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Till läkare, tandläkare och privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster

Aktuellt om sjukvårdsersättningar

Detta meddelande redogör för viktiga aktuella förändringar.
Beräkningen av ersättningarna förenklas från 1.1.2013
Fastställandet av ersättningarna i anslutning till sjukvårdsförsäkringen förenklas med
undantag av ersättningarna för läkemedel och resor. Den procentandelsbaserade
ersättningen slopas och som ersättning betalas beloppet av den fastställda
ersättningstaxan. Om det uttagna arvodet är lägre än ersättningstaxan betalas arvodets
belopp i ersättning. Samtidigt slopas den fasta självrisken på 13,46 euro för
undersökning och behandling.
Inbesparingar i ersättningsutgifterna i anslutning till sjukvårdsförsäkringen
Den minskning på 20 miljoner euro som statsrådets beslut förutsätter i fråga om
ersättningsutgifterna i anslutning till sjukvårdsförsäkringen har genomförts genom att
koncentrera
inbesparingen
på
laboratorieundersökningar
och
radiologiska
undersökningar.
I övrigt kvarstår ersättningsnivån för taxan för undersökning och behandling, taxan för
läkararvoden och taxorna för tandvård.
Slopande av ordinationsblankett för laboratorieundersökningar och radiologiska undersökningar vid
elektronisk redovisning
Vid elektronisk redovisning av direktersättningar behöver blanketten för undersökningsoch behandlingsordination (SV 3r) inte lämnas in till FPA när laboratorieundersökningar
eller radiologiska undersökningar har ordinerats och undersökningen görs 1.1.2013 eller
senare. Ordinationerna för undersökningar som har gjorts före detta datum behövs för
att man ska kunna försäkra sig om att självrisk har uttagits på rätt sätt.
Vid behov kan FPA-byrån be att få se ordinationsblanketterna. Därför ska
serviceproducenten spara ordinationsblankettens uppgifter i datasystemet eller på
papper minst 2 år från datumet för ordinationen.
I fråga om direktersättningsförfarande som sker via pappersblanketter och den
försäkrades egna ansökningar kan man tills vidare inte frångå praxisen att lämna in
ordinationerna till FPA eftersom uppgifterna registreras i FPA:s ersättningssystem
utgående från ordinationerna.
Ändringar i taxorna för tandvård
När taxorna för tandvård fastställs använder FPA i tillämpliga delar
åtgärdsbeteckningarna och -koderna i klassifikationen av åtgärder i mun och käkar, som
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upprätthålls av Institutet för hälsa och välfärd (THL). De förändringar i klassifikationen av
åtgärder i mun och käkar som träder i kraft i början av 2013 har uppdaterats i
beteckningarna och tillämpningsanvisningarna.
• En ny åtgärd (SCA03) för förebyggande munhälsovård har lagts till både till
taxan för tandläkararvoden och taxan för munhygienistarvoden.
• Förebyggande munhälsovård (SCA02) har ändrats i fråga om beteckning och
taxegrupp så att den motsvarar förändringarna i klassifikationen.
• Från taxan för munhygienistarvoden slopas tre åtgärder som innefattar
förebyggande vård och bedömning av vårdbehovet (SCF01–SCF03).
Åtgärder som ingår i undersökningar och preventiv vård av mun och tänder som ersätts
till frontveteraner och minröjare har överförts till taxan för protetiska åtgärder för
frontveteraner för att man ska kunna fastställa sådana ersättningstaxor för dessa
åtgärder som motsvarar veteranernas nuvarande ersättningar. Dessa ersättningar
avviker från ersättningarna till andra försäkrade.
Nya ersättningstaxor och ansökan om ersättning
Undersökningar och åtgärder som utförs 1.1.2013 och därefter ersätts enligt de nya
taxorna.
Ersättning söks med olika ansökningar för besök som görs före 1.1.2013 eller 1.1.2013
och senare. Besöksdagarna för alla ansökningar eller betalningsomgångar som ingår i
samma redovisning ska infalla antingen före 1.1.2013 eller 1.1.2013 och senare.
Detta brev och de fastställda taxorna finns på adressen www.fpa.fi/lakare >
Sjukvårdsersättningar > Brev och meddelanden.
Från 10.12.2012 kan taxorna för sjukvårdsersättningar kopieras som en ascii-fil på
adressen www.kela.fi/taksatiedostot. För att få tillgång till taxorna behöver man ett
användarnamn, som man kan ansöka om per e-post under adress
sairausvakuutus@kela.fi. De koder som lämpar sig för direktersättningsförfarande samt
tillhörande åtgärdsbeteckningar och ersättningstaxor finns i taxefilen.
Från 1.1.2013 publiceras förteckningen Taxor för sjukvårdsersättningar som en pdf-fil på
adressen www.kela.fi/taksat. Denna fil innehåller alla ersättningstaxor för åtgärder som
ersätts enligt sjukförsäkringslagen.
Anvisningarna för serviceproducenterna finns på adressen www.fpa.fi/lakare >
Sjukvårdsersättningar > Anvisningar. Här finns även förteckningen Tandvårdstaxor, som
är avsedd att användas tillsammans med anvisningarna i fråga om tandvård.
Höjning av självrisken för resor
Självriskandelen för en enkel resa i anslutning till sjukvård enligt sjukförsäkringslagen
och rehabilitering som ordnas av FPA höjs från 1.1.2013 från nuvarande 9,25 euro till
14,25 euro. Den kalenderårsvisa självriskandelen för resekostnaderna, dvs. det s.k.
takbeloppet, kommer att höjas från nuvarande 157,25 euro till 242,25 euro. Ändringarna
anknyter till regeringens sparbeslut.
Intyg för reseersättning (SV67r) och val av kundens fordon
I regel ersätts resorna enligt det billigaste tillgängliga färdsättet med beaktande av
patientens eller rehabiliteringsklientens hälsotillstånd. Om man inom hälso- och
sjukvården anser att kunden på grund av sitt hälsotillstånd inte kan anlita allmänna
färdmedel kan kostnaderna för resan ersättas enligt kostnaderna för specialfordon (egen
bil, olika typer av taxi, ambulans, helikopter o.dyl.).

