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Du kan se uppgifter i Kelasto om hur ersättning betalats för tandvård som du gett
I den tjänst som har öppnats på FPA:s webbbplats kan du se uppgifter om tandvård som du själv har gett och
som det betalats ersättning för och jämföra dem med medeltalen för uppgifter som gäller alla tandläkare.
FPA har vartannat år skickat uppgifter om ersatt tandvård till de tandläkare som haft minst 100 patienter som
fått sjukförsäkringsersättning enligt tandläkararvodestaxan. FPA skickar inte längre de här uppgifterna i
pappersutskrift utan alla tandläkare kan se på sina uppgifter i Kelasto.
I FPA:s statistikdatabas Kelasto har publicerats en rapport där du kan studera uppgifter om den tandvård du har
gett ett visst år och som FPA ersatt. Du kan se på dina egna uppgifter och jämföra dem med uppgifterna för
hela landet. Rapporten finns på www.fpa.fi > Om FPA > Statistik > Statistikdatabasen Kelasto > Sjukdom > För
tandläkare: Tandvård som du gett och som FPA ersatt. För att kunna se din personliga rapport behöver du
bankkoder. Anvisningar om hur du kan skapa rapporten finns till vänster på sidan under Ytterligare information.
På FPA:s webbplats finns förutom de personliga rapporterna en offentlig rapport i vilken vem som helst kan
studera motsvarande uppgifter för hela landet.
När du ser på uppgifterna kan det vara bra att fästa uppmärksamhet, förutom vid den ersättning som
betalats för den tandvård som du själv har gett, också vid medeltalen och att fundera på vad
eventuella skillnader kan bero på. Skillnaderna kan bland annat komma sig av
- patienternas behov av vård och den andel patienter som får regelbunden
behandling
- hur stor andel av vården som tandläkare gett i egenskap av specialtandläkare
- det sätt på vilket det redogjorts för tandvården i ersättningsansökningarna, ifall sättet
avviker från allmän praxis eller tillämpningsanvisningarna.
I Kelasto kan du med bankkoder också granska uppgifter om läkemedel som du
ordinerat. I de offentliga rapporterna i Kelasto finns också annan information om
tandvård som ersatts av FPA.
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