RAMAVTAL OM BETALNING AV RESEERSÄTTNING TILL PRODUCENTER AV SJUKTRANSPORT-SERVICE GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE

Genom detta avtal kommer Folkpensionsanstalten (nedan FPA), Suomen Sairaankuljetusliitto ry
(nedan Sjuktransportförbundet) och Finlands Röda Kors Sjuktransport (nedan FRK:s sjuktransport) överens om betalning av reseersättning, som enligt sjukförsäkringslagen och lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner skall beviljas personer försäkrade i Finland, till serviceproducenterna genom direktersättningsförfarande.
Vid beviljandet av ersättning och handläggningen av ersättningsärenden iakttas gällande bestämmelser, FPA:s anvisningar och förfarandet nedan. FPA:s försäkringsdistrikt ger serviceproducenterna anvisningar om ersättningsförfarandet.
1.

ANSLUTNING TILL AVTALET
1.1 En medlem av Sjuktransportförbundet eller en serviceproducent som är anknuten
till FRK:s sjuktransport kan ansluta sig till det av intresseorganisationen undertecknade avtalet genom att ingå ett anslutningsavtal enligt bilaga 1 med det av FPA:s
försäkringsdistrikt där serviceproducenten har sin verksamhet eller med ett annat
särskilt avtalat FPA-försäkringsdistrikt.
1.2 Med serviceproducent avses i detta avtal åkare som utför persontransporter och
som fungerar som självständig yrkesutövare eller som har organiserat verksamheten
i bolagsform.
1.3 Om verksamheten eller uppgifterna rörande serviceproducenten ändras skall
serviceproducenten informera det försäkringsdistrikt med vilket avtalet har ingåtts.

2.

BEGRÄNSNINGAR GÄLLANDE TILLÄMPNINGEN AV AVTALET
Avtalet gäller inte reseersättning till klienter som en arbetsplatskassa ansvarar för.

3.

SERVICEPRODUCENTENS UPPGIFTER OCH SKYLDIGHETER
3.1 Vid sjuktransporter som sker i enlighet med direktersättningsavtalet skall serviceproducenten i regel kontrollera att den som skall transporteras har ett sjukförsäkringskort (FPA-kort eller identitetskort med sjukförsäkringsuppgifter) som visar
att han eller hon omfattas av sjukförsäkringen.
3.2 Serviceproducenten uppbär den i sjukförsäkringslagen avsedda självriskandelen
av resekostnaderna av den försäkrade. Av kvittot till den försäkrade skall självriskandelen och resedagen framgå. Om den försäkrade med ett kort från FPA (SV 191)
kan påvisa att han eller hon har uppnått den årliga självriskgränsen uppbärs ingen
självriskandel.
3.3 Serviceproducenten förbinder sig att inte utnyttja direktersättningsförfarandet
som konkurrensmedel så att det främjar skadlig konkurrens.
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4.

REDOVISNING
Serviceproducenten levererar redovisningsdata i pappersform. Redovisning skall
lämnas inom två månader från det att resan gjordes.
Ersättning söks på blanketterna SV 210 Utredning och ansökan om ersättning för sjuktransport och SV 130 Redovisning för sjukvårdskostnader i anslutning till förfarandet med
fullmaktsavtal eller på motsvarande blanketter som har godkänts av FPA. I ersättningsansökan och redovisningen skall alla begärda uppgifter uppges. När det görs
ändringar i anvisningarna och blanketterna hör FPA:s avdelning för hälsovård och
utkomstskydd de andra parter som undertecknat detta avtal.
Redovisningen med bilagor inlämnas till det försäkringsdistrikt med vilket serviceproducenten ingått avtalet. På redovisningsblanketten antecknas den dag då självriskandelen betalats eller den dag som är förfallodag för en utgiven giroblankett.
Den som har gjort upp redovisningen skall underteckna blanketten.

5.

RÄTTELSE AV FEL I REDOVISNINGAR OCH ERSÄTTNINGAR
När ett fel upptäcks före godkännandet av en redovisning
5.1 Om serviceproducenten upptäcker ett fel i en redovisning efter att den levererats
skall serviceproducenten skriftligen underrätta försäkringsdistriktet om felet.
Om man vid försäkringsdistriktet i samband med behandlingen av en redovisning
upptäcker ett fel ber försäkringsdistriktet serviceproducenten om en utredning
rörande felet. På basis av utredningen avgör försäkringsdistriktet den ansökan det
gäller och betalar den ersättning som utges enligt sjukförsäkringslagen till serviceproducenten.
När ett fel upptäcks efter att ersättning betalats ut
5.2 Om en större ersättning än vad den försäkrade haft rätt till har betalats till serviceproducenten skall denne återbetala det för mycket betalda beloppet till försäkringsdistriktet. Ifall serviceproducenten inte återbetalar beloppet återkrävs det av
den försäkrade.
I det fall att en person inte är försäkrad enligt sjukförsäkringslagen, även om han visat upp ett sjukförsäkringskort för serviceproducenten, eller att en person inte är berättigad till ersättning enligt sjukförsäkringslagen på grund av att han vårdas på en
offentlig vårdinrättning, riktas rättelseåtgärderna med anledning av den felaktiga
utbetalningen mot kunden.
Om en mindre ersättning än vad den försäkrade haft rätt till betalats till serviceproducenten rättar FPA:s försäkringsdistrikt betalningen.
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6.

