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Till serviceproducenter som anslutit sig till direktersättningsförfarandet

Nya ramavtal om direktersättningsförfarandet gällande sjukvårdsersättningar
De 2.11.2006 undertecknade ramavtal som ligger till grund för direktersättningsförfarandet har kompletterats. I och med de ändringar som gjorts kan också finländska pensionärer mot uppvisande av det nya europeiska sjukvårdskortet och medlemmar av en
arbetsplatskassa använda sig av direktersättningsförfarandet.
När det nya ramavtalet träder i kraft tillämpas det också på serviceproducenter som
redan omfattas av direktersättningsförfarandet. De direktersättningsavtal som nu är i
kraft fortsätter att gälla och det krävs inga åtgärder från serviceproducenternas sida.
På basis av ramavtalet utvidgas direktersättningsförfarandet enligt följande:
Direktersättning också med det nya europeiska sjukvårdskortet med grön baksida
Utomlands bosatta finländska pensionstagare för vars sjukvårdskostnader Finland
svarar får från och med 1.6.2011 ett nytt europeiskt sjukvårdskort. Dessa personer är
dock inte sjukförsäkrade i Finland och kan således inte påvisa försäkringstillhörighet
med ett FPA-kort.
Det nya kortet är blått på framsidan och grönt på baksidan. Kortet ger pensionstagare
rätt att få medicinskt nödvändig sjukvård i Finland. Mot uppvisande av kortet är pensionstagaren berättigad till direktersättning för privat hälso- och sjukvård och sjuktransport. Dessutom har pensionstagaren rätt att få sjukvård inom den offentliga hälsooch sjukvården och grundersättning för läkemedel som inhandlas på apotek.
De pensionstagare som är berättigade till det nya kortet har fått ett meddelande om
detta i mars 2011. Ett pressmeddelande har också skickats ut. Vi ber Er vänligen göra
Er förtrogna med det bifogade europeiska sjukvårdskortet.
Cirka 3000 personer kommer att få det nya kortet i juni 2011.
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De tidigare europeiska sjukvårdskorten som är blåa på båda sidorna ersätter fortfarande inte FPA-kortet och berättigar inte till ersättning i form av direktersättning,
bortsett från sjuktransport.
Närmare information om kortet finns på FPA:s webbplats www.fpa.fi > Privatpersoner > FPA-kort > Europeiska sjukvårdskortet > Utomlands bosatta pensionärer.
Direktersättningsförfarandet i fråga om medlemmar av en arbetsplatskassa
Medlemskap i en arbetsplatskassa finns antecknat på FPA-kortet. De som hör till
en arbetsplatskassa har hittills sökt ersättning direkt hos sina respektive kassor.
Personer som hör till en arbetsplatskassa kan i fortsättningen få direktersättning i
samband med ett besök hos en serviceproducent och kostnaderna kan uppges i
den redovisning som görs i anslutning till direktersättningsförfarandet.
Ramavtalen finns på www.fpa.fi
Ramavtalen för serviceproducenter inom hälso- och sjukvården finns på www.fpa.fi
> Samarbetspartner > Läkare och hälsovårdspersonal > Sjukvårdsersättningar >
Direktersättningsförfarande > Avtal om direktersättning.
Ramavtalen för producenter av transportservice finns på www.fpa.fi > Samarbetspartner > Transportserviceproducenter > Direktersättningsförfarande > Ramavtal.
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