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Ändringar i sjukvårdsersättningarna från och med 1.1.2016
Uppdaterat ramavtal om direktersättningsförfarandet
FPA och de intresseorganisationer som undertecknat ramavtalet har 28.9.2015 godkänt det förnyade ramavtalet om direktersättningsförfarandet för sjukvårdsersättningar. Från och med 1.1.2016 finns det endast ett ramavtal och alla aktörer tillämpar
samma ramavtal i fråga om tandvård, läkararvoden, undersökning och behandling.
Även anslutningsavtalet har uppdaterats att motsvara det förnyade ramavtalet.
Serviceproducentens anslutningsavtal fortsätter att gälla efter 1.1.2016 utan separata
åtgärder, såvida inte serviceproducenten före utgången av 2015 meddelar FPA att
denne inte godkänner de ändringar som gjorts.
De viktigaste avtalsändringarna
1. Ansökningstiden har förenhetligats. Serviceproducenten ska lämna in en
redovisning senast inom sex månader från det att tjänsten tillhandahölls.
2. Begränsningarna för direktersättningsförfarandet har preciserats.


Kostnader till följd av anordnande av företagshälsovård som ersätts med stöd
av sjukförsäkringslagen ger inte rätt till direktersättning.



Övriga hälso- och sjukvårdstjänster som arbetsgivaren erbjuder som personal- eller tilläggsförmån berättigar inte heller till direktersättning, om arbetsgivaren betalar självriskandelen till serviceproducenten.



Om kunden har en betalningsförbindelse av kommunens socialväsende för
sjukvårdstjänster som skaffas i form av utkomststöd, kan direktersättningsförfarande i fortsättningen tillämpas på dessa kostnader. I de nuvarande ramavtalen har detta förhindrats.

3. Det arvode per betalningstillfälle som betalas i samband med IT-direktersättningsförfarandet har fastställts i ramavtalet. Arvodet per betalningstillfälle är tills vidare
0,59 euro per betalningstillfälle.
4. Nya punkter i avtalet är utvärdering och avtalsvite.
Ramavtalet och anslutningsavtalet finns i sin helhet på adressen www.fpa.fi >
Samarbetspartner > Läkare och hälsovårdspersonal > Sjukvårdsersättningar > Brev
och meddelanden.
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Sjukvårdskostnader som överstiger maximibeloppen inom företagshälsovården
För sjukvårdskostnader som överstiger maximibeloppen inom företagshälsovården
betalas inte sjukförsäkringsersättning från och med 1.1.2016. Kostnaderna för företagshälsovård uppges och söks för hela året i samband med företagshälsovårdens
årsansökan, blankett SV98aTTHr. För ersättningen av kostnaderna för företagshälsovård som anordnas av arbetsgivaren och annat än sjukvård i anslutning till företagshälsovården finns egna finansierings- och ersättningssystem. Kostnader och ersättningar ska hållas åtskilda i enlighet med sjukförsäkringslagen.
Ändringar i ersättningstaxorna 1.1.2016
Enligt budgetpropositionen av statsminister Juha Sipiläs regering ska 78 miljoner
euro sparas in på sjukvårdsersättningar för tandvård, läkararvoden samt undersökningar och behandlingar. Besparingarna görs genom att sänka ersättningstaxorna.
Ändringarna är avsedda att träda i kraft 1.1.2016.
Mer information ges när de nya taxorna har fastställts. I samband med meddelandet
publiceras också de nya taxorna på www.fpa.fi > Samarbetspartner > Läkare och
hälsovårdspersonal > Sjukvårdsersättningar > Brev och meddelanden.
De fastställda taxorna publiceras 8.12.2015 i en taxefil i Ascii-format, varifrån den nyaste versionen av taxauppgifterna kan kopieras.

Med vänlig hälsning

Elise Kivimäki
Förmånsdirektör

Reija Jääskeläinen
Förmånschef

Ytterligare information
Utvecklingschef Marjo Turkulainen, marjo.turkulainen@kela.fi (tekniska ärenden)
Utvecklingschef Tiina Pikkarainen, tiina.pikkarainen@kela.fi (innehållsärenden)
Planerare Mia Mustonen, mia.mustonen@kela.fi (innehållsärenden)
Sändlista

Avtalsparterna inom direktersättningsförfarandet

För kännedom
Erikoishammasteknikkoliitto ry
Läkarföretagen rf
Suomen Fysioterapeutit – Finlands Fysioterapeuter ry
Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset ry (FYSI ry)
Finlands Tandläkarförbund rf
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Finlands Läkarförbund rf
Finlands Sjuksköterskeförbund rf
Finlands Munhygienistförbund FMHF rf
Munhälsovårdens Fackförbund rf
FPA:s försäkringsdistrikt, arbetsplatskassorna och kontaktcentren
SHM, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården,
Institutet för hälsa och välfärd
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