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Terveydenhuollon palveluntuottajille ja tietojärjestelmien toimittajille

Muutoksia sairaanhoitokorvausten suorakorvausmenettelyyn
Suorakorvausmenettely laajenemassa suuhygienistin palkkioihin
Asiakas voi saada suorakorvauksen myös suuhygienistin antamasta hoidosta ensi vuodesta alkaen.
Suorakorvausmenettelyä sovelletaan 1.1.2012 ja sen jälkeen annettuun hoitoon. Tilitykset toimitetaan
aluksi pelkästään lomakkeilla. Sähköiseen tilitystietojen toimittamiseen (atk-menettely) siirrytään aikaisintaan 1.1.2013.
Yksityinen terveydenhuollon palveluntuottaja voi kopioida työasemalleen sairaanhoitokorvausten taksat
käyttämällä ascii-muotoista taksatiedostoa, johon Suuhygienistinpalkkiotaksa lisätään 8.12.2011. Ascii-tiedosto löytyy Kelan internetsivuilta www.kela.fi/laakarit > Sairaanhoitokorvaukset > Sairaanhoitokorvausten taksat.

Itsen{isten ammatinharjoittajien tunnisteeksi rekister»intinumero
Itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat sairaanhoitajat, fysioterapeutit ja erikoishammasteknikot siirtyvät käyttämään Valviran antamaa rekisteröintinumeroa palveluntuottajan tunnisteena henkilötunnuksen asemesta tehdessään suorakorvaussopimuksen ja suorakorvaustilityksen 19.12.2011 alkaen. Jos
ammatinharjoittajalla on jo suorakorvaussopimus Kelan kanssa, sopimusta ei tarvitse uusia rekisteröintinumeron käyttöön siirtymisen johdosta.
Itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivat suuhygienistit tekevät suorakorvaussopimukset ja suorakorvaustilitykset 1.1.2012 alkaen rekisteröintinumerollaan.
Ammatinharjoittajat voivat halutessaan tarkistaa rekisteröintinumeronsa Valviran JulkiTerhikistä.
Lääkäreiden ja hammaslääkäreiden tunnisteena säilyy Valviran antama yksilöintitunnus. Lupaviranomaisen luvan saaneiden yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajien tunnisteena säilyy Kelan antama palveluntuottajanumero.

Lomakemuutokset

SV3K / 6.9.2011

Rekisteröintinumeron käyttäminen ammatinharjoittajan tunnisteena aiheuttaa muutoksia lomakkeeseen
SV 132 Tilitys sairaanhoitokustannuksista suorakorvausmenettelyssä. Malli uudesta lomakkeesta on
tämän tiedotteen liitteenä. Lomakkeelle tehdyt muutokset on merkitty tummalla taustalla. Lomake otetaan käyttöön 19.12.2011. Lomakkeen SV 132 voi tulostaa osoitteesta kela.fi > Asioi verkossa > Lomakkeet. Lomakkeita voi myös tilata sähköpostitse osoitteesta lomakevarasto@kela.fi.
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Suuhygienistin antaman hoidon suorakorvausmenettely aiheuttaa muutoksia lomakkeeseen SV 3SHS Selvitys suuhygienistin antamasta hoidosta ja perityistä palkkioista. Malli
uudesta lomakkeesta on tämän tiedotteen liitteenä. Lomakkeelle tehdyt muutokset on
merkitty tummalla taustalla. Lomake otetaan käyttöön 1.1.2012 alkaen.
Kelan lomaketiimi lähettää syksyllä 2011 päivityspyynnön lomakkeisiin tehtävistä muutoksista lomakkeensa terveysosastolla hyväksyttäneille järjestelmän toimittajille.
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