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Sjukförsäkringsersättning för kirurgisk behandling av fetma 1.1.2012
Från och med 1.1.2012 är det på vissa villkor möjligt att få sjukförsäkringsersättning för
läkararvoden för kirurgisk behandling av fetma. Följande operationsbehandlingar av fetma blir
ersättningsgilla:
 JDF01 Laparoskopisk gastroplastik
 JDF11 Laparoskopisk gastric by-pass-operation
 JDF97 Annat laparoskopiskt volymsinskränkande ingrepp på ventrikeln
Taxan, som inkluderar specialistläkarförhöjning, är 354 euro för var och en av behandlingarna. I
det här meddelandet beskrivs under vilka förutsättningar sjukförsäkringsersättning kan betalas.
Villkoren för när behandlingen är ersättningsgill bygger på en rekommendation av FPA:s
socialmedicinska delegation som fungerar som lagstadgat medicinskt sakkunnigorgan inom
sjukförsäkringen. Delegationen hade i sitt arbete med rekommendationen hjälp av social- och
hälsovårdsministeriets uppdaterade grunder för icke-brådskande vård. Grunderna för ickebrådskande vård innehåller också de grunder som tillämpas vid remittering av personer med svår
fetma till bedömning av behov av operativ behandling. Enligt dessa ska remitteringen basera sig
på undersökningar som utförts av en endokrinolog eller en erfaren invärtesläkare som är insatt i
ämnet och av en näringsterapeut. Därtill ska det finnas en bedömning av patientens psykiska
tillstånd. Ytterligare förutsätts att patienten har fått konservativ behandling för fetma i minst ett
halvt års tid, att resultaten av behandlingen har antecknats och följts upp och att fynden har
antecknats. Patientens hälsotillstånd som helhet ska också ha utretts och faktorer som påverkar
en eventuell kirurgisk behandling ska ha antecknats och behandlats.
Det att patienten uppfyller de villkor som nämns i de enhetliga grundera för vård leder inte
automatiskt till operation, utan man bedömer på individuell basis om kirurgisk behandling är
motiverad. Det ska vara sannolikt att den kirurgiska behandlingen gynnar behandlingen av både
fetma och följdsjukdomar. För ett operationsbeslut krävs alltid en bedömning av resultaten av den
konservativa behandlingen och behovet av vård och rehabilitering efter operationen.
Enligt socialmedicinska delegationens rekommendation är den undre gränsen för
sjukförsäkringsersättning ett viktindex på 45 kg/m2. Rätt till sjukförsäkringsersättning
förutsätter därtill att behandlingen följer god vårdpraxis, varvid
- behovet av operation på förhand bedömts av en endokrinolog eller en erfaren
invärtesläkare som är insatt i ämnet,
- operationsbehandlingen har föregåtts av konservativ behandling av fetma minst ett
halvt år och resultaten har antecknats,
- man på ett ändamålsenligt sätt, vid behov genom konsultation av psykolog eller psykiater,
har säkerställt att patienten inte har betydande missbruksproblem eller andra
problem med den mentala hälsan, som skulle äventyra en framgångsrik uppföljning
efter operationen.
Kirurgisk behandling av fetma omfattas inte av direktersättningsförfarandet. Läkarutlåtande
(blankett SV 7r, dvs. B-utlåtande) med redogörelse för hur villkoren ovan uppfyllts ska bifogas
ansökan om ersättning för läkararvoden i anslutning till operationen.
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