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Kansaneläkelaitoksen päätös
lääketieteellisistä edellytyksistä, jotka sairauden tulee kliinisen ravintovalmisteen
korvaamiseksi täyttää

Kansaneläkelaitos on sairausvakuutuslain (1224/2004) 5 luvun 7 §:n 2 momentin (622/2012) nojalla
päättänyt, mitkä ovat ne lääketieteelliset edellytykset, jotka valtioneuvoston asetuksessa (27/2013) säädettyjen vaikeiden sairauksien tulee täyttää, jotta kliinisten ravintovalmisteiden korvaaminen on lääketieteellisesti perusteltua.
Päätös on annettu Helsingissä 21.12.2015.

Päätös tulee voimaan 1.1.2016.
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Vaikeat sairaudet, joiden hoidossa tarvittavasta kliinisestä ravintovalmisteesta
korvataan 65 prosenttia
503. Synnynnäiset aineenvaihdunnan häiriöt
B-lausunnon edellytetään perustuvan sairaalassa suoritettuun tutkimukseen ja aloitettuun hoitoon.

504. Päivittäistä letkuruokintaa vaativat tilat

B-lausunnon edellytetään perustuvan sairaalassa suoritettuun tutkimukseen ja aloitettuun hoitoon. Kyseessä edellytetään olevan tilan, jossa potilas sairauden vuoksi tarvitsee ainakin useiden viikkojen ajan päivittäin syöttöletkun kautta tapahtuvaa ruokintaa.

505. Pienten lasten lehmänmaitoallergia

Oikeus kliinisten ravintovalmisteiden korvaukseen myönnetään pienille lapsille, jotka
tarvitsevat luotettavasti osoitetun lehmänmaitoallergian takia erityisvalmisteita. Lääkärinlausunnon B edellytetään perustuvan erikoissairaanhoidon lastentautien yksikössä tai vastaavissa olosuhteissa suoritettuun tutkimukseen.

Erityiskorvaukseen oikeuttavan pienten lasten lehmänmaitoallergian toteaminen edellyttää
-

tyypillistä oireistoa, suotuisaa eliminaatiovastetta ja lehmänmaitoaltistuksessa
todettuja haitallisia oireita

Myös synnynnäinen laktaasientsyymin puutos oikeuttaa erityiskorvattavuuteen.

Lehmänmaitoallergian perusteella oikeus erityiskorvattaviin ravintovalmisteisiin voidaan myöntää yleensä enintään kahden vuoden ikään saakka.

506. Pienten lasten lehmänmaitoallergia ja yliherkkyys tavanomaisille erityisvalmisteille
Tämän sairauden perusteella erityiskorvataan tavanomaisten hydrolysoitujen lehmänmaitovalmisteiden lisäksi aminohappopohjaisia valmisteita.
Oikeus kliinisten ravintovalmisteiden korvaukseen myönnetään lehmänmaidolle allergisille lapsille, jotka eivät osoitetusti voi käyttää hydrolysoituja lehmänmaitovalmisteita ja jotka tarvitsevat siksi aminohappopohjaisia valmisteita.

Lääkärinlausunnon B edellytetään perustuvan erikoissairaanhoidon lastentautien yksikössä tai vastaavissa olosuhteissa suoritettuun tutkimukseen.
Oikeus erityiskorvaukseen voidaan myöntää, jos molemmat seuraavista kahdesta ehdosta täyttyvät

1) Potilaalla on todettu erityiskorvaukseen oikeuttava pienten lasten lehmänmaitoallergia. Lehmänmaitoallergian toteaminen edellyttää
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tyypillistä oireistoa, suotuisaa eliminaatiovastetta ja lehmänmaitoaltistuksessa todettuja haitallisia oireita

2) Potilaalla on todettu yliherkkyys hydrolysoiduille lehmänmaitovalmisteille. Yliherkkyys on todettava erikoissairaanhoidon lastentautien yksikössä tai vastaavissa olosuhteissa tehdyillä tutkimuksilla, joissa on todettu tyypillinen oireisto,
suotuisa eliminaatiovaste ja altistuksessa osoitetut haitalliset oireet.

Erityiskorvausoikeus voidaan yleensä myöntää enintään kahden vuoden ikään saakka.

Vaikeat sairaudet, joiden hoidossa tarvittavasta kliinisestä ravintovalmisteesta
korvataan 40 prosenttia
601. Ravintoaineiden, lähinnä rasvojen, vaikeat imeytymishäiriöt
B-lausunnon edellytetään perustuvan sairaalassa sisätautien tai lasten osastolla suoritettuun tutkimukseen.

Kyseeseen tulevat rasvojen imeytymisen kannalta keskeisten tekijöiden, kuten mahalaukun, maksan ja sappiteiden tai suoliston sairauksien, tulehdusten tai leikkausten jälkitilat:
1) täydellinen mahalaukun poisto,

2) haiman kroonisen tulehduksen tai poistoleikkauksen aiheuttama haiman eksokriininen vajaatoiminta,

3) kroonisiin maksa- tai sappitiesairauksiin liittyvät rasvojen tai rasvaliukoisten
vitamiinien imeytymishäiriöt,

4) ohutsuolen laajaan poistoleikkaukseen liittyvät tai ohutsuolta laajalti vaurioittavan tulehduksen, kuten Crohnin taudin, aiheuttamat rasvojen ja sappihappojen imeytymishäiriöt.

602. Lasten vaikeat aliravitsemustilat

Tässä tarkoitetaan munuaissairauksien ja muiden kroonisten sairauksien aiheuttamia
vaikeita aliravitsemustiloja.

Keskosuus voidaan tietyin edellytyksin rinnastaa lasten vaikeisiin aliravitsemustiloihin.
Erityisravintoliuoksia tarvitseville pienille keskosille peruskorvausoikeus voidaan
myöntää edellyttäen, että
-

-

keskosen syntymäpaino on ollut alle 1 500 g tai

keskosen syntymäpaino on ollut alle 1 800 g ja keskosuuteen liittyy muita ongelmia, kuten
•

•

hengitysvaikeusoireyhtymä (RDS)

nekrotisoiva enterokoliitti
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sikiöaikaan nähden pienikokoisuus (SGA)

Keskosuuden perusteella peruskorvausoikeus myönnetään yleensä enintään 6 kuukauden ikään saakka.

Näissä tiloissa edellytetään sairaalatutkimukseen ja -hoitoon perustuvaa B-lausuntoa
lastentautien erikoissairaanhoidon yksiköstä tai lastentautien erikoislääkäriltä. Lausunnosta tulee käydä ilmi sairaalassa todettu kliinisten ravintovalmisteiden tarve ja
aloitettu käyttö sekä perustelu niiden käytön jatkamisen tarpeellisuudesta.
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Tällä päätöksellä kumotaan Kansaneläkelaitoksen 25.6.2015 antama päätös lääketieteellisistä edellytyksistä, jotka sairauden tulee kliinisen ravintovalmisteen korvaamiseksi täyttää.
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