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Till serviceproducenter inom hälso- och sjukvården samt leverantörer av datasystem

#ndringar i direkters{ttningsf»rfarandet g{llande sjukv}rdsers{ttningar

Direkters{ttningsf»rfarandet utvidgas till att g{lla ocks} munhygienisternas arvoden
Från och med nästa år kan kunderna få direktersättning också för behandling hos munhygienist. Direktersättningsförfarandet tillämpas på behandling som getts 1.1.2012 och därefter. Redovisningarna inlämnas till en början enbart på blanketter. Till elektronisk leverans av redovisningsdata (elektroniskt
redovisningsförfarande) övergår man tidigast 1.1.2013.
En privat producent av hälso- och sjukvårdstjänster kan kopiera ersättningstaxorna för sjukvård till sin
arbetsstation i en taxafil i ascii-format, i vilken taxan för munhygienistarvoden kommer att införas
8.12.2011. Ascii-filen finns på FPA:s webbplats www.fpa.fi > Läkare och hälsovårdspersonal > Sjukvårdsersättningar > Taxor för sjukvårdsersättningar.

Registreringsnumret blir identifieringsuppgift f»r sj{lvst{ndiga yrkesut»vare
Sjukskötare, fysioterapeuter och specialtandtekniker som är självständiga yrkesutövare börjar
19.12.2011 använda det registreringsnummer de fått av Valvira i stället för sin personbeteckning för att
identifiera sig som serviceproducenter då de ingår avtal om direktersättning och lämnar redovisning för
direktersättningar. Om en yrkesutövare redan har ett avtal om direktersättningsförfarande med FPA behöver avtalet inte skrivas om på grund av övergången till registreringsnummer.
Börjande från 1.1.2012 använder munhygienister som arbetar som självständiga yrkesutövare sitt registreringsnummer då de ingår avtal om direktersättningsförfarande och lämnar redovisning för direktersättningar.
Yrkesutövare kan om de så önskar kontrollera sitt registreringsnummer i Valviras informationstjänst
JulkiTerhikki.
Som identifieringsuppgift för läkare och tandläkare bibehålls de identifikationskoder som de fått av Valvira. Som identifieringsuppgift för privata serviceproducenter inom hälso- och sjukvården som verkar med
tillstånd av en tillståndsmyndighet används alltjämt de serviceproducentnummer de får av FPA.

Blankett{ndringar

SV3Kr / 8.9.2011

På grund av att registreringsnumret börjar användas för identifiering av yrkesutövare görs ändringar i
blankett SV 132 Redovisning för sjukvårdskostnader - direktersättningsförfarande. En modell av den nya
blanketten finns som bilaga till detta meddelande. Ändringarna i blanketten har markerats med mörk
bakgrund. Blanketten börjar användas 19.12.2011. Blankett SV 132 kan skrivas ut via adressen fpa.fi >
E-tjänster > Blanketter. Blanketter kan också beställas per e-post på adressen lomakevarasto@kela.fi.
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Att behandling hos munhygienist börjar omfattas av direktersättningsförfarandet har lett
till ändringar i blanketten Utredning om munhygienistbehandling och uttagna arvoden,
SV 3SHS. En modell av den nya blanketten finns som bilaga till detta meddelande.
Ändringarna i blanketten har markerats med mörk bakgrund. Blanketten börjar användas
1.1.2012.
Hösten 2011 skickar FPA:s blanketteam de datasystemleverantörer som fått sina blanketter godkända av hälsoavdelningen en begäran om att uppdatera blanketterna i enlighet med ändringarna.

Med vänlig hälsning

Jukka Harno
Vtf förmånschef
Ytterligare uppgifter
Frågor gällande innehållet: Paula Stenfors, planerare, paula.stenfors@kela.fi,
tel. 020 63 43807
Frågor gällande datasystemet: Marjo Turkulainen, vtf utvecklingschef,
marjo.turkulainen@kela.fi, tel. 020 63 43514
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