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Lääkäreille, hammaslääkäreille ja terveydenhuollon palvelujen tuottajille

Yhtenäiset hoitoon pääsyn perusteet ja sairaanhoitokorvaukset
Sosiaali- ja terveysministeriö on koonnut asiantuntijoiden esitysten pohjalta valtakunnalliset suositukset kiireettömään hoitoon pääsystä ja julkaissut ne helmikuussa 2005 verkkosivuillaan. Lääkärit ja hammaslääkärit käyttävät näitä suosituksia apunaan päättäessään potilaan hoidosta. Lisäksi hoitopäätöstä tehtäessä otetaan huomioon potilaan yksilöllinen elämäntilanne ja hoidon
tarve. Hoidosta päätetään yhteisymmärryksessä potilaan kanssa.
Terveydenhuollon hoidon perusteilla ja sairausvakuutuksen sairaanhoitokorvauksilla on sama
lähtökohta - tutkimusnäyttöön ja kokemukseen perustuva hyvä hoito. Lähtökohtina kummassakin
ovat sairauden vaikeus, ennuste, hoitovaihtoehdot ja niiden vaikuttavuus sekä kustannukset ja
käytettävissä olevat voimavarat. Korvausjärjestelmä ei kuitenkaan osallistu hoitopäätösten tekoon, vaan Kansaneläkelaitoksessa arvioidaan ja tehdään päätökset sairaanhoitokorvauksista
hakemusten perusteella jälkikäteen.
Sairausvakuutuslain mukaan vakuutetulla on oikeus saada korvausta tarpeellisista sairauden
hoidon kustannuksista. Kustannukset korvataan siltä osin kuin hoito tarpeettomia kustannuksia
välttäen, vakuutetun terveydentilaa kuitenkaan vaarantamatta, olisi tullut vakuutetulle maksamaan.
Sairausvakuutukseen liittyvien lääketieteellisten kysymysten käsittelyä varten Kansaneläkelaitoksessa toimii lakisääteisenä elimenä sosiaalilääketieteellinen neuvottelukunta. Neuvottelukunnassa on edustus sairausvakuutuksen kannalta tärkeimmiltä lääketieteen erikoisaloilta, yliopistojen
lääketieteellisistä tiedekunnista, Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta sekä lääkäreitä ja
hammaslääkäreitä edustavista järjestöistä. Neuvottelukunta on 28.2.2005 käsitellyt sosiaali- ja
terveysministeriön julkaisemia yhtenäisiä hoitoon pääsyn perusteita. Neuvottelukunnan näkemyksen mukaan julkaistuissa kiireettömän hoidon perusteissa esitetyt toimenpideindikaatiot ovat
tutkimusnäyttöön perustuvan tarpeellisen hoidon mukaisia ja soveltuvat näin ollen käytettäviksi
apuna myös hoidon korvattavuuden arvioinnissa.
Kansaneläkelaitos kiinnittää yksityisten terveydenhuollon palvelujen tuottajien, lääkäreiden ja
hammaslääkäreiden huomiota siihen, että myös nämä hoitopäätöksiä tehdessään ottaisivat
huomioon sosiaali- ja terveysministeriön kokoamat suositukset. Sairausvakuutus korvaa tarpeellista sairauden hoitoa tavoitteenaan tukea hyvää tutkimus- ja hoitokäytäntöä. Yhtenäisten kiireettömään hoitoon pääsyn perusteiden (www.stm.fi) mukaisesti tehdyt eri erikoisalojen toimenpiteet
katsotaan yleensä sairausvakuutuslain mukaiseksi tarpeelliseksi hoidoksi, josta potilailla on oikeus sairausvakuutuskorvaukseen. Tällöin selvitys hoidosta annetaan korvauksen hakemiseksi sairausvakuutuslomakkeilla. Lomakkeisiin, joissa on tällaista merkintää varten erillinen kohta, tehdään merkintä sairauden hoito. Jos toimenpiteessä ei ole kysymys sairausvakuutuslain tarkoittamasta tarpeellisesta sairauden hoidosta, sairauden hoito –merkintää ei tehdä.
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