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Lihavuuden leikkaushoidon korvaaminen sairausvakuutuksesta 1.1.2012
Lihavuuden kirurgisen hoidon lääkärinpalkkioista on 1.1.2012 lukien mahdollista saada tietyin
edellytyksin sairausvakuutuskorvausta. Korvattaviksi tulevat seuraavat lihavuusleikkausten toimenpiteet:
 JDF01 Mahalaukun muovaus vatsaontelon tähystyksessä
 JDF11 Mahalaukun ohitusleikkaus vatsaontelon tähystyksessä
 JDF97 Muu mahalaukun pienennys lihavuuden vuoksi vatsaontelon tähystyksessä
Erikoislääkärin korotuksen sisältävä taksa on kullekin 354 euroa. Tässä tiedotteessa kuvataan
edellytykset, joiden täyttyessä sairausvakuutuskorvausta voidaan maksaa.
Korvattavuuden edellytykset perustuvat sairausvakuutuksen lakisääteisenä lääketieteellisenä asiantuntijaelimenä toimivan sosiaalilääketieteellisen neuvottelukunnan suositukseen. Sosiaalilääketieteellisen neuvottelukunnan käsittelyssä olivat apuna sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemat
päivitetyt kiireettömän hoidon perusteet. Kiireettömän hoidon perusteisiin sisältyvät perusteet
myös sairaalloisesti lihavien henkilöiden lähettämiselle leikkausarvioon. Niiden mukaan potilaan
lähettäminen leikkausarvioon perustuu endokrinologin tai kokeneen alaan perehtyneen sisätautilääkärin ja ravitsemusterapeutin tekemiin selvityksiin. Potilaan psyykkisestä tilanteesta tulee olla
tehtynä arvio. Edellytyksenä on lisäksi, että potilas on ollut konservatiivisessa lihavuuden hoidossa vähintään puoli vuotta, jona aikana tilannetta on seurattu ja tulokset ja löydökset on kirjattu.
Potilaan terveydentilan kokonaisuudesta tulee olla selvitys ja mahdolliseen leikkaushoitoon vaikuttavat tekijät on kirjattu ja hoidettu.
Yhtenäisissä hoitoon pääsyn perusteissa mainittujen perusteiden täyttyminen ei suoraan johda
leikkaukseen, vaan leikkaushoidon aiheellisuus perustuu yksilölliseen arvioon. Leikkauksesta tulee olla odotettavissa hyötyä lihavuuden ja sen aiheuttamien liitännäisongelmien hoidossa. Päätös leikkaushoidosta edellyttää aina arviota konservatiivisen hoidon tuloksesta ja hoidon ja kuntoutuksen tarpeesta leikkauksen jälkeen.
Sosiaalilääketieteellisen neuvottelukunnan suosituksen mukaisesti alarajana sairausvakuutuskorvattavuudelle pidetään painoindeksiä 45 kg/m2. Sairausvakuutuskorvauksen saamiseksi
edellytetään lisäksi, että hoito on hyvän hoitokäytännön mukaista, jolloin
- leikkaustarvearvion on ennen leikkausta tehnyt endokrinologi tai kokenut alaan perehtynyt sisätautilääkäri,
- leikkaushoitoa on edeltänyt lihavuuden vähintään puoli vuotta kestänyt konservatiivinen hoito, jonka tulokset on kirjattu,
- on asianmukaisesti tarvittaessa psykologin tai psykiatrin konsultaatiota apuna käyttäen
varmistettu, että potilaalla ei ole merkittävää päihdeongelmaa tai muuta mielenterveysongelmaa, joka vaarantaisi leikkauksen menestyksekkään jälkiseurannan.
Lihavuuden kirurgiset hoidot eivät kuulu suorakorvauksen piiriin. Korvaushakemuksiin leikkaustoimenpiteeseen liittyvistä lääkärinpalkkioista tulee liittää lääkärinlausunto (SV7-lomake eli Blausunto), jossa yllä kuvattujen ehtojen täyttyminen esitetään.
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