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Till läkare och privata serviceproducenter inom hälso- och sjukvården

Ändringar i sjukförsäkringsersättningarna för läkararvoden 1.1.2012
Folkpensionsanstalten har fastställt ersättningstaxorna för läkararvoden gällande åtgärderna nedan.
Ersättningstaxorna för dessa åtgärder träder i kraft 1.1.2012. Åtgärder som utförs 1.1.2012 eller senare
ersätts enligt de nya taxorna.
Enligt sjukförsäkringslagen ska ersättningstaxorna basera sig på undersöknings- och vårdåtgärdens art,
det arbete den förutsätter och de kostnader den medför, det terapeutiska värdet av den tjänst som ska
ersättas samt de medel som står till buds för ersättningar.
Familje- eller parpsykoterapi
Den nuvarande koden 0543 för psykoterapi, familje-/parterapi ersätts med två nya koder. Dessa är
0543a (psykoterapi, familje-/parterapi högst 60 minuter) och 0543b (psykoterapi, familje-/parterapi över
60 minuter). Vid båda typerna av terapisessioner är det frågan om ersättningsgill behandling av sjukdom
hos en person. Också i fråga om psykoterapi för par förutsätter rätt till ersättning att orsaken till terapin är
behandling av sjukdom. Koderna och ersättningstaxorna för individuell terapi och gruppterapi förblir oförändrade.
Kirurgisk behandling av fetma
Från och med 1.1.2012 är det på vissa villkor möjligt att få sjukförsäkringsersättning för läkararvoden för
kirurgisk behandling av fetma. Utgångspunkten för när en behandling är ersättningsgill finns i Social- och
hälsovårdsministeriets publikation Enhetliga grunder för icke-brådskande vård. Den undre gränsen för
sjukförsäkringsersättning är ett viktindex på 45 kg/m2. Villkoren för när behandlingen är ersättningsgill
bygger på FPA:s socialmedicinska delegations rekommendation. Närmare information om
förutsättningarna för rätt till ersättning och om sökande av ersättning finns på adressen www.fpa.fi under
Samarbetspartner > Läkare och hälsovårdspersonal > Sjukvårdsersättningar > Brev och meddelanden.
Ersättning för bedövning eller sedering
Taxan för åtgärden WX002 (Sedering eller analgesi utan anestesi) har justerats så att ersättningsnivån
är densamma vid åtgärder som utförs av specialisttandläkare och specialistläkare.
Bedövning eller sedering som ges av den läkare som utför den egentliga åtgärden anses ingå i
åtgärden. Därför betalas ingen separat ersättning för arvoden som eventuellt debiteras för bedövningen
eller sederingen.
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Åtgärder i ögonregionen, åtgärder i kvinnliga genitalier, endovenösa behandlingar, åtgärder i hud
och subkutana vävnader
Ändringarna i den åtgärdsklassificering som upprätthålls av Institutet för hälsa och välfärd har beaktats i
beteckningarna för åtgärderna ovan och taxan har uppdaterats enligt detta.
Fyra nya åtgärdsbeteckningar för mini-implantat
Fyra nya beteckningar för mun- och käkkirurgiska åtgärder som hänför sig till mini-tandimplantat införs i
den klassifikation av åtgärder i mun och käkar som upprätthålls av Institutet för hälsa och välfärd. FPA
har fastställt ersättningstaxor för dessa åtgärder både för tandläkararvodestaxan och för
läkararvodestaxan.
Uppdaterade ersättningstaxor på FPA:s webbplats
De ändringar som fastställts i läkararvodestaxan finns på adressen www.fpa.fi under Samarbetspartner >
Läkare och hälsovårdspersonal > Sjukvårdsersättningar > Brev och meddelanden.
En privat producent av hälso- och sjukvårdstjänster kan kopiera de uppdaterade taxorna till sin
arbetsstation i ascii-format från och med 8.12.2011. För att få tillgång till taxorna behöver man ett
användarnamn, som man kan ansöka om per e-post under adress sairausvakuutus@fpa.fi. Taxefilen
innehåller de koder som fungerar i direktersättningsförfarandet, åtgärdsbeteckningarna och
ersättningstaxorna. Ascii-filen finns på adressen www.fpa.fi > Samarbetspartner > Läkare och
hälsovårdspersonal > Sjukvårdsersättningar > Taxor för sjukvårdsersättningar. En uppdaterad
förteckning över taxorna för sjukvårdsersättning publiceras i sin helhet som pdf-fil 1.1.2012.

Ledande läkare

Pekka Koivisto

Vtf. förmånschef

Jukka Harno

Ytterligare information
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