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Till mottagarna enligt sändlistan

Ändringar i sjukvårdsersättningarna 15.6.2017

Läkararvoden
Tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården (Palko) har 8.2.2017 lämnat en rekommendation om behandling av knäledsförslitning med titthålskirurgi, artroskopi. Enligt
rekommendationen omfattar tjänsteutbudet inom den offentligt finansierade hälsooch sjukvården i Finland inte artroskopiska undersökningar och behandlingar av knäledsförslitningar, dvs. lindrig ledartros och degenerativ meniskruptur som beror på ålder, för patienter som inte har en akut knäskada eller ett låst knä som konstaterats av
en läkare.
Utifrån denna rekommendation preciserar FPA ersättningsgrunderna för de nedan
uppräknade ingreppen från och med 15.6.2017.
Kod

Namn

Direktersättning beviljas inte
NGD05

Artroskopisk delresektion av menisk

NGF35

Plastik av ledbrosk

Ersättning beviljas inte
NGA30

Knäartroskopi

NGD15

Artroskopisk total exstirpation av menisk

NGF25

Artroskopisk putsning, débridement, av knäled

Patienten kan själv ansöka om ersättning från FPA för ingreppen NGD05 och
NGF35. Till ersättningsansökan ska patientjournalen eller en liknande utredning bifogas av vilken man kan konstatera att villkoren för ersättning uppfylls.
Man följer även med användningen av de övriga åtgärdskoderna för artroskopi av
knäled och vid behov ber man om ytterligare utredningar till ersättningsansökningar
för att utreda rätten till ersättning.
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Ljusbehandlingar
Den 15.6.2017 tar man vid FPA i bruk de koder för ljusbehandling som finns på
kodservern och avstår från FPA:s egna koder för ljusbehandling. Taxan på 3 euro är
den samma för de nya koderna som för de koder som slopas.
Kod
Namn
Taxa
Koder som tas i bruk
3,00

WXQ20

Ljusbehandling, PUVA, systemisk
sensitivisering
Ljusbehandling PUVA lokal sensitivisering
Ljusbehandling, bredspektrum UVA

WXQ21

Ljusbehandling, UVA1

3,00

WXQ24

Ljusbehandling, UVB och UVA

3,00

WXQ26

Ljusbehandling, bred spektrum UVB

3,00

WXQ27

Ljusbehandling, smal spektrum UVB

3,00

WXQ10
WXQ12

3,00
3,00

Poistuvat Kelan omat koodit
903

Ljusbehandling med PUVA-apparat

-

904

Ljusbehandling med SUP-apparat

-

905

Ljusbehandling med UVB-apparat

-

Taxor
Från 8.6.2017 kan taxorna för sjukvårdsersättningar kopieras som en ascii-fil på
www.fpa.fi/taxa. För detta behövs ett användarnamn, som man kan ansöka om per epost från sairausvakuutus@kela.fi. I taxafilen finns koder som lämpar sig för direktersättningsförfarande med tillhörande åtgärdsbeteckningar och ersättningstaxor.
De kodförändringar som nämns i detta meddelande träder i kraft 15.6.2017.
Förteckningen Taxor för sjukvårdsersättningar publiceras 8.6.2017 som en pdf-fil på
www.fpa.fi/taxa. Filen innehåller alla ersättningstaxor för åtgärder som ersätts enligt
sjukförsäkringslagen.
Det här meddelandet kan läsas på www.fpa.fi under Samarbetspartner > Läkare och
hälsovårdspersonal > Sjukvårdsersättningar > Brev och meddelanden.

Med önskan om ett gott samarbete
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Reija Jääskeläinen
kompetenscenterchef

Marianne Eronen
sakkunnigläkare

Mer information

Planerare Mia Mustonen, mia.mustonen@fpa.fi
Planerare Terhi Putaansuu, terhi.putaansuu@fpa.fi

Sändlista

Läkarföretagen rf
Finlands Läkarförbund
Finlands sjuksköterskeförbund
Finlands Fysioterapeuter
Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset Fysi ry
Hyvinvointialan liitto
Datasystemleverantörerna

För kännedom

Social- och hälsovårdsministeriet
Folkpensionsanstaltens försäkringsdistrikt, arbetsplatskassorna och kontaktcentren
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