BETALNING AV SJUKFÖRSÄKRINGSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN
6.1. På basis av serviceproducentens redovisning betalar FPA:s försäkringsdistrikt
den reseersättning som beviljats den försäkrade så att ersättningen finns på det konto serviceproducenten har uppgett senast tre veckor efter att redovisningen inkommit. Till serviceproducenten sänds ett sammandrag över de betalda ersättningarna.
6.2 Om det för någon enskild försäkrads del inte går att betala ersättning för kostnader som ingår i redovisningen blir serviceproducenten ombedd att lämna in en
tilläggsutredning inom en tid som försäkringsdistriktet bestämmer, och ärendet avgörs när utredningen har lämnats in. På basis av tilläggsutredningen betalas ersättning inom tre veckor räknat från dess att utredningen lämnades in.
Att tilläggsutredning begärs rörande en enskild ersättningsansökan i redovisningen
hindrar inte att de andra ansökningarna behandlas och att dessa ersättningar betalas
ut.

7.

BESLUT
Inga beslut ges om att ersättning betalas. En försäkrad ges ett skriftligt beslut om
han särskilt begär ett sådant inom sex månader efter transporten. Om en ansökan om
ersättning avslås helt eller delvis ger försäkringsdistriktet den försäkrade och serviceproducenten ett beslut om detta.

8.

LÄMNANDE AV UPPGIFTER TILL FPA
FPA:s försäkringsdistrikt har rätt att av serviceproducenten få de uppgifter om ett
specifikt transportuppdrag som behövs för att avgöra en ansökan.

9.

AVGÖRANDE AV MENINGSSKILJAKTIGHETER
9.1. FPA:s försäkringsdistrikt följer hur avtalet fungerar och utreder eventuella meningsskiljaktigheter rörande tillämpningen av direktersättningsförfarandet genom
förhandlingar med serviceproducenten.
9.2. Om man vid förhandlingarna mellan serviceproducenten och försäkringsdistriktet inte når enighet om tolkningen av avtalet och tillämpningen av anvisningarna
kan frågan diskuteras vidare med den av FPA:s kretscentraler inom vars område försäkringsdistriktet ligger. Om meningsskiljaktigheterna inte kan redas ut på detta
sätt kan någondera avtalsparten överlåta förhandlingarna på Sjuktransportförbundet, FRK:s sjuktransport och FPA:s avdelning för hälsovård och utkomstskydd.
Meningsskiljaktigheter rörande tillämpningen av direktersättningsförfarandet kan
också prövas som förvaltningstvistemål i förvaltningsdomstol.

10.

AVTALETS GILTIGHET OCH UPPSÄGNING AV AVTALET
10.1 Detta ramavtal träder i kraft 1.1.2007 och gäller tills vidare. Avtalet kan skriftligen sägas upp av FPA, Sjuktransportförbundet eller FRK:s sjuktransport med tre
månaders varsel.
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10.2. Ramavtalet kan ändras om de undertecknade parterna skriftligen kommer
överens om detta. Det anslutningsavtal som serviceproducenten ingått på basis av
detta ramavtal anses omfatta också ändringarna om inte serviceproducenten inom
loppet av två månader från undertecknandet av ramavtalet meddelar FPA:s försäkringsdistrikt att han inte godkänner ändringarna, varvid anslutningsavtalet upphör
att gälla.
10.3. Det avtal om direktersättning som serviceproducenten ingår med ett av
FPA:s försäkringsdistrikt ersätter tidigare ingångna avtal om fullmaktsförfarande.
10.4. Direktersättningsförfarandet upphör omedelbart att gälla om serviceproducenten lägger ner sin verksamhet eller säljer affärsverksamheten. Avtalet förfaller
också om ramavtalet sägs upp.

Detta avtal har uppgjorts i tre (3) likalydande exemplar, ett för varje part.
Helsingfors den 2 november 2006
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