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Till mottagarna enligt sändlistan

Ändringar i sjukvårdsersättningarna 1.1.2017: läkararvoden, radiologiska undersökningar och laboratorieundersökningar samt blanketter för sjukförsäkringsersättning
Läkararvoden
Från ingången av 2017 ersätts arvoden som läkare och tandläkare tagit ut för recept
och vårdanvisningar enligt kod WZB00 i åtgärdstaxan, dvs. Vårddirektiv och eventuellt recept givna per telefon. När koden används är specialistförhöjning möjlig, men
inte tidstillägg.
Kod WZB00 ersätts endast när vårdanvisningarna ges vid något annat tillfälle än i
samband med ett mottagningsbesök. Koden används då vårdanvisningar ges exempelvis per telefon, post eller e-post eller via chatt. För ersättning krävs att patienten
har en vårdrelation till den läkare som ger anvisningarna.
Arvodet kan tas ut av kunden på apoteket, via systemet för e-recept. Kunden kan få
ersättningen som direktersättning på apoteket eller själv söka ersättning hos FPA.
Arvodet kan också tas ut av serviceproducenten, som beviljar kunden direktersättning. Det går inte att betala ersättning om arvodet har tagits ut på förhand.
FPA:s egna koder 0108 och 0109 slopas 31.12.2016.

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.

Laboratorieundersökningar
Benämningarna på laboratorieundersökningarna har uppdaterats och nya taxatolkningar har getts. De ögonundersökningar som lagts till i THL:s klassifikation har man
för avsikt att ta i bruk vid FPA under loppet av 2017. Information om ibruktagandet
ges separat.

Blanketter för sjukförsäkringsersättning
Följande SV-blanketter har uppdaterats:
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•

SV 120r, Utredning om läkarvård och uttagna arvoden
Koder för distansmottagning har införts på blanketten och raderna för koderna
0108 och 0109 samt raden för läkarutlåtande som skrivits för annan förmån
har tagits bort. Kod WZB00 ska antecknas i punkten Läkaråtgärder.

•

SV 3FMr, Undersöknings- och behandlingsordination för fysioterapi
Blanketten har uppdaterats så att den till typen motsvarar en tandläkarordination för behandling hos munhygienist.

•

SV 127r, Ansökan – Sjukvårdskostnader som uppkommit i Finland
Uppgifterna i den övre delen av blanketten har uppdaterats och i den del som
gäller fullmakt har plats för den befullmäktigades adress lagts till.

Vi ser gärna att de uppdaterade blanketterna tas i bruk så snart som möjligt efter årsskiftet.

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.
Förteckningen Taxor för sjukvårdsersättningar publiceras som en pdf-fil på
www.fpa.fi/taxa i december 2016. 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.

Med önskan om ett gott samarbete

Reija Jääskeläinen
kompetenscenterchef

Marianne Eronen
sakkunnigläkare

Närmare
Planerare Mia Mustonen, mia.mustonen@kela.fi
information Planerare Terhi Putaansuu, terhi.putaansuu@kela.fi
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Sändlista

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Institutet för hälsa och välfärd
Läkarföretagens Förening
Finlands Läkarförbund
Terveyspalvelualan Liitto
Datasystemleverantörerna

För känne- Social- och hälsovårdsministeriet
dom
Finlands Kommunförbund
Folkpensionsanstaltens försäkringsdistrikt, arbetsplatskassorna och kontaktcentren
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