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Till företag som tillhandahåller fysioterapitjänster

Ersättning för fysioterapi från 1.6.2015
Detta meddelande preciserar meddelandet Ersättning för fysioterapi 1.1.2015, som
FPA skickade 19.12.2014. Enligt 1 kap. 3 § i sjukförsäkringslagen svarar FPA för
verkställigheten av sjukförsäkringslagen samt följer och övervakar att denna lag och
de förordningar och föreskrifter som utfärdats med stöd av den iakttas och genomförs. FPA fastställer dessutom de blanketter som behövs vid verkställigheten av
denna lag.
Som ersättningsgill fysioterapi betraktas enligt 3 kap. 3 § i sjukförsäkringslagen av läkare föreskriven fysioterapeutisk behandling samt annan fysikalisk vård som
föreskrivits av en läkare, förutsatt att vården har getts av en legitimerad fysioterapeut
eller att vården har getts vid en privat verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården
som tillhandahåller fysioterapitjänster så att vårdansvaret kvarstår hos fysioterapeuten.
Den legitimerade fysioterapeuten ska vara vårdansvarig under hela behandlingen.
Fysioterapi som ersätts från sjukförsäkringen ska grunda sig på en inledande och en
avslutande undersökning som görs av en fysioterapeut. Om fysioterapeuten konstaterar att det behövs behandling som ges av en annan hälso- och sjukvårdsutbildad
person enligt 2 § 2 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, kan också dessa behandlingar ersättas som en del av den fysioterapeutiska
vårdhelheten. Också dessa behandlingar ska vara förenliga med god vårdpraxis.
Ovan nämnda förfarande tillämpas på behandlingar som ges fr.o.m. 1.6.2015.
På blanketten SV 3FS Utredning om fysioterapi har punkten Fysioterapeut och serviceproducent ändrats. På blanketten ska namnet på och registreringsnumret för den
fysioterapeut som ansvarar för vården uppges. Blanketten undertecknas av antingen
fysioterapeuten eller en företrädare för inrättningen. Den reviderade blanketten SV
3FS kommer att kunna användas av serviceproducenterna senast 1.6.2015.

1 (1)
FOLKPENSIONSANSTALTEN

PB 78, 00381 Helsingfors
Telefon 020 634 11
fornamn.efternamn@fpa.fi

www.fpa.fi

Folkpensionsanstalten

Meddelande

FPA har kommit överens om de frågor som tas upp i detta meddelande i samarbete
med Finlands Fysioterapeuter rf och Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset Fysi
ry.
Det här meddelandet kan läsas på www.fpa.fi under Samarbetspartner > Läkare och
hälsovårdspersonal > Sjukvårdsersättningar > Brev och meddelanden.

Med vänlig hälsning

Reija Jääskeläinen
förmånschef

Ytterligare information

Mia Mustonen, planerare, mia.mustonen@fpa.fi
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