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Statsrådets förordning

10/2013

om ändring av statsrådets förordning om Folkpensionsanstaltens uppgifter vid verkstäl-
ligheten av vissa bestämmelser i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 samt i överenskom-

melser om social trygghet eller sjukvård

Utfärdad i Helsingfors den 10 januari 2013

I enlighet med statsrådets beslut
ändras i statsrådets förordning om Folkpensionsanstaltens uppgifter vid verkställigheten av

vissa bestämmelser i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 samt i överenskommelser om social
trygghet eller sjukvård (1404/2007) 1 § och 2 § 1 mom. samt

fogas till förordningen en ny 2 a § som följer:

1 §
Förutom vad som i 15 kap. 16 § i sjukför-

säkringslagen (1224/2004) föreskrivs om
Folkpensionsanstaltens uppgifter, får Folk-
pensionsanstalten på uppdrag av sjukvårdsdi-
striktet sköta uppgifter som har samband med
ersättning av kostnader, om det är fråga om
ett sådant tillstånd som omfattas av sjuk-
vårdsdistriktets behörighet och ger en patient
rätt att bege sig till en annan medlemsstat för
att få vård.

2 §
Enheter som tillhandahåller offentliga häl-

sovårdstjänster ska lämna Folkpensionsan-
stalten en utredning över kostnaderna för
sjukvårds- eller moderskapsförmåner som gi-
vits med stöd av rådets förordning (EEG) nr
1408/71 om tillämpningen av systemen för
social trygghet när anställda, egenföretagare
eller deras familjemedlemmar flyttar inom
gemenskapen, Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 883/2004 om samordning
av de sociala trygghetssystemen, den nord-

iska konventionen om social trygghet (För-
drS 136/2004) samt andra överenskommelser
om social trygghet eller sjukvård. Utred-
ningen ska lämnas till Folkpensionsanstalten
senast inom 12 månader efter utgången av
den månad då kostnaderna uppstått, om inte
något annat följer av särskilda skäl. Enheter
som tillhandahåller offentliga hälsovårds-
tjänster ska lämna Folkpensionsanstalten en
utredning över ett europeiskt sjukvårdskort
eller något annat intyg med hjälp av vilket
patienten har visat att han eller hon har rätt
till vård.
— — — — — — — — — — — — —

2 a §
Om en hemresa enligt artikel 7 i den nord-

iska konventionen om social trygghet ordnas
som ambulansflyg, ska en enhet som tillhan-
dahåller offentliga hälsovårdstjänster lämna
Folkpensionsanstalten en utredning över än-
damålsenligheten med och kostnaderna för
ambulansflyget innan transporten ordnas.



Denna förordning träder i kraft den 14
januari 2013.

Förordningens 2 § 1 mom. tillämpas på de

kostnader som har uppkommit den 1 januari
2013 eller därefter.

Helsingfors den 10 januari 2013

Social- och hälsovårdsminister Paula Risikko

Regeringssekreterare Sanna Pekkarinen
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