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Muu asiaMnrovvvvom ändring av statsrådets förordning om administrationen av kostnader för gränsöverskridande hälso- och sjukvård Utgiven i Helsingfors den 20 mars 2023

356/2023

Statsrådets förordning
om ändring av statsrådets förordning om administrationen av kostnader för gräns-

överskridande hälso- och sjukvård

I enlighet med statsrådets beslut 
ändras i statsrådets förordning om administrationen av kostnader för gränsöverskridan-

de hälso- och sjukvård (65/2014) 1 § 1 mom. och 2 §, 
sådana de lyder i förordning 1246/2022, som följer:

1 §

Överföring av statens medel till Folkpensionsanstalten

Staten överför till Folkpensionsanstalten de medel som behövs för betalning av ersätt-
ning till personer, välfärdsområden, Helsingfors stad, HUS-sammanslutningen och Stu-
denternas hälsovårdsstiftelse samt till andra medlemsstater i Europeiska unionen, stater
som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz och Förenade konunga-
riket Storbritannien och Nordirland. Medlen överförs minst en gång i kvartalet utifrån
Folkpensionsanstaltens utredning.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

2 §

Sökande och utbetalning av statlig ersättning

En verksamhetsenhet inom den offentliga hälso- och sjukvården och Studenternas häl-
sovårdsstiftelse ska hos Folkpensionsanstalten ansöka om sådan statlig ersättning som av-
ses i 20 och 20 a§ i lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård senast inom 12 må-
nader efter utgången av den månad då kostnaderna uppkommit. I samband med ansökan
ska en utredning om kostnaderna och om ett europeiskt sjukvårdskort eller något annat in-
tyg som visar att personen har rätt till vård läggas fram. Dessutom ska uppgifter om betal-
ningsmottagaren ges. En ersättning kan beviljas helt eller delvis trots att ansökan inte har
gjorts inom den tid som anges ovan, om det skulle vara oskäligt att ersättningen förvägras
på grund av förseningen.

Folkpensionsanstalten ska ersätta välfärdsområden, Helsingfors stad och HUS-sam-
manslutningen samt Studenternas hälsovårdsstiftelse för kostnaderna för hälso- och sjuk-
vårdstjänster senast inom ett år efter det att ansökan har lämnats.

————
Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2023.
1



356/2023  
Helsingfors den 16 mars 2023

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru

Jurist Marika Lahtivirta
UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET     ISSN 1456-9663

2