En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården bedömer utgående från kundens
aktuella hälsotillstånd vilket slags fordon som behövs för resan och antecknar detta
under den relevanta punkten på det intyg SV67 (Intyg för reseersättning) som ges till
kunden.
Vid valet av ändamålsenligt fordon ska man särskilt beakta att invataxi eller lättillgängligt
fordon är avsedd för personer som
•
•
•
•

inte själva kan förflytta sig eller
sitter i rullstol under resan eller
inte ens med assistans klarar av att förflytta sig från rullstolen in i eller ut ur bilen
eller
har ett så stort hjälpmedel att det inte ryms i en vanlig taxi.

En hopfällbar rullstol går i allmänhet att transportera också i bagageutrymmet på en taxi
av personbilsmodell. Chauffören hjälper vid behov kunden i och ur bilen oberoende av
med vilket slags fordon resan företas.
FPA ersätter resor med minibuss med kollektivtrafiktillstånd endast ifall
• antalet passagerare är minst 5 och varje passagerare har ett intyg SV 67 som
getts av hälso- och sjukvården för resan eller
• det är fråga om transport av en person och kunden behöver använda rullstol eller
bårtransport och hälso- och sjukvården har gett ett intyg SV 67 om detta för
reseersättningen.
Rätt att resa ensam och långvarigt intyg
En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården kan i punkt 6 på blankett SV 67
ange om kunden inte lämpar sig för samåkning på grund av sitt hälsotillstånd. Då kan
kunden få ersättning för anlitande av enskild taxi. Under punkten för motivering (punkt 9)
antecknas varför samåkning inte är lämpligt för kunden.
En företrädare för en privat vårdinrättning kan ge en kund intyg för reseersättning bara
när undersökningen eller vården ersätts från sjukförsäkringen.
Intyget för reseersättning undertecknas av en yrkesutbildad person inom hälso- och
sjukvården, som också antecknar ort och datum samt sin tjänsteställning på blanketten.
Ifall ett intyg undertecknas av någon annan än en yrkesutbildad person inom hälso- och
sjukvården, t.ex. en avdelningssekreterare, ska i punkten för ytterligare uppgifter
antecknas den läkares namn vars tillstånd anlitandet av specialfordon grundar sig på.
Närmare information om hur man fyller i blanketten: www.fpa.fi > Samarbetspartner >
Läkare och hälsovårdspersonal > Reseersättningar.
Det elektroniska direktersättningsförfarandet för taxiresor
FPA upphandlar det elektroniska direktersättningsförfarandet för taxiresor som
berättigar till ersättning i enlighet med marknadsdomstolens beslut. På de orter där
elektronisk direktersättning redan tillämpas fortsätter verksamheten som förut tills de
avtal som ingåtts som ett resultat av upphandlingen träder i kraft. På de områden där
direktersättningsförfarandet inte ännu tillämpas fortsätter fullmaktsförfarandet tills vidare.
Närmare information om reseersättningar och direktersättningsförfarandet finns på
adressen www.fpa.fi> Samarbetspartner > Läkare och hälsovårdspersonal.

Ändringar i läkemedelsersättningarna
Grundersättningen för läkemedel sänks från nuvarande 42 procent till 35 procent och
den lägre specialersättningen från nuvarande 72 procent till 65 procent. Den högre
specialersättningen (100 %) kvarstår som förut.
Ersättningsprocenten för arvodet för dosdispensering sänks från 42 procent till 35
procent. Eftersom det inte är tänkt att ersättningen för dosdispensering ska minskas höjs
det arvode som godkänns som grund för ersättningen till 3,60 euro. På det sättet förblir
den ersättning som utbetalas oförändrad.
Den årliga självrisken för läkemedelskostnader sänks med ungefär 50 euro. Dessutom
sänks partihandelspriserna för ersättningsgilla läkemedel som inte hör till
referensprissystemet med 5 procent. Ungefär hälften av de läkemedelsförpackningar
som ersätts omfattas av referensprissystemet.
Förändringarna i läkemedelsersättningarna träder i kraft från ingången av februari 2013.
Vad gäller takbeloppet för läkemedel träder förändringen i kraft redan från början av år
2013. Förändringarna anknyter till regeringens sparbeslut enligt vilka de årliga utgifterna
för läkemedelsersättningar i anslutning till sjukförsäkringen ska minskas med 113
miljoner euro från och med ingången av nästa år.
Nyhetsbrev för hälso- och sjukvården
Det första elektroniska nyhetsbrevet kommer att publiceras i januari 2013 och brevet
utkommer 4–6 gånger per år. I nyhetsbrevet redogörs för förändringar och reformer i de
hälsorelaterade förmånerna och andra aktuella frågor ur hälso- och sjukvårdens
synvinkel. Brevet är avsett för läkare och andra yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården. Nyhetsbrevet kan beställas genom att du meddelar ditt namn, din epostadress
och
den
organisation
som
du
företräder
till
adressen
heini.lehikoinen@kela.fi.

Förmånsdirektör

Elise Kivimäki

Ledande läkare

Pekka Koivisto

Ytterligare information

Planerare Leena Lehtovaara, leena.lehtovaara@kela.fi eller Terhi
Putaansuu, terhi.putaansuu@kela.fi. I fråga om läkemedelsersättningar
provisor Annika Koivisto, annika.koivisto@kela.fi
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