Utkast 8/322/2015

Enligt regeringens proposition måste besparingar på 25 miljoner euro göras i utgifterna för
reseersättning. Besparingarna uppnås genom att man höjer självriskandelarna och effektiviserar
samordningen av taxiresor.
Efter att lagen stadfästs är självriskandelarna för resor som ersätts enligt sjukförsäkringslagen
(1224/2014) följande:
 självrisken för en enkelresa stiger från nuvarande 16,00 euro till 25,00 euro
 den årliga självriskandelen (det s.k. takbeloppet) stiger från nuvarande 272,00 euro till
300,00 euro.
 den förhöjda självrisken för taxiresor stiger från 32,00 till 50,00 euro per resa
Om kunden har rätt till en taxiresa som ersätts av FPA beställs taxin alltid från den centraliserade
beställningstjänsten för området.
Då får kunden reseersättning redan i taxin och betalar endast självriskandelen på 25 euro.
Självriskandelarna för resor som beställts från den centraliserade beställningstjänsten inräknas i den
årliga självriskandelen. När den årliga självriskandelen har uppnåtts skickar FPA ett årssjälvriskkort
till kunden (SV191). Om kunden efter detta har rätt till en taxiresa betalar han eller hon inte någon
självriskandel, om taxin har beställts från det centraliserade beställningsnumret.
För en resa som beställs på annat sätt än via den centraliserade beställningstjänsten betalar kunden
en dubbel självrisk, dvs. 50 euro för en enkelresa. Då betalar kunden hela resan till chauffören innan
han eller hon kan söka ersättning hos FPA.
Den förhöjda självriskandelen på 50 euro inräknas inte i den årliga självriskandelen. Denna
självriskandel avdras alltid från kundens ersättning, även om den årliga självriskandelen har
uppnåtts, till exempel med självriskandelar som hänför sig till resor som beställts från en
centraliserad beställningstjänst eller resor med egen bil.
Även resor med bekant taxi kan samordnas
Från och med 1.1.2016 kan också resor som företas av kunder som har rätt att anlita en bekant taxi
samordnas med andra kunders resor.
Rätt till bekant taxi beviljas i fortsättningen
 barn under 16 år som reser ensamma
 svårt sjuka barn vars vård koncentrerats till ett central- eller universitetssjukhus
 utifrån en individuell bedömning.
Tidigare beviljade rätter till bekant taxi gäller tills vidare. Också dessa resor kan samordnas med
andra kunders resor.
Resor som företas av kunder som har rätt att anlita en bekant taxi samordnas inte med andra
kunders resor om hälso- och sjukvården har skrivit ut intyget SV67 om rätt att resa ensam.
I fråga om barn under 16 år som reser ensamma eller svårt sjuka barn samordnas inte resorna om
inte vårdnadshavaren särskilt har gett sitt tillstånd till detta.
För att man ska kunna samordna resorna ska resor som gäller en mottagningstid som en kund med
rätt till bekant taxi bokat i fortsättningen beställas hos beställningscentralen i god tid, senast kl.
14.00 dagen före resan.
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