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Ersättning för distanstjänster från sjukvårdsförsäkringen från och med 1.3.2016
Distanstjänster, dvs. sjukvårdstjänster som ges via videoförbindelse, kan ersättas från
sjukvårdsförsäkringen från och med 1.3.2016. Social- och hälsovårdsministeriet (SHM,
brev 28.10.2015, 3756/2015, på finska) och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och
hälsovården (Valvira, anvisning 15.1.2016) har dragit upp riktlinjer för och gett anvisningar om distanstjänster inom hälso- och sjukvården.
Sjukvårdsersättning kan betalas för sådana distanstjänster i anslutning till sjukvård som
uppfyller de villkor som anges i de ovannämnda anvisningarna.
Vård och behandlingar som är ersättningsgilla också på distans
Sjukförsäkringslagen och FPA:s anvisningar om sjukvårdsersättningar tillämpas även på
sådan vård och behandling som är ersättningsgill också när den ges på distans. Vårdgivaren bedömer vilka tjänster och vilka kundgrupper som lämpar sig för vård på distans.
Följande riktlinjer gäller ersättande av distanstjänster från sjukvårdsförsäkringen.
För en och samma dag ersätts endast ett mottagningsbesök
För vård och behandlingar som ges av en och samma vårdgivare under en och samma
dag beviljas ersättning endast för ett mottagningsbesök.
Ersättning för psykoterapi som getts av läkare
För att psykoterapi som getts på distans ska ersättas krävs minst två vårdbesök som
genomförts på en sedvanlig mottagning hos den läkare som ger psykoterapin.
Ersättning för receptarvode
Ersättning för receptarvode (0108, 0109 eller WZB00) kan beviljas endast om receptet
skrivs ut vid något annat tillfälle än i samband med ett mottagningsbesök (distansmottagning eller sedvanlig mottagning).
Koder och taxor i anslutning till distanstjänster
FPA har fastställt koder, benämningar och taxor för som distanstjänster ersättningsgilla
läkararvoden samt vård och behandlingar av andra yrkesutbildade personer inom hälsooch sjukvården (bilaga 1).
Ersättning kan betalas för sådana distanstjänster i anslutning till sjukvård som har getts
1.3.2016 eller senare.
De koder och taxor som ansluter sig till distanstjänsterna införs i ascii- och pdf-taxan
9.6.2016. Serviceproducenten ska införa koderna i sina datasystem manuellt om distanstjänster ges före 9.6.2016.
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Hur man söker ersättning
Vårdgivaren antecknar på blanketten den kod som motsvarar distanstjänsten. På blankett SV 120r, Utredning om läkarvård och uttagna arvoden, görs de ändringar som behövs under år 2016. Läkaren antecknar koden för distanstjänsten i punkten Läkaråtgärder och orsaken till mottagningsbesöket med ICD-kod i punkten Ytterligare uppgifter på
den nuvarande blanketten.
Ersättning för distanstjänster kan betalas genom direktersättningsförfarande. Direktersättningsförfarandet förutsätter ett avtal med FPA. Om serviceproducenten redan har ett
gällande direktersättningsavtal som omfattar vård och behandling som ges av den yrkesutbildade personen i fråga, kan också distanstjänsterna ersättas genom direktersättningsförfarande.
Om kunden själv ansöker om ersättning hos FPA ska kunden lämna in motsvarande
nödvändiga utredningar för ersättning som när det gäller sedvanliga mottagningsbesök.
Information och anvisningar
Det här meddelandet kan läsas på www.fpa.fi under Samarbetspartner > Läkare och
hälsovårdspersonal > Sjukvårdsersättningar > Brev och meddelanden.
Anvisningar om ersättandet av distanstjänster finns också i FPA:s förmånsanvisningar.
Förmånsanvisningen om sjukvårdsersättningar finns på www.fpa.fi > Om FPA > Lagar
och anvisningar > FPA:s förmånsanvisningar > Anvisningar om enskilda förmåner.
Med vänlig hälsning
Anne Neimala
Förmånsdirektör

Marjukka Turunen
Chef för Juridiska enheten

Närmare information
Sakkunnigläkare Marianne Eronen, marianne.eronen@fpa.fi
Planerare Mia Mustonen, mia.mustonen@fpa.fi
Planerare Terhi Putaansuu, terhi.putaansuu@fpa.fi
Bilagor

Bilaga 1 Etäpalveluiden nimikkeet ja taksat (Benämningar och taxor för distanstjänster)

Distribution Erikoishammasteknikkoliitto
Läkarföretagen rf
Finlands sjuksköterskeförbund
Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset Fysi ry
Finlands Fysioterapeuter
Finlands Tandläkarförbund
Finlands Läkarförbund
Finlands Psykologförbund
Finlands munhygienistförbund
Munhälsovårdens Fackförbund
Datasystemleverantörerna
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För kännedom
FPA:s försäkringsdistrikt, arbetsplatskassorna och kontaktcentren
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira
Social- och hälsovårdsministeriet
Institutet för hälsa och välfärd THL
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