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Ersättningstaxor för sjukvårdsersättningar från 1.1.2016
Statsminister Juha Sipiläs regering har föreslagit besparingar gällande sjukvårdsersättningar som betalas ur sjukförsäkringen från 1.1.2016. De planerade besparingarna uppgår till sammanlagt 78 miljoner euro. Om riksdagen godkänner regeringens
proposition inriktas besparingarna på följande sätt:



tandvården, 40 miljoner euro
läkararvoden samt undersökning och behandling, 38 miljoner euro

Folkpensionsanstalten (FPA) har fastställt nya ersättningstaxor för sjukvårdsersättningar som minskar utgifterna i enlighet med propositionen. De nya ersättningstaxorna träder i kraft 1.1.2016, om riksdagen godkänner regeringens proposition.
Ersättningstaxor för läkararvoden
Besparingarna har gjorts genom en sänkning av ersättningstaxorna per åtgärd. Utifrån de fastställda ersättningstaxorna uppskattas den andel av läkararvodena som
ersätts uppgå till 16,7 % år 2016. År 2014 var andelen 21,0 %. Utgifterna för sjukvårdsersättning minskar således med 15,2 miljoner euro.
Ersättningstaxorna för oralkirurgiska åtgärder i läkararvodestaxan har förenhetligats
så att de motsvarar inbesparingarna i tandläkararvodestaxan och ersättningen till
kunden därmed blir lika stor oberoende av oralkirurgens grundutbildning.
Ersättningstaxor för tandläkar- och munhygienistarvoden
Besparingar på 40 miljoner euro har gjorts genom en sänkning av de åtgärdsspecifika ersättningstaxorna för tandläkar- och munhygienistarvoden. Åtgärderna SAA01
och SAA02 i tandläkararvodestaxan och samtliga ersättningstaxor i taxan för protetiska åtgärder för frontveteraner 2015 förblir oförändrade. Utifrån de fastställda ersättningstaxorna uppskattas den andel av tandvården som ersätts uppgå till 15,1 %
år 2016. På grund av den nedskärning av tandvårdsersättningar på nästan 33 miljoner euro som gjorts från början av innevarande år uppskattas ersättningsprocenten
för år 2015 sjunka till cirka 24. År 2014 var andelen 31,0 %.
Ersättningstaxor för undersökning och behandling
Besparingarna har gjorts genom en sänkning av ersättningstaxorna. I taxeförteckningen över ersättningsgilla fysioterapiåtgärder stryks dessutom följande åtgärder:




Rörelseterapi i grupp (kod 335)
Rörelseterapi i bassäng, tilläggsersättning (kod 336)
Träning med ergometer eller annan utrustning (kod 337)
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Separata åtgärder inom fysikalisk behandling (kod 420–433)

Slopandet av ovan nämnda åtgärder i taxeförteckningen förtydligar sjukförsäkringsersättningarna för fysioterapi. Från sjukförsäkringen ersätts som behövlig fysioterapi i
fortsättningen individuell terapeutisk träning samt massage och fysikalisk behandling i
anslutning till den. Fysikaliska behandlingar ingår i de tidsbaserade ersättningstaxorna för fysioterapi. Blankett SV3FM, Undersöknings- och behandlingsordination för
fysioterapi, uppdateras under år 2016 så att den motsvarar de ändringar som gjorts.
Utifrån de fastställda taxorna är den andel av kostnaderna för undersökning och behandling som ersätts uppskattningsvis 14,7 % år 2016. År 2014 var andelen 21,3 %.
Utgifterna för sjukvårdsersättning minskar således med 22,8 miljoner euro.
Nya ersättningstaxor
Behandlingar, undersökningar och åtgärder som utförs 1.1.2016 och därefter ersätts
enligt de nya taxorna.
Från 8.12.2015 kan taxorna för sjukvårdsersättningar kopieras som en ascii-fil på
www.fpa.fi/taxa. För detta behövs ett användarnamn, som man kan ansöka om per epost till sairausvakuutus@kela.fi. I taxafilen finns koder som lämpar sig för direktersättningsförfarande med tillhörande åtgärdsbeteckningar och ersättningstaxor.
Förteckningen Taxor för sjukvårdsersättningar publiceras som en pdf-fil på
www.fpa.fi/taxa i december 2015. Filen innehåller alla ersättningstaxor för åtgärder
som ersätts enligt sjukförsäkringslagen.
Det här meddelandet och de ersättningstaxor som träder i kraft 1.1.2016 kan läsas på
www.fpa.fi under Samarbetspartner > Läkare och hälsovårdspersonal > Sjukvårdsersättningar > Brev och meddelanden.

Med vänlig hälsning
Reija Jääskeläinen
Förmånschef
Närmare information
Närmare information ges vid behov av sakkunnigläkare Marianne Eronen, marianne.eronen@fpa.fi, sakkunnigtandläkare Sari Helminen, sari.helminen@fpa.fi, planerare Mia Mustonen, mia.mustonen@fpa.fi
Bilagor

Bilaga 1 Taxa för läkararvoden
Bilaga 2 Taxa för tandläkararvoden
Bilaga 3 Taxa för protetiska åtgärder för frontveteraner
Bilaga 4 Taxa för munhygienistarvoden
Bilaga 5 Taxa för fysioterapi
Bilaga 6 Taxa för laboratorieundersökningar
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Bilaga 7 Taxa för undersökningar som utförs av psykolog
Bilaga 8 Taxa för radiologiska undersökningar och åtgärder
Bilaga 9 Taxa för vård som getts av sjukskötare
Bilaga 10 Taxa för cytostatikabehandling
Bilaga 11 Taxa för strålbehandling
Distribution Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira
Institutet för hälsa och välfärd THL
Tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården
Erikoishammasteknikkoliitto
Läkarföretagen rf
Finlands sjuksköterskeförbund
Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset Fysi ry
Finlands Fysioterapeuter
Finlands Tandläkarförbund
Finlands Läkarförbund
Finlands Psykologförbund
Finlands munhygienistförbund
Munhälsovårdens Fackförbund
Datasystemleverantörer
För kännedom
Social- och hälsovårdsministeriet
Finlands Kommunförbund
Folkpensionsanstaltens försäkringsdistrikt, arbetsplatskassorna och kontaktcentren
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