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L a g
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om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Utfärdad i Helsingfors den 24 april 2015

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992) 5 § 7 punkten

samt 13 a och 13 b §, sådana de lyder, 5 § 7 punkten och 13 b § i lag 1329/2010 samt 13 a § i
lagarna 1363/2004 och 1329/2010, som följer:

5 §

Avgiftsfria hälsovårdstjänster

Avgiftsfria är följande hälsovårdstjänster:
— — — — — — — — — — — — —

7) hjälpmedel i medicinsk rehabilitering
enligt 29 § i hälso- och sjukvårdslagen samt
utprovning, behövligt förnyande och under-
håll av sådana, utom när behovet av hjälpme-
del beror på en skada eller yrkessjukdom som
ersätts enligt lagen om olycksfall i arbetet och
om yrkessjukdomar (459/2015), lagen om
olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare
(1026/1981), lagen om skada, ådragen i mili-
tärtjänst (404/1948), trafikförsäkringslagen
(279/1959), patientskadelagen (585/1986) el-
ler någon tidigare lag som motsvarar dessa,
och
— — — — — — — — — — — — —

13 a §

Avgift för sjukvård som ersätts enligt
trafikförsäkringen

Om en klient har rätt till ersättning för vård
med stöd av trafikförsäkringslagen eller lagen

om rehabilitering som ersätts enligt trafikför-
säkringslagen (626/1991), har den kommun
eller samkommun som svarar för ordnandet
av vårdtjänsten rätt att av Statskontoret eller
den försäkringsanstalt som enligt de nämnda
lagarna är skyldig att betala ersättning få en
avgift enligt de villkor som föreskrivs i de
nämnda lagarna, vilken högst motsvarar be-
loppet av kostnaderna för vårdtjänsten mins-
kat med beloppet av den klientavgift som
tagits ut hos klienten.

Med kostnader för ordnandet av vårdtjäns-
ten avses i 1 mom. den avgift som en kom-
mun som inte hör till samkommunen med
stöd av 58 § i hälso- och sjukvårdslagen
skulle betala samkommunen för kostnaderna
för vården av en av sina invånare, om kom-
munen skulle betala vården. Om klienten vår-
das vid en hälsovårdscentral, ett sjukhus eller
en annan verksamhetsenhet för hälso- och
sjukvården som klientens hemkommun eller
en samkommun är huvudman för, avses med
kostnader för ordnandet av tjänsten den av-
gift som med stöd av 58 § i hälso- och sjuk-
vårdslagen skulle tas ut hos klientens hem-
kommun om klienten kom från en annan
kommun.
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En verksamhetsenhet för den offentliga
hälso- och sjukvården som gett sjukvårds-
tjänsten eller en kommun eller samkommun
som ansvarar för ordnandet av sjukvårds-
tjänsten är inte part i ett ärende som gäller
klientens rätt till ersättning för en skada eller
sjukdom med stöd av någon av de lagar som
avses i 1 mom.

13 b §

Anmälningsskyldighet för verksamhetsenhe-
ter för hälso- och sjukvården

En verksamhetsenhet för hälso- och sjuk-
vården som med stöd av folkhälsolagen, la-
gen om specialiserad sjukvård eller hälso-
och sjukvårdslagen ger sjukvård såsom of-
fentlig hälso- och sjukvård ska utan dröjsmål,
dock senast inom tio vardagar sedan vården
började, oberoende av sekretessbestämmel-
serna och andra bestämmelser om erhållande
av uppgifter, till en i 13 a § 1 mom. avsedd
försäkringsanstalt eller Statskontoret anmäla
inledandet av sådan vård och behandling som
sannolikt föranleds av en skada eller sjukdom
som de är skyldiga att ersätta. Anmälnings-
skyldigheten gäller inte sådan vård som avses
i första och andra meningen i 6 a § 3 mom. i
trafikförsäkringslagen. Anmälan ska inne-

hålla de uppgifter om skadans eller sjukdo-
mens art och om trafikskadan som verksam-
hetsenheten har samt den skadades person-
uppgifter. I fråga om trafikskador ska anmä-
lan också innehålla uppgifter om den som bär
ansvaret för trafikskadan eller de motorfor-
don som varit delaktiga i den och deras tra-
fikförsäkringsanstalter. Vidare ska i anmälan
antecknas uppgifter om när vården inleddes
och vårdåtgärderna, vårdplanen och kostna-
derna för den samt andra för en betalnings-
förbindelse nödvändiga uppgifter. Om verk-
samhetsenheten saknar uppgift om den ersätt-
ningsskyldiga försäkringsanstalten, görs an-
mälan till Trafikförsäkringscentralen.

En verksamhetsenhet för hälso- och sjuk-
vården som med stöd av folkhälsolagen, la-
gen om specialiserad sjukvård eller hälso-
och sjukvårdslagen ger sjukvård såsom of-
fentlig hälso- och sjukvård ska på begäran
utan dröjsmål till försäkringsanstalten för den
betalningsförbindelse som avses i 6 a § i
trafikförsäkringslagen lämna de behövliga
uppgifterna om när vården av en patient in-
leds och de kostnader som vården sannolikt
kommer att orsaka.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
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