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Anvisningar för ersättningsfunktionen för rehabilitering som avser funktionsförmågan

1 Inledning
Dessa anvisningar har utarbetats för ersättningsfunktionen för rehabilitering som avser
arbets- eller funktionsförmågan (nedan rehabilitering som avser funktionsförmågan) som ska
ersättas med stöd av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (nedan OlyL),
vilken trädde i kraft den 1 januari 2016. Försäkringsbranschens Rehabilitering FBR rf har hörts
i beredningen av anvisningarna.
I kapital 2 i anvisningarna definieras rehabilitering som avser funktionsförmågan i OlyL i
förhållande till de rehabiliteringsformer som avses i social- och hälsovårdslagstiftningen samt
redogörs för vem som ansvarar för att ordna och ersätta rehabilitering som avser
funktionsförmågan enligt OlyL. I kapitel 3–9 som följer behandlas de rehabiliteringsformer
och förmåner som avser funktionsförmågan, vilka berättigar till ersättning med stöd av OlyL
och villkoren för ersättningen av dem. I kapitel 10 ges anvisningar för olika situationer där
medicinsk rehabilitering ges utanför Finland.
Fr.o.m. kapitel 3 i anvisningar följer framställningsordningen i huvudsak systematiken i OlyL.
Under huvudrubrikerna anges först det lagrum som ska tillämpas och efter det under
rubriken Motivering följer ett utdrag ur regeringens proposition. Efter dessa följer den
egentliga anvisningstexten.
För yrkesinriktad rehabilitering som ska ersättas med stöd av arbetsolycksfalls- och
yrkessjukdomsförsäkringen har meddelats skilda anvisningar (Allmänna anvisningar 5/2015
som meddelats genom EFO:s cirkulär 17.11.2015).
På skadefall som inträffat innan OlyL trädde i kraft den 1 januari 2016 tillämpas
bestämmelserna i lagen om olycksfallsförsäkring, yrkessjukdomslagen och lagen om
rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring (nedan rehabiliteringslagen). I
fråga om dem har det meddelats skilda anvisningar om rehabilitering.

Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden är ett lagstadgat organ med uppgift att främja en enhetlig skadereglering enligt lagen om olycksfall
i arbetet och om yrkessjukdomar genom att meddela allmänna anvisningar och yttranden. Verksamheten vid ersättningsnämnden för
olycksfallsärenden regleras i 123 och 261 § och i 29 kap. i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015), i statsrådets
förordning om ersättningsnämnden för olycksfallsärenden (1468/2015) samt i social- och hälsovårdsministeriets förordning om begäran om
yttrande från ersättningsnämnden för olycksfallsärenden (1568/2015).
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2 Rehabilitering som ersätts i form av rehabilitering som avser funktionsförmågan och
ordnandet av den
2.1 Rehabilitering som avser funktionsförmågan i social- och hälsovårdslagstiftningen
2.1.1

