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Ändringar i tandvårdstaxorna 1.1.2014
Då tandvårdstaxorna fastställs använder Folkpensionsanstalten (FPA) i
tillämpliga delar åtgärdsbeteckningarna och -koderna i den klassifikation
av åtgärder i mun och käkar som upprätthålls av Institutet för hälsa och
välfärd (THL) samt utnyttjar de åtgärdsvisa kravnivåer som definieras i
klassifikationen.
I början av 2014 kommer de tandprotetiska åtgärdsbeteckningarna och
-koderna i klassifikationen av åtgärder i mun och käkar att bli mer
tidsenliga. Benämningarna och koderna i THL:s klassifikation har
uppdaterats för att bättre beskriva olika arbetsskeden i protetisk
behandling. Motsvarande ändringar har gjorts i åtgärdsbeteckningarna,
åtgärdskoderna och tillämpningsanvisningarna i FPA:s förteckning över
ersättningsgilla tandvårdsåtgärder.
En del åtgärdsbeteckningar och -koder som gäller behandlingen av
sjukdomar i tandköttet och tändernas stödjevävnader samt
tandreglering stryks ur THL:s klassifikation. Benämningar och koder
som ersätter de åtgärdsbeteckningar som slopas har införts i
tandläkararvodestaxan.

Ändringar i tandvårdstaxorna
I taxan för protetiska åtgärder för frontveteraner har de åtgärdsbeteckningar och -koder som börjar på S och som beskriver kliniskt
arbete utfört av tandläkare och de åtgärdsbeteckningar och -koder som
börjar på 8 och som beskriver kliniskt arbete utfört av specialtandtekniker reviderats och det har fastställts ersättningstaxor för
åtgärderna.
De åtgärdsbeteckningar inom det tekniska protetiska arbetet som börjar
på 7 har justerats och ur tillämpningsanvisningarna har hänvisningarna
till benämningar och koder som hänför sig till kliniskt arbete och som tas
ur bruk strukits. Koderna och ersättningstaxorna är oförändrade.
I tandläkararvodestaxan stryks koderna SDA10 och SDA11 inom
behandlingen av sjukdom i tandköttet och tändernas stödjevävnader
samt koden SJX10 inom tandregleringen.
Nya i tandläkararvodestaxan är koderna SDA12, SDA13 och SDA14
samt SJX11 och SJX21 jämte ersättningstaxor.

De nya ersättningstaxorna och sökandet av ersättning
De nya åtgärdsbeteckningarna, åtgärdskoderna och ersättningstaxorna
ska användas för åtgärder som utförs 1.1.2014 och senare.
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Eftersom de nya åtgärdsbeteckningarna och -koderna väsentligt ändrar
sättet att göra upp den utredning som behövs för ersättning för tillverkningen, både när det gäller fasta och löstagbara tandproteser, är det att
rekommendera att de protetiska behandlingar som inleds i slutet av året
slutförs redan 2013 och utreds i sin helhet med koderna för 2013.
Om tillverkningen av en tandprotes för en frontveteran eller minröjare
fortsätter efter årsskiftet ska de åtgärder som utförts 2013 utredas
tillsammans med de åtgärder som utförs 2014 och med de nya
åtgärdsbeteckningarna, åtgärdskoderna och ersättningstaxorna. På
samma vårdutredningsblankett (SV 3 eller SV 126) antecknas datum för
åtgärden 2013 och den kod och benämning som gäller 2014
tillsammans med datumen och koderna för de åtgärder som utförs
2014.
Åtgärder som är möjliga att utreda med datum 2013, men med de koder
som gäller 2014 är
8PA45 Tandprotetiskt precisionsavtryck
8PA55 Bestämning av ocklusion och dentalbågarnas ställning
8PA56 Bestämning av ocklusion och dentalbågar i tandlös mun
SPA30 Slipning av enstaka tandkron- och bropelare eller stiftkrona
SPA40 Tandprotetiskt precisionsavtryck
SPA45 Tandprotetiskt precisionsavtryck, krävande
SPA46 Tandprotetiskt precisionsavtryck, synnerligen krävande
SPA55 Bestämning av ocklusion och dentalbågarnas ställning
SPA56 Bestämning av ocklusion och dentalbågar i tandlös mun
SPA57 Bestämning av ocklusion och dentalbågar i tandlös mun,
krävande
SPA60 Inprovning av mellanstadier av tandprotetisk konstruktion, 1-3
enheter
SPA61 Inprovning av mellanstadier av tandprotetisk konstruktion, 4-6
enheter
SPA62 Inprovning av mellanstadier av tandprotetisk konstruktion, 7 eller
fler enheter

Var taxefilerna fås
Från 10.12.2013 kan tandvårdstaxorna kopieras som en ascii-fil på
adressen www.fpa.fi/taxa. För detta 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.
Det här meddelandet och de fastställda åtgärdsbeteckningarna,
åtgärdskoderna och ersättningstaxorna finns på adressen www.fpa.fi
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under Samarbetspartner > Läkare och hälsovårdspersonal >
Sjukvårdsersättningar > Brev och meddelanden.
1.1.2014 publiceras förteckningen Taxor för sjukvårdsersättningar som
en pdf-fil på adressen www.fpa.fi/taxa. Filen innehåller alla
ersättningstaxor för åtgärder som ersätts enligt sjukförsäkringslagen.
Uppdaterade anvisningar avsedda för serviceproducenter finns från
1.1.2014 på adressen www.fpa.fi under Samarbetspartner > Läkare och
hälsovårdspersonal > Sjukvårdsersättningar > Anvisningar. Här finns
också förteckningen Tandvårdstaxor, som är avsedd att användas
tillsammans med anvisningarna och som innehåller anvisningar om hur
koderna ska tillämpas.

Med vänlig hälsning
Folkpensionsanstalten

Elise Kivimäki
Förmånsdirektör
Ytterligare information

Ytterligare information ges av planerare Paula Stenfors,
paula.stenfors@kela.fi eller planerare Terhi Putaansuu,
terhi.putaansuu@kela.fi

Sändlista

Specialtandtekniker
Erikoishammasteknikkoliitto
Tandläkare
Tandläkarstationer
Finlands Tandläkarförbund

För kännedom

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Social- och hälsovårdsministeriet
Finlands Kommunförbund
Institutet för hälsa och välfärd
Datasystemleverantörerna
Folkpensionsanstaltens försäkringsdistrikt, arbetsplatskassorna och
kontaktcentren
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