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Ersättning för lymfterapi från sjukförsäkringen från 1.1.2016
FPA har preciserat anvisningen om ersättning för lymfterapi från sjukförsäkringen. Från
1.1.2016 kan lymfterapi ersättas både på basis av en remiss från en läkare inom den offentliga hälso- och sjukvården och en läkare inom den privata hälso- och sjukvården. I
övrigt ändras inte förutsättningarna för rätt till ersättning.
Läkarordinerad lymfterapi som har getts av en fysioterapeut eller sjukskötare ersätts när
ett lymfödem som uppkommit av skador i lymfsystemet har orsakats av





bröstcanceroperation eller annan omfattande kirurgisk åtgärd
o den omfattande kirurgiska åtgärden ska främst rikta sig på bålen eller
området runt armhåla eller ljumskveck
strålbehandling av ljumskveck, bäcken eller armhåla
kronisk infektion (huvudsakligen erysipelas)
medfödd störning i lymfkärlssystemet, även då den uppträder i senare ålder.

Kodnamnet och taxan för lymfterapi, över 60 minuter, som ges av en sjukskötare ändras
så att de motsvarar kodnamnet och taxan för lymfterapi, över 60 minuter, som ges av en
fysioterapeut (kodnamnet ändras bara på finska). Kunderna får i fortsättningen samma
ersättning oberoende av vem som ger vården.
Nuvarande taxor:
Taxan för fysioterapeut:
342E, Lymfterapi, över 60 min., taxa 14,00 euro
Taxan för sjukskötare:
902E, Lymfterapi, över 60 min., förhöjning per påbörjad 15 min., taxa 3,00 euro
Taxorna från 1.1.2016:
Taxan för fysioterapeut:
342E, Lymfterapi, över 60 min., taxa 11,00 euro
Taxan för sjukskötare:
902E, Lymfterapi, över 60 min., taxa 11,00 euro
I taxorna har beaktats regeringens förslag till besparingar gällande sjukvårdsersättningarna från 1.1.2016.
Det här meddelandet kan läsas på www.fpa.fi under Samarbetspartner > Läkare och
hälsovårdspersonal > Sjukvårdsersättningar > Brev och meddelanden.
Med önskan om ett gott samarbete
Reija Jääskeläinen
Förmånschef
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Sakkunnigläkare
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Närmare information
Sakkunnigläkare Marianne Eronen, marianne.eronen@fpa.fi
Planerare Mia Mustonen, mia.mustonen@fpa.fi
Distribution Läkarföretagen rf
Finlands Fysioterapeuter rf
Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset Fysi ry
Finlands Läkarförbund rf
Finlands Sjuksköterskeförbund rf
För kännedom
Social- och hälsovårdsministeriet
Folkpensionsanstaltens försäkringsdistrikt, arbetsplatskassorna och kontaktcentren
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