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Statsrådets förordning
om ändring av 1 § statsrådets beslut om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts med
100 eller 75 procent av det belopp som överskrider den stadgade fasta självriskandelen
Given i Helsingfors den 26 oktober 2000

—————

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, ändras i statsrådets beslut av den 13 januari 1994 om svåra och långvariga sjukdomar samt
om läkemedel som används vid behandlingen av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts
med 100 eller 75 procent av det belopp som överskrider den stadgade fasta självriskandelen
(34/1994) 1 §,
sådan den lyder i förordning 382/2000, som följer:
1§
I 9 § 1 mom. sjukförsäkringslagen
(364/1963) avsedda svåra och långvariga
sjukdomar och vid behandling av dessa nödSjukdom
——————————————
Diabetes

——————————————
Parkinsonism

vändiga i 5 a § avsedda läkemedel, som ersätts med 100 procent av det belopp som
överstiger den stadgade fasta självriskandelen, är:
Läkemedel
——————————————
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

aspartinsulin
glibenklamid
glimepirid
glipizid
humaninsulin
lisproinsulin
metformin
insulin (ko)
insulin (svin)

——————————————
1)
2)
3)
4)
5)
6)

amantadin
bensatropin
biperiden
bromokriptin
kabergolin
levodopa ensamt eller tillsammans
med karbidopa eller benserazid
7) metixen
8) orfenadrin
9) pergolid
10) pramipexol
11) procyklidin
12) selegilin
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13) trihexyfenidyl

——————————————
Glaukom

——————————————
Leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i
lymfatisk vävnad

——————————————
1) acetazolamid
2) betaxolol, endast i ögondroppar
3) brimonidin
4) diklofenamid
5) dipivefrin
6) dorzolamid
7) ekotiopat
8) fysostigmin
9) karbakol
10) latanoprost för behandling av svårbehandlat glaukom
11) pilokarpin
12) timolol, endast i ögondroppar
——————————————
1) aklarubicin
2) altretamin
3) amsakrin
4) betametason
5) bleomycin
6) buprenorfin
7) busulfan
8) dexametason
9) dextropropoxifen
10) doxorubicin
11) epirubicin
12) etoposid
13) fentanyl
14) filgrastim
15) fluorouracil
16) hydrokortison
17) hydroxikarbamid
18) idarubicin
19) ifosfamid
20) interferon-alfa naturlig
21) interferon-alfa-2a
22) interferon-alfa-2b
23) kalcitonin
24) kalciumfolinat
25) kalciumlevofolinat
26) carmofur
27) karmustin
28) klodronat
29) klorambucil
30) lenograstim
31) lomustin
32) melfalan
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33) merkaptopurin
34) mesna
35) metadon
36) metotrexat
37) metylprednisolon
38) miltefosin
39) mitoxantron
40) molgramostim
41) morfin
42) oxikodon
43) pamidronat
44) pentazocin
45) petidin
46) prednisolon
47) prednison
48) prokarbazin
49) cyklofosfamid
50) cytarabin
51) tioguanin
52) tramadol
53) triamcinolon
54) trofosfamid
55) vinblastin
56) vindesin
57) vinkristin
——————————————
Aplastisk anemi

——————————————
Essentiell trombocytopeni eller granulocytopeni

——————————————
1) betametason
2) dexametason
3) filgrastim
4) hydrokortison
5) lenograstim
6) mesterolon
7) metenolon
8) metylprednisolon
9) molgramostim
10) nandrolon
11) prednisolon
12) prednison
13) testosteron
14) triamcinolon
——————————————
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

azatioprin
betametason
filgrastim
danazol
dexametason
hydrokortison
immunglobulin
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8) lenograstim
9) metylprednisolon
10) molgramostim
11) predisolon
12) prednison
13) ciklosporin
14) cyklofosfamid
15) triamcinolon
——————————————
———
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

——————————————
Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 26 oktober 2000

Social- och hälsovårdsminister Maija Perho

Äldre regeringssekreterare Anja Kairisalo

Nr 890—897, 2 ark
OY EDITA AB, HELSINGFORS 2000

HUVUDREDAKTÖR JARI LINHALA

ISSN 1456-9663