Medicinsk rehabilitering
Hälso- och sjukvård ges i Finland närmast på basis av två olika lagar: bestämmelser om
krävande vård som anordnas av sjukvårdsdistrikten och som faller under olika medicinska
discipliner finns i lagen om specialiserad sjukvård, medan bestämmelser om den kommunala
sjukvården på lokalplanet finns i folkhälsolagen. Bestämmelser om innehållet i och
genomförandet av i lagarna avsedd hälso- och sjukvård som kommunen ska ordna finns i
hälso- och sjukvårdslagen.
Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kommunen ordna sjukvårdstjänster för dem som bor i
kommunen, till vilka räknas bl.a. att undersöka sjukdomar, ställa medicinska och
odontologiska diagnoser, ge vård och behandling, tillhandahålla nödvändiga
förbrukningsartiklar enligt vårdplanen för behandling av långvarig sjukdom och att ge den
medicinska rehabilitering som behövs. Medicinsk rehabilitering omfattar:
1. rådgivning och handledning som gäller rehabilitering
2. utredning av funktions- och arbetsförmågan och rehabiliteringsbehov
3. en rehabiliteringsundersökning, genom vilken patientens rehabiliteringsmöjligheter
utreds
4. terapier som ska förbättra och upprätthålla funktionsförmågan och andra behövliga
rehabiliteringsfrämjande åtgärder
5. hjälpmedelstjänster
6. anpassningsträning
7. rehabiliteringsperioder inom sluten vård eller öppen vård som består av behövliga
åtgärder enligt 1–6 punkten (29 § i hälso- och sjukvårdslagen).
Kommunen ansvarar för planeringen av patientens medicinska rehabilitering så att
rehabiliteringen bildar en funktionell helhet tillsammans med den vård som behövs. Behovet
av medicinsk rehabilitering samt rehabiliteringens mål och innehåll ska anges i en individuell,
skriftlig rehabiliteringsplan. Kommunen ansvarar dessutom för styrningen och övervakningen
av rehabiliteringsservicen och utser vid behov en kontaktperson för klienten.
Kommunen ansvarar för den medicinska rehabiliteringen också då det är fråga om ett
skadefall som ska ersättas ur arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen. Enligt hälso-
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och sjukvårdslagen är en kommun emellertid inte ansvarig för kostnaderna för ett
hjälpmedel, om behovet av hjälpmedel grundar sig på ett skadefall som ska ersättas ur
arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen.
Inom hälso- och sjukvården är hjälpmedelstjänsterna en del av den medicinska
rehabiliteringen. Hjälpmedel utlånas eller ställs till förfogande både till klienter inom den
specialiserade sjukvården (centralsjukhusen och regionsjukhusen) och till klienter inom
primärvården (hälsovårdscentraler). Centralsjukhusen har enheter som är specialiserade på
hjälpmedel, vilka ansvarar för särskilt dyra och sällsynta hjälpmedel som kräver tekniskt
kunnande eller annan specialkompetens (t.ex. eldrivna rullstolar, personlyftanordningar,
ståställningar, eldrivna vårdsängar, hjälpmedel för kommunikation).
2.1.2 Socialvård och handikappservice
På samma sätt som i fråga om hälso- och sjukvård har även ansvaret för att ordna socialvård i
främsta hand ålagts kommunen. Enligt socialvårdslagen ska kommunen bl.a. sörja för service
och stöd på grund av funktionsnedsättning enligt vad som särskilt föreskrivs om dem.
Socialvårdslagen är den allmänna lagen för socialvård. Speciallagarna inom socialvården
tillämpas om servicen och stödåtgärderna enligt socialvårdslagen visar sig vara otillräckliga,
omöjliga eller oändamålsenliga att genomföra.
De viktigaste specialbestämmelserna om annan service och andra stödåtgärder än medicinsk
rehabilitering som ges en handikappad, dvs. en person som på grund av skada eller sjukdom
under långa tider har särskilda svårigheter att klara av de funktioner som hör till normal
livsföring, ges i lagen om service och stöd på grund av handikapp (nedan
handikappservicelagen). Handikappservicelagen tillämpas om de allmänna åtgärderna i
socialvårdslagen är otillräckliga.
Syftet med den service som avses i handikappservicelagen är att främja de handikappades
förutsättningar att leva och vara verksamma som jämbördiga medlemmar av samhället.
Målet är också att förebygga och undanröja olägenheter och hinder som handikappet
medför. Service och stödåtgärder som ska ordnas för en person med funktionsnedsättning
enligt handikappservicelagen är bl.a.:






rehabiliteringshandledning
anpassningsträning
färdtjänst
dagverksamhet
personlig assistans

Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden är ett lagstadgat organ med uppgift att främja en enhetlig skadereglering enligt lagen om olycksfall
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serviceboende
ekonomiska stödåtgärder, t.ex. då det gäller ändringsarbeten i bostaden.

