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STATLIG ERSÄTTNING
Anvisningar för ifyllning av ansökan Y31r
1 Grund för statlig ersättning
Intyg över rätt till vård
Den offentliga hälso- och sjukvården uppger med vilket intyg kunden har påvisat sin rätt till vård inom den
offentliga hälso- och sjukvården och vilket land som utfärdat intyget. Till ansökan ska fogas en kopia av intyget,
med undantag för situationer där man gett brådskande vård enligt 50 § i hälso- och sjukvårdslagen.
Brådskande vård
Om en kund som getts brådskande vård enligt 50 § i hälso- och sjukvårdslagen saknar hemkommun och inte
har något intyg om rätt till vård, ska punkten Brådskande vård markeras.
Om personen har ett giltigt intyg om rätt till vård och rätt till medicinskt nödvändig vård ska man inte markera
punkten om brådskande vård. I sådana situationer ska man som grund för den statliga ersättningen markera
det relevanta intyget om rätt till vård och ange det land som svarar för kostnaderna. Så här förfar man trots att
kunden fått vård som ingår i begreppet brådskande vård, eftersom det då inte är fråga om vård enligt 50 § i
hälso- och sjukvårdslagen utan vård enligt EU-lagstiftningen.
När det gäller brådskande vård ska den offentliga hälso- och sjukvården på begäran kunna verifiera för FPA att
kommunen eller samkommunen har försökt ta ut kostnader av kunden.
Brådskande socialservice
Om en person har fått ett negativt asylbeslut och med stöd av 12 § i socialvårdslagen har fått nödvändig
omsorg i form av mat, läkemedel eller sådan tillfällig boendeservice som avses i 21 § i socialvårdslagen, ska
punkten Brådskande socialservice markeras. Till ansökan ska fogas en kopia av beslutet om brådskande
socialservice.

2 Kund
Under punkten uppges kundens identifieringsuppgifter. Om kundens identitet inte har kunnat bekräftas ska
punkten i fråga markeras i ansökan.
Om kunden har en finländsk personbeteckning ska den uppges. I annat fall antecknas kundens födelsedatum
(dd.mm.åååå, till exempel 04.05.1983). Även kundens könstillhörighet ska uppges.
Adress i bosättningslandet ska uppges om kunden bor i Australien, Förenade kungariket (Storbritannien och
Nordirland) eller i ett annat nordiskt land än Finland.
Också i övriga situationer är det skäl att uppge adressen, om man känner till den.

3 Öppenvård
För öppenvård uppges orsaken till öppenvården, besöksdatum och vårdkostnaderna enligt specifikationerna
på blanketten.
I de uppgifter som uppges för FPA får inte ingå klientavgifter som ska betalas av kunden, inte ens när de inte
har kunnat tas ut hos kunden.
Ett sjukvårdsdistrikt ska som kostnader för öppenvård uppge de kostnader som det skulle fakturera en
medlemskommun (58 § i hälso- och sjukvårdslagen). En hälsovårdscentral med en kommun eller en
samkommun som huvudman ska uppge de kostnader som hälsovårdscentralen skulle fakturera
hemkommunen utan betalningsförbindelse (58 § i hälso- och sjukvårdslagen).
Kostnader för besök på mödra- och barnrådgivning uppges i punkten Sjukvård.
Under punkten Andra kostnader i anslutning till vården ska uppges till exempel kostnader för hjälpmedel eller
tolkningskostnader, om de inte redan ingår i de kostnader som uppgetts ovan.

4 Sjukhusvård
När det gäller sjukhusvård uppges orsaken till sjukhusvistelsen, tiden för sjukhusvistelsen och kostnaderna för
vården.
I de uppgifter som uppges för FPA får inte ingå klientavgifter som ska betalas av kunden, inte ens när de inte
har kunnat tas ut hos kunden.
Ett sjukvårdsdistrikt ska som faktiska vårdkostnader uppge de kostnader som skulle faktureras en
medlemskommun (58 § i hälso- och sjukvårdslagen). En hälsovårdscentral med en kommun eller samkommun
som huvudman ska uppge de kostnader som hälsovårdscentralen skulle kunna fakturera hemkommunen utan
betalningsförbindelse (58 § i hälso- och sjukvårdslagen).
Under punkten Andra kostnader i anslutning till vården ska uppges till exempel kostnader för hjälpmedel eller
tolkningskostnader, om de inte redan ingår i de kostnader som uppgetts ovan.

5 Kostnader för förflyttning mellan sjukhus enligt den nordiska konventionen om
social trygghet
Under den här punkten anges kostnader som uppkommit när en patient som varit inskriven på ett sjukhus
flyttas till ett sjukhus i ett annat nordiskt land. I ansökan ska uppges datum då förflyttningen skedde.
Dessutom ska det uppges om förflyttningen skedde med ambulansflyg. Innan en ambulansflygning ordnas ska
en skriftlig utredning lämnas in till FPA.

6 Kostnader för prehospital akutsjukvård som tillhandahållits som
sjukvårdsdistriktets egen verksamhet
Under punkten ska uppges datum då prehospital akutsjukvård gavs och kostnaderna om sjukvårdsdistriktet
har ordnat den prehospitala akutsjukvården som en del av sin egen verksamhet.

7 Brådskande socialservice
Under punkten anges kostnader för brådskande socialservice som har getts en person som har fått ett negativt
asylbeslut och som inte längre har rätt till mottagningstjänster.
Med brådskande socialservice avses nödvändig omsorg i form av mat och mediciner som getts med stöd av 12
§ i socialvårdslagen eller sådan tillfällig boendeservice som avses i 21 § i socialvårdslagen. Kostnaderna ska
specificeras i ansökan.
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit 1.1.2018 eller senare. Till ansökan ska fogas en kopia av
beslutet om brådskande socialservice.

8 Betalningsmottagare och vårdenhet eller enhet som tillhandahållit socialservice
Under punkten Betalningsmottagare ska den offentliga hälso- och sjukvårdsenheten eller den enhet som
tillhandahållit socialservice uppge det officiella namnet på den kommun eller samkommun som är dess
huvudman, samt FO-nummer och IBAN-kontonummer. Det är önskvärt att referensnummer eller meddelande
uppges.
Uppgifterna som gäller den enhet som tillhandahållit vården eller den enhet som tillhandahållit socialservice
ska uppges för FPA med tanke på statistikföringen.
Under punkten uppges dessutom uppgifter om den som är kontaktperson.

9 Underskrift
Blanketten Y 31r ska undertecknas.

