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ANVISNING OM RUTIN VID BETALNINGSFÖRBINDELSE

Te-142sv  8.11.2019

Datum
     

ANVISNING FÖR HELSINGFORSBOR SOM SÖKER HÄLSOTJÄNSTER SOM STADEN ERSÄTTER 
I EN ANNAN KOMMUN 

Patientens/klientens namn
     
Personbeteckning
     
Hemadress (vid behov semesteradress)
     
Namn på hälsotjänstproducenten (kommun, samkommun, hälsovårdscentral, annan verksamhetsenhet)
     
Adress till producentens enhet
     
Vilken vård söker patienten/klienten ersättning för

 Vård enligt den bifogade vårdplanen
 Vård enligt den bifogade planen för betalningsförbindelse
 Annan
      vård:
     

     

     

(Uppge här diagnosen som har fåtts samt undersökningar, åtgärder eller rådgivningstjänster som behövs.)

Helsingfors social- och hälsovårdssektorn förbinder sig till att ersätta de hälsotjänster som en patient/klient från Helsingfors har fått i en annan kommun eller av en utomstående serviceproducent inom hälsovården på basis av en beviljad betalningsförbindelse eller ett avtal som kan jämställas med en betalningsförbindelse i enlighet med de principer som hälsovårdsnämnden har fastslagit. Ett undantag till denna praxis utgörs av de hälsotjänster som hemkommunen är ålagd att ersätta med stöd av hälso- och sjukvårdslagen. Då behövs ingen separat betalningsförbindelse.

Vård av jourkaraktär enligt hälso- och sjukvårdslagen

Enligt 50 § i hälso- och sjukvårdslagen ska patienten ges brådskande sjukvård, inbegripet brådskande mun- och tandvård, mentalvård, missbrukarvård och psykosocialt stöd oberoende av var han eller hon är bosatt. Med brådskande vård avses omedelbar bedömning och behandling som inte kan skjutas upp utan att sjukdomen förvärras eller kroppsskadan försvåras och som gäller akut sjukdom, kroppsskada, försämring av en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.

På fakturan ska det antecknas att det är fråga om brådskande sjukvård. 
Ingen separat betalningsförbindelse behövs.

Övrig vård enligt hälso- och sjukvårdslagen i en annan kommun

Enligt 47 § i hälso- och sjukvårdslagen får en person som på grund av arbete, studier, fritid, en nära anhörigs eller annan närstående persons boende eller någon annan motsvarande orsak är bosatt eller regelbundet eller under en längre tid vistas utanför sin hemkommun, för vård enligt vårdplanen också utnyttja primärvårdstjänster i någon annan kommun utan att den vårdansvariga hälsovårdscentralen ändras.

För att få vården ska personen uppvisa en vårdplan eller ett motsvarande dokument. På fakturan ska det antecknas att det är fråga om vård i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen eller också ska en kopia av vårdplanen bifogas fakturan.





Vänd



Faktureringsadress



Fakturor från andra kommuner rörande Helsingforsbor ska skickas till adressen:
Helsingfors stad, Social- och hälsovårdssektorn
Fakturor från andra kommuner
PB 6027
00099 Helsingfors stad
E-fakturaadress: 003702012566407
Operatörens nummer:
00099 Helsingin kaupunki Basware Oyj, BAWCFI22
(Via Nordea NDEAFIHH)

Vårdplan

I stället för en egentlig vårdplan som har skrivits ut ur systemet för journalhandlingar kan patienten bevisa vårdbehovet i enlighet med vårdplanen till exempel med en av läkare utfärdad laboratorieremiss, ett läkemedelsrecept, ett Marevankort eller ett slutligt utlåtande från vårdenheten eller med ett rådgivningskort. Besök som gäller bl.a. B12-vitamininjektioner med jämna mellanrum, säkerhetsuppföljning vid reumamedicingering, injektioner av långverkande läkemedel som ordinerats av psykiatriska polikliniker samt kontrollprov vid läkemedelsbehandling kan dessutom jämföras med besök i enlighet med vårdplanen.

Klientavgifter

Patienten själv ska faktureras för de klientavgifter som har fastställts vid den ifrågavarande vårdenheten och som överensstämmer med lagen och förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården.

I övriga situationer än de som baserar sig på hälso- och sjukvårdslagen ska patienten på förhand begära en betalningsförbindelse av hemkommunen 

Betalningsförbindelse kan begäras av patienten/den som söker vård själv eller av dennes ombud.
Blanketten för Begäran om betalningsförbindelse (Te-170sv) finns på Helsingfors social- och hälsovårdssektorns webbplats på adressen http://www.hel.fi/sote/sv/blanketter
Begäran om betalningsförbindelse för tjänster inom specialsjukvården som produceras av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) ska skickas till HNS registratorskontor. 


Begäran om betalningsförbindelse skickas till adressen:
Helsingfors stad, Social- och hälsovårdssektorn
PB 6000
00099 Helsingfors stad


Beslutsfattares namn och stämpel

     

Distribution, ytterligare uppgifter

     