En del av servicen och stödåtgärderna gäller endast gravt handikappade. I 11 § (371/2009) i
förordningen om service och stöd på grund av handikapp (nedan handikappserviceförordningen) anses som gravt handikappad när det gäller att ordna serviceboende, den som
på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom fortlöpande, under olika tider av dygnet eller
annars i särskilt stor utsträckning behöver en annan persons hjälp för att klara av sina dagliga
sysslor.
För en gravt handikappad person ska kommunen ordna skälig färdtjänst jämte följeslagarservice, dagverksamhet, personlig assistans och serviceboende, om personen på grund av sitt
handikapp eller sin sjukdom nödvändigt behöver sådan service för att klara de funktioner som
hör till normal livsföring. Kommunen har emellertid inte särskild skyldighet att ordna
serviceboende eller personlig assistans, ifall tillräcklig omsorg om den gravt handikappade
inte kan tryggas genom åtgärder inom den öppna vården.
Kommunen ska därtill ersätta en gravt handikappad för skäliga kostnader för ändringsarbeten
i bostaden samt för anskaffning av redskap och anordningar i bostaden, om dessa åtgärder
med hänsyn till handikappet eller sjukdomen är nödvändiga för att den handikappade ska
klara de funktioner som hör till normal livsföring. Kommunen har dock inte särskild skyldighet
att ersätta kostnaderna, ifall tillräcklig omsorg om den gravt handikappade inte kan tryggas
genom åtgärder inom den öppna vården.
Med stöd av handikappservicelagen ersätts en handikappad person, enligt det behov som
följer av hans eller hennes handikapp eller sjukdom, helt eller delvis för sina kostnader för
stöd som behövs för att syftet med handikappservicelagen ska nås samt för sina extra
kostnader för sådana kläder och sådan specialkost som behövs på grund av handikappet eller
sjukdomen. Av kostnaderna för anskaffning av redskap, maskiner och anordningar som den
handikappade behöver för att klara de dagliga funktionerna ersätts hälften. Kostnaderna för
sådana nödvändiga ändringsarbeten som till följd av handikappet måste utföras på redskap,
maskiner eller anordningar av standardmodell ersätts emellertid i sin helhet.
Kommunerna ska sörja för att tjänster och stöd för handikappade ordnas så att de till
innehållet och omfattningen är sådana som behovet i kommunen påkallar. För utredandet av
en handikappads behov av service och stöd ska en serviceplan utan obefogat dröjsmål göras
upp enligt vad som bestäms i 7 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom
socialvården. Serviceplanen ska ses över om den handikappades servicebehov eller
omständigheter förändras samt även annars vid behov.
Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden är ett lagstadgat organ med uppgift att främja en enhetlig skadereglering enligt lagen om olycksfall
i arbetet och om yrkessjukdomar genom att meddela allmänna anvisningar och yttranden. Verksamheten vid ersättningsnämnden för
olycksfallsärenden regleras i 123 och 261 § och i 29 kap. i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015), i statsrådets
förordning om ersättningsnämnden för olycksfallsärenden (1468/2015) samt i social- och hälsovårdsministeriets förordning om begäran om
yttrande från ersättningsnämnden för olycksfallsärenden (1568/2015).
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Service och stöd enligt handikappservicelagen ordnas, om en handikappad inte med stöd av
någon annan lag får sådan service eller sådant stöd som är tillräckligt och lämpligt för honom
eller henne. Även om bestämmelserna i socialvårdslagen, t.ex. om boendeservice, gör det
möjligt att svara på en handikappad persons servicebehov, har principen om klientens
intresse styrt kommunerna att ordna servicen som en subjektiv rätt enligt handikappservicelagen i form av tryggat serviceboende, vilket enligt lagen om klientavgifter inom social- och
hälsovården ska ordnas avgiftsfritt.
Ett viktigt undantag från skyldigheten att ordna service är de tolkningstjänster som ordnas på
basis av handikappet, om vilka särskilt föreskrivs i lagen om tolkningstjänst för handikappade
personer (nedan tolkningstjänstlagen). Lagen trädde i kraft 1.9.2010 och i den har ansvaret
för att ordna aktuella handikappservice ålagts Folkpensionsanstalten.

2.2 Fastställande av rehabilitering som avser funktionsförmågan enligt OlyL
Rehabilitering som avser funktionsförmågan och som ersätts med stöd av den nya OlyL, som
trädde i kraft den 1 januari 2016, kan indelas i två huvudgrupper:
1. medicinsk rehabilitering och
2. annan rehabilitering som avser funktionsförmågan.
Medicinsk rehabilitering bildar en väsentlig del av den rehabilitering som avser
funktionsförmågan vilken berättigar till ersättning med stöd av arbetsolycksfalls- och
yrkessjukdomsförsäkringen. Då medicinsk rehabilitering i hälso- och sjukvårdslagen har
fastställts som en del av sjukvården, hör även medicinsk rehabilitering enligt OlyL (t.ex.
hjälpmedel i medicinsk rehabilitering, terapier som syftar till att förbättra och upprätthålla
funktionsförmågan, anpassningsträning och rehabiliteringsperioder) till de förmåner som ska
ersättas som sjukvård (37 § i OlyL).
Till rehabilitering som avser funktionsförmågan enligt OlyL hör förutom medicinsk
rehabilitering även andra rehabiliteringsförmåner (t.ex. nödvändiga hjälpmedel som behövs i
de dagliga aktiviteterna, ersättning för merkostnader för serviceboende och för
ändringsarbeten i bostaden), vilka inom rehabiliteringslagstiftningen närmast omfattas av
handikappservicen. Bestämmelser om vilka andra former av rehabilitering som avser
funktionsförmågan vilka berättigar till ersättning med stöd av arbetsolycksfalls- och
yrkessjukdomsförsäkringen finns i kapitel 12 om ersättning för rehabilitering i OlyL.

Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden är ett lagstadgat organ med uppgift att främja en enhetlig skadereglering enligt lagen om olycksfall
i arbetet och om yrkessjukdomar genom att meddela allmänna anvisningar och yttranden. Verksamheten vid ersättningsnämnden för
olycksfallsärenden regleras i 123 och 261 § och i 29 kap. i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015), i statsrådets
förordning om ersättningsnämnden för olycksfallsärenden (1468/2015) samt i social- och hälsovårdsministeriets förordning om begäran om
yttrande från ersättningsnämnden för olycksfallsärenden (1568/2015).
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2.3 Ansvar för att ordna och ersätta rehabilitering som avser funktionsförmågan enligt OlyL
2.3.1 Medicinska rehabiliteringsåtgärder i 37 § i OlyL
Försäkringsanstalter som verkställer försäkring enligt OlyL ordnar inte sjukvård, utan ersätter
endast sjukvårdskostnader. Bestämmelser om vem som ansvarar för att ordna sjukvård och
om rätten att få sjukvård finns i hälso- och sjukvårdslagstiftningen. I hälso- och sjukvårdslagen
har ansvaret för att ordna sjukvårdstjänster, inkl. medicinsk rehabilitering, ålagts
kommunerna (24 § i hälso- och sjukvårdslagen).
I 5 § 7 punkten i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (nedan klientavgiftslagen) föreskrivs att hjälpmedel i medicinsk rehabilitering samt utprovning, behövligt
förnyande och underhåll av sådana är avgiftsfria, då behovet av hjälpmedel beror på ett
skadefall som ersätts med stöd av OlyL.
Ersättning för de kostnader som uppkommit för hemkommunen eller den hälso- eller
sjukvårdsenhet som är ansvarig för att ordna vården betalas ur arbetsolycksfalls- och
yrkessjukdomsförsäkringen enligt fullkostnadsansvaret (40 § i OlyL). Fullkostnadsavgift
betalas förutsatt att det är fråga om sjukvård som berättigar till ersättning och att den
ansvariga hälso- och sjukvårdsenheten har uppfyllt sin anmälningsplikt enligt 41 § i OlyL:
-

För varje vårdbesök ska det inlämnas anteckningar om vårdbesöket och uppgifter om den
skadades arbetstid till försäkringsanstalten.

-

I fall som kräver fortsatt vård ska vårdanstalten även lämna in en vårdplan eller ett
vårdbeslut, ett läkarutlåtande eller en journalhandling till försäkringsanstalten. De
vårduppgifter och uppgifter om arbetstiden som behövs i anslutning till varje vårdbesök
kan inlämnas tillsammans med planen om fortsatt vård och då behövs det inte två
separata anmälningar.

Det bedöms alltid skilt för varje kostnad huruvida kostnader för medicinsk rehabilitering ska
ersättas. Det allmänna kravet är att den medicinska rehabiliteringen grundar sig på en
skriftligt plan för medicinsk rehabilitering som upprättats inom den offentliga hälso- och
sjukvården, i fråga om vilken skyldigheten att upprätta en plan grundar sig på 4 a § i lagen om
patientens ställning och rättigheter (senare patientlagen).
En rehabiliteringsplan enligt patientlagen ska lämnas till försäkringsanstalten inom 4 vardagar
från det att anteckningarna om planen ska vara införda i journalhandlingarna. Enligt 8 § 1
mom. i social- och hälsovårdsministeriets förordning om journalhandlingar ska anteckningar i

Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden är ett lagstadgat organ med uppgift att främja en enhetlig skadereglering enligt lagen om olycksfall
i arbetet och om yrkessjukdomar genom att meddela allmänna anvisningar och yttranden. Verksamheten vid ersättningsnämnden för
olycksfallsärenden regleras i 123 och 261 § och i 29 kap. i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015), i statsrådets
förordning om ersättningsnämnden för olycksfallsärenden (1468/2015) samt i social- och hälsovårdsministeriets förordning om begäran om
yttrande från ersättningsnämnden för olycksfallsärenden (1568/2015).

