterskott.
Din självrisk är 50 euro.

BEAKTAS RESAN I ÅRSTAKET?

BEAKTAS RESAN I ÅRSTAKET?

JA

NEJ

ÅRSTAKET (300 €) NÅT T

Du åker
gratis.

Din självrisk är
fortarande 50 euro.

