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L a g

974/2013

om ändring av 5 kap. 8 och 9 § i sjukförsäkringslagen

Utfärdad i Helsingfors den 13 december 2013

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i sjukförsäkringslagen (1224/2004) 5 kap. 8 § 1 mom. och 9 § 1 mom.,
sådana de lyder, 8 § 1 mom. i lag 622/2012 och 9 § 1 mom. i lag 802/2008, som följer:

5 kap.

Läkemedelsersättningar

8 §

Årlig självriskandel och rätt till
tilläggsersättning

Om det sammanlagda beloppet av de ick-
eersatta kostnader som utgör grunden för er-
sättning och som den försäkrade under ett
och samma kalenderår har haft för sådana
läkemedel, kliniska näringspreparat och salv-
baser som ersätts den försäkrade enligt detta
kapitel överstiger 610 euro (årlig självriskan-
del), har den försäkrade rätt till en tilläggser-
sättning för det överstigande beloppet. Til-
läggsersättningen är 100 procent av det be-
lopp som överstiger den läkemedelsspecifika
självriskandelen på 1,50 euro.
— — — — — — — — — — — — —

9 §

Grund för ersättningen och den
läkemedelsspecifika självriskandelen

Grunden för ersättning av de kostnader
som åsamkats en försäkrad vid anskaffning
av läkemedel, kliniska näringspreparat och
salvbaser är högst det skäliga partipris som
fastställts för preparaten, förhöjt med högst
apotekets försäljningsbidrag inklusive expe-
ditionsavgift och mervärdesskatt enligt den
läkemedelstaxa som avses i 58 § i läkeme-
delslagen. Om ett preparat ingår i en refe-
rensprisgrupp enligt 6 kap. 21 § i denna lag,
är grunden för ersättning det referenspris som
fastställts för referensprisgruppen, förhöjt
med apotekets mervärdesskattebelagda expe-
ditionsavgift. När referensprisgruppen upp-
hör är grunden för ersättning högst det högsta
partipris som avses i 6 kap. 22 §, förhöjt med
högst apotekets försäljningsbidrag inklusive

RP 170/2013
ShUB 21/2013
RSv 153/2013

http://www.finlex.fi/linkit/rppdf/20130170


expeditionsavgift och mervärdesskatt enligt
den läkemedelstaxa som avses i 58 § i läke-
medelslagen. För kliniska näringspreparat
och salvbaser är grunden för ersättningen det
pris på egenvårdsläkemedel som expedieras
mot recept och som anges i de bestämmelser
som utfärdats med stöd av 58 § i läkemedels-
lagen.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
Det belopp som anges i 5 kap. 8 § 1 mom.

i denna lag motsvarar det poängtal för folk-
pensionsindexet som avses i lagen om folk-
pensionsindex (456/2001) enligt vilket storle-
ken av de folkpensioner som betalas ut i
janauri 2014 har räknats ut.

Helsingfors den 13 december 2013

Republikens President

SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister Paula Risikko
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