9(57)
journalhandlingarna göras senast inom fem dygn efter att patienten avlägsnar sig från
mottagningen eller efter att servicehändelsen i övrigt avslutas.
I 41 § i OlyL föreskrivs att anmälningsskyldigheten gäller per åtgärd. Fastän
anmälningsskyldigheten skulle ha försummats i fråga om någon/några åtgärder i
begynnelseskedet, kan fullkostnadsavgift betalas för senare åtgärder som ingår i planen, om
försäkringsanstalten har haft möjlighet att ge en betalningsförbindelse för dem.
Försäkringsanstalten har rätt att välja hjälpmedelsleverantör eller leverantör av andra
rehabiliteringstjänster (42 § i OlyL) Om medicinsk rehabilitering har getts inom en offentlig
hälso- och sjukvårdsenhet, fastän försäkringsanstalten genom betalningsförbindelse har
hänvisat den skadade till en privat tjänsteleverantör, är försäkringsanstalten inte skyldig att
betala fullkostnadsavgift.
Å andra sida inverkar inte försäkringsanstaltens rätt att ge betalningsförbindelse på den
offentliga sektorns skyldighet att ordna vård för arbetsolycksfallspatienter på samma grunder
som för andra patienter. En verksamhetsenhet inom den offentliga hälso- och sjukvården kan
således inte bli att vänta på huruvida försäkringsanstalten ger en betalningsförbindelse, utan
vården ska ges och hjälpmedlen anskaffas i så brådskande ordning som sjukvården kräver.
Medicinsk rehabilitering omfattar bland annat planering av medicinsk rehabilitering.
Kostnaderna för upprättande av en plan för medicinsk rehabilitering ersätts som sjukvård
enligt fullkostnadsansvar förutsatt att den aktör som är ansvarig för vården har uppfyllt sin
anmälningsplikt enligt OlyL. Ersättningen motsvarar fullkostnadsavgiften, dvs. den är lika stor
som det belopp som den som ansvarar för ordnandet av vården är skyldig att ersätta för
vården av en patient som inte är invånare i den kommun som ger vården, minskat med den
klientavgift som tas ut av den skadade för vården.
Enligt 7 § 2 mom. i lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (nedan lagen om
servicesedlar) ska värdet på en servicesedel som ges för anskaffning av hjälpmedel för
medicinsk rehabilitering vara sådant att ett sedvanligt hjälpmedel som motsvarar klientens
individuella behov kan skaffas med sedeln. Hela kostnaden ingår i den kostnad som
faktureras kommunen, och det uppstår således inga kostnader som ska ersättas den skadade.
Om den skadade skaffar ett hjälpmedel som är dyrare än värdet på servicesedeln, ska han
eller hon själv betala skillnaden mellan priset på hjälpmedlet och servicesedelns värde. Inte
heller då uppstår det någon självriskandel som avses i lagen om servicesedlar för den
skadade, utan det är fråga om en prisskillnad som uppstår då den skadade själv beslutar
skaffa ett bättre hjälpmedel än standardnivå genom att själv betala prisskillnaden. Ersättning
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för prisskillnaden betalas inte till den skadade från arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen.
I försäkringsanstaltens beslut, genom vilket medicinsk rehabilitering ersätts, är det på grund
av trafikförsäkringens regress skäl att nämna att det uttryckligen är fråga om ersättning av
medicinsk rehabilitering. Detta är viktigt, eftersom nedsättning för medvållande inom
trafikförsäkringen görs från ersättningar för sjukvård som ersätts med stöd av trafikförsäkringslagen (7 § i trafikförsäkringslagen), men inte från ersättningar enligt lagen om
rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen, såsom t.ex. för hjälpmedel för
rehabilitering som avser funktionsförmågan. I arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen kan nedsättning för medvållande endast göras i ersättning för inkomstbortfall
under en dagpenningperiod.
2.3.2 Rehabiliteringsåtgärder som avser funktionsförmågan enligt 12 kap. i OlyL
På det sätt som föreskrivs i 12 kap. i OlyL kan den skadade vid sidan av medicinsk
rehabilitering även få ersättning för andra rehabiliteringsåtgärder som avser funktionsförmågan. Sådana åtgärder kan delvis också vidtas med stöd av lagen om service och stöd på
grund av handikapp. I så fall har kommunen rätt att av försäkringsanstalten få tillbaka de
kostnader som den lagt ut. På samma sätt som medicinsk rehabilitering, bedöms även
ersättning av handikappservice ur arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen skilt för
varje kostnad.
Om kommunen med stöd av någon annan lagstiftning t.ex. handikappservicelagen, har
tillhandahållit en person som är berättigad till ersättning enligt OlyL tjänster och stödåtgärder
som har samma syfte och hänför sig till samma tid som rehabilitering som ska ersättas
klienten enligt OlyL, övergår rätten till ersättningen till denna del på kommunen. En
bestämmelse om detta har intagits både i 15 § i handikappservicelagen och i 143 § i OlyL.

Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden är ett lagstadgat organ med uppgift att främja en enhetlig skadereglering enligt lagen om olycksfall
i arbetet och om yrkessjukdomar genom att meddela allmänna anvisningar och yttranden. Verksamheten vid ersättningsnämnden för
olycksfallsärenden regleras i 123 och 261 § och i 29 kap. i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015), i statsrådets
förordning om ersättningsnämnden för olycksfallsärenden (1468/2015) samt i social- och hälsovårdsministeriets förordning om begäran om
yttrande från ersättningsnämnden för olycksfallsärenden (1568/2015).

11(57)

3 Medicinsk rehabilitering
Lagrum
37 § Sjukvård som ska ersättas
I sjukvård som ska ersättas ingår
1) akutsjukvård, undersökning, diagnos och behandling av en skada eller en sjukdom, som en läkare eller en
tandläkare utför eller ordinerar eller som någon annan legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och
sjukvården eller en person med rätt att utföra en uppgift som hör till en yrkesutbildad person inom hälso- och
sjukvården utför på basis av sina befogenheter,
2) läkemedel och förbandsmaterial,
3) medicinsk rehabilitering som ges som sjukvård.
I medicinsk rehabilitering som ges som sjukvård ingår
1) rådgivning och handledning som hänför sig till rehabilitering,
2) bedömning av funktions- och arbetsförmågan och rehabiliteringsbehovet
3) rehabiliteringsundersökning för att utreda patientens rehabiliteringsmöjligheter
4) terapier som syftar till att förbättra och upprätthålla funktionsförmågan och andra behövliga
rehabiliteringsfrämjande åtgärder,
5) hjälpmedel i medicinsk rehabilitering, inbegripet utprovning, ändring, användning på försök, undervisning
och övervakning av hjälpmedel samt när det är motiverat transport, underhåll och reparation av hjälpmedel,
6) anpassningsträning,
7) rehabiliteringsperioder inom sluten vård eller öppen vård som består av åtgärder enligt 1–6 punkten.
Med hjälpmedel i medicinsk rehabilitering avses ett instrument, en apparat, en förbrukningsartikel, ett program
eller någon annan liknande lösning av sedvanlig standard som stöder, upprätthåller eller förbättrar den
skadades arbetsförmåga eller funktionsförmåga i dagliga aktiviteter eller förebygger att arbetsförmågan eller
funktionsförmågan försämras. Kostnaderna för ett hjälpmedel av högre standard än sedvanlig standard kan dock
ersättas, om hjälpmedlet möjliggör att arbetsförmågan återställs eller behovet av personlig assistans minskar
väsentligt.
Närmare bestämmelser om vilka åtgärder, tjänster och hjälpmedel inom sjukvården som avses i denna paragraf
får utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

Motiveringar
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37 §. Sjukvård som ska ersättas. I lagen föreskrivs om innehållet i kostnaderna för sådan sjukvård som ska
ersättas. Det föreslås att innehållet i sjukvårdskostnader som ersätts preciseras att motsvara sjukvårdsbegreppet
enligt hälso- och sjukvårdslagen. Den förslagna ändringen har ingen inverkan på ersättningens innehåll eller
ersättningsbeloppet.
Enligt paragrafen 1 mom. ska sjukvård omfatta prehospital akutsjukvård, undersökning, diagnos och behandling
av skada eller sjukdom, läkemedel och förbrukningsartiklar samt medicinsk rehabilitering som ges som sjukvård.
Bestämmelsen motsvarar sjukvårdsdefinitionen i hälso- och sjukvårdslagen.
I den gällande lagstiftningen om det lagstadgade olycksfallsförsäkringssystemet och hälso- och sjukvården skiljer
sig begreppen sjukvård och medicinsk rehabilitering från varandra. I 15 a § i den gällande lagen om
olycksfallsförsäkring föreskrivs om sjukvård, men där ingår inte medicinsk rehabilitering. Inom
olycksfallsförsäkringssystemet avses med medicinsk rehabilitering, rehabilitering enligt 7 § i rehabiliteringslagen
som främjar arbets- eller funktionsförmågan. När det gäller hjälpmedel har problem orsakats av att
bestämmelser om dem ingår både i den gällande lagen om olycksfallsförsäkring och i rehabiliteringslagen.
Skillnaderna mellan begreppen har medfört oklarhet i ansvarsfördelningen när det gäller ordnandet av och
kostnaderna för sjukvård och medicinsk rehabilitering. Av denna orsak föreslås i den nya lagen att medicinisk
rehabilitering som ersätts från olycksfallsförsäkringssystemet ska räknas till sjukvården på samma sätt som i
hälso- och sjukvårdslagen. Sålunda ska de kostnader som orsakas av alla sådana åtgärder som vidtas som
sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen kunna ersättas som sjukvård enligt denna lag.
Huruvida kostnaden för sjukvård som behövs på grund av en skada ska ersättas, ska på samma sätt som enligt
den gällande lagen bedömas särskilt i fråga om varje kostnad. Exempelvis när man bedömer om
läkemedelskostnader är nödvändiga ska man beakta läkemedelsbyte enligt referensprissystemet till ett så kallat
parallelläkemedel som är billigare än det som föreskrivits i receptet. Om den skadade vägrar att köpa ett
billigare läkemedel som apoteket bjuder ut ska ersättning betalas enligt referenspriset och den skadade ska själv
betala den andel som överstiger referenspriset. Ersättningsprincipen motsvarar då
läkemedelsersättningsprincipen enligt sjukförsäkringslagen. Om apoteket inte har något billigare läkemedel att
erbjuda ska läkemedlet enligt föreskrivningen ersättas fast det är dyrare än referenspriset.
I 2 mom. föreskrivs om mediciniska rehabiliteringsåtgärder, som motsvarar åtgärder enligt 7 § i den gällande
rehabiliteringslagen som främjar arbets- och funktionsförmågan. I momentet uppräknas i övrigt samma åtgärder
som i 29 § 1 mom. i hälso- och sjukvårdslagen, men hjälpmedelstjänsterna i 6 punkten definieras noggrannare
än i hälso- och sjukvårdslagen. Medicinsk rehabilitering omfattar enligt momentet 1) rådgivning och handledning
som hänför sig till rehabilitering, 2) bedömning av funktions- och arbetsförmågan och rehabiliteringsbehovet, 3)
rehabiliteringsundersökning för att utreda patientens rehabiliteringsmöjligheter, 4) terapier som syftar till att
förbättra och upprätthålla funktionsförmågan och andra behövliga rehabiliteringsfrämjande åtgärder, 5)
hjälpmedel i
medicinsk rehabilitering, inbegripet utprovning, ändring, användning på försök, undervisning och övervakning av
hjälpmedel samt när det är motiverat transport, underhåll och reparation av hjälpmedel, 6) anpassningsträning
samt 7) rehabiliteringsperioder inom slutenvård eller öppenvård som består av åtgärder enligt 1–6 punkten. I
fråga om medicinsk rehabilitering gäller samma i 36 § 2 mom. nämnda princip som för annan sjukvård: ansvaret
för att sjukvård ordnas bestäms i enlighet med hälso- och sjukvårdslagstiftningen och försäkringsanstalterna
ersätter kostnaderna för åtgärder som behövs till följd av skadefallet.
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I 3 mom. föreskrivs närmare om hjälpmedel i medicinsk rehabilitering. Nedan i 94 § föreskrivs om ersättning för
kostnaderna för sådana hjälpmedel som behövs i dagliga aktiviteter med som inte är hjälpmedel i medicinsk
rehabilitering. Avsikten är att bestämmelsen ska motsvara begreppet hjälpmedel i medicinsk rehabilitering inom
den offentliga hälso- och sjukvården. Medicinskt hjälpmedel är inte alldeles enhetligt definierat inom hälso- och
sjukvården, men sjukvårdsdistriktens kriterier för att man ska få hjälpmedel motsvarar varandra i stor
utsträckning. Med hjälpmedel i medicinsk rehabilitering avses ett instrument, en apparat, en
förbrukningsartikel, ett program eller någon annan liknande lösning som stöder, upprätthåller eller förbättrar
den skadades arbetsförmåga eller funktionsförmåga i dagliga aktiviteter eller förebygger det att arbets- eller
funktionsförmågan försämras. Hjälpmedel av sedvanlig standard ska ersättas. Kostnader för hjälpmedel av högre
standard kan ersättas, om hjälpmedlet möjliggör att arbetsförmåga återställs eller behovet av personlig
assistans minskar väsentligt. När man bedömer vad som är sedvanlig standard ska den medicinska utvecklingen
och hjälpmedelsteknikens utveckling beaktas. Hjälpmedel i medicinsk rehabilitering som ersätts är till exempel
kryckor, rullstolar. ortoser, och proteser, duschstol, skär- och hackverktyg som behövs vid matlagning,
hjälpmedel som behövs för att kunna äta och ledarhund. När det gäller ledarhundar föreslås samtidigt att
ersättningen för kostnaderna för ledarhunds uppehälle enligt 20 a § 4 mom. i den gällande lagen stryks.
Sjukvårdsdistrikten köper ledarhudstjänster från Synskadades Centralförbund rf eller andra organisationer som
skolar ledarhundar. Dessa producerar tjänsterna på basis av avtal. Kostnaderna för anskaffning, skolning och
utfordring av samt veterinärvård för ledarhund ska ersättas på samma sätt som kostnaderna för andra
hjälpmedel i form av en fullkostnadsavgift till den kommun eller samkommun som svarar för
ledarhundstjänsten. I praktiken betalar den som producerar köptjänsten kostnaderna för ledarhunden till den
som använder hunden. Sålunda behövs det inte någon separat ersättning för hundens uppehälle, eftersom
uppehället inte medför några kostnader för den skadade.
I 95 § bestäms om ersättning i form av rehabilitering för hjälpmedel och anordningar som hör till bostaden. I 89
§, som gäller yrkesinriktad rehabilitering, bestäms om ersättning i form av rehabilitering för hjälpmedel som den
skadade behöver för att klara av arbetsuppgifterna.

Anvisning

3.1 Rehabiliteringsplan som grund för ersättning av medicinsk rehabilitering
Enligt 37 § i OlyL är medicinsk rehabilitering som ska ersättas som sjukvård:
1.
2.
3.
4.

rådgivning och handledning som hänför sig till rehabilitering,
bedömning av funktions- och arbetsförmågan och rehabiliteringsbehovet,
rehabiliteringsundersökning för att utreda patientens rehabiliteringsmöjligheter,
terapier som syftar till att förbättra och upprätthålla funktionsförmågan och andra
behövliga rehabiliteringsfrämjande åtgärder,
5. hjälpmedel i medicinsk rehabilitering, inbegripet utprovning, ändring, användning på
försök, undervisning och övervakning av hjälpmedel samt när det är motiverat
transport, underhåll och reparation av hjälpmedel,
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6. anpassningsträning,
7. rehabiliteringsperioder inom sluten vård eller öppen vård som består av åtgärder
enligt 1–6 punkten.
Förteckningen i 37 § i OlyL motsvarar definitionen av medicinsk rehabilitering i hälso- och
sjukvårdslagen, även om de hjälpmedelstjänster som ska ersättas har definierats noggrannare
i OlyL än i hälso- och sjukvårdslagen.
Huruvida kostnaderna för medicinsk rehabilitering som är nödvändig på grund av skadan
berättigar till ersättning ur arbetsolycksfalls- och ykressjukdomsförsäkringen bedöms alltid
skilt för varje kostnad. Det allmänna kravet är att den medicinska rehabiliteringen grundar sig
på en skriftlig plan för medicinsk rehabilitering som upprättats inom den offentliga hälso- och
sjukvården, i fråga om vilken skyldigheten att upprätta en plan grundar sig på 4 a § i lagen om
patientens ställning och rättigheter (nedan patientlagen).
Enligt 4 a § i patientlagen ska det av planen framgå hur och enligt vilken tidtabell vården av
patienten ordnas. Planen ska utarbetas i samförstånd med patienten, dennes anhöriga eller
närstående eller lagliga företrädare