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Enligt sändlistan

Ändringar i sjukvårdsersättningarna 1.1.2017: tandvård, radiologiska undersökningar och laboratorieundersökningar
Tandläkararvoden
Beskrivningarna av åtgärderna SAA01–SAA03 för undersökning av munnen ändras
och angivelserna av den tid undersökningarna tar slopas. SAA03 'Specialistundersökning av munnen' blir en ersättningsgill åtgärd i tandläkararvodestaxan. Åtgärderna
SAA01–SAA03 är ersättningsgilla enligt samma praxis som tillämpats i fråga om åtgärderna SAA01–SAA02. Åtgärdskoderna WZC05 och WZC10 för specialistkonsultation på basis av remiss samt kontrollåtgärderna SJX11 och SJX21 i anslutning till
ortodontisk behandling stryks ur tandläkararvodestaxan.
I taxan för protetiska åtgärder för frontveteraner har alla åtgärder med en kod som
börjar på SAA och som använts i samband med undersökning av munnen varit ersättningsgilla utan den begränsningen att ersättning betalas bara vartannat år. Åtgärd
SAA04 slopas 1.1.2017. Åtgärderna SAA01–SAA03 för veteraner är ersättningsgilla
enligt samma praxis som tidigare tillämpats på åtgärderna SAA01–SAA04 och som
kan tillämpas friare än för andra försäkrade.

Munhygienistarvoden
Åtgärderna SAB01 och SAB02 som hänför sig till munhygienisters granskning av
munnens hälsotillstånd har slopats och ersätts med den nya åtgärdskoden SAB03.
Åtgärd SAB03 är ersättningsgill enligt samma praxis som har tillämpas i fråga om åtgärderna SAB01 och SAB02. Likaså slopas åtgärderna SDE02–SDE04 för behandling av sjukdom i tandköttet eller stödjevävnaderna och ersätts med åtgärderna
SDA01–SDA05 som redan används av tandläkarna. Åtgärderna med SDA-kod i
taxan för munhygienistarvoden är ersättningsgilla enligt samma praxis som har tilllämpats i fråga om åtgärder med SDE-kod.

Radiologiska undersökningar
I fråga om radiologiska undersökningar upphör man med att ange tesla i benämningarna på magnetkameraundersökningarna, men anger fortfarande omfattningen på
undersökningarna. På grund av ändringen stryks i Folkpensionsanstaltens förteckning över undersöknings- och vårdåtgärder de magnetkameraundersökningar som
motsvarar dem som försvinner ur THL:s åtgärdsklassifikation 1.1.2017. Också i övrigt
har benämningarna på de radiologiska åtgärderna uppdaterats så att de motsvarar
benämningarna i åtgärdsklassifikationen.
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Laboratorieundersökningar
I THL:s åtgärdsklassifikation har införts koden 6372 (Pp-BaktNh) Bakterie, nukleinsyra (kvant), tandficka. Koden tas med i Folkpensionsanstaltens taxa för undersökning och behandling 1.1.2017.

Taxorna 1.1.2017
Från 8.12.2016 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 till sairausvakuutus@kela.fi. I taxafilen finns koder som lämpar sig för direktersättningsförfarande med tillhörande åtgärdsbeteckningar och ersättningstaxor.
1.1.2017 publiceras förteckningen Taxor för sjukvårdsersättningar som en pdf-fil på
www.fpa.fi/taxa. Filen innehåller alla ersättningstaxor för åtgärder som ersätts enligt
sjukförsäkringslagen.
Det här meddelandet och de ersättningstaxor som träder i kraft 1.1.2017 kan läsas på
www.fpa.fi under Samarbetspartner > Läkare och hälsovårdspersonal > Sjukvårdsersättningar > Brev och meddelanden.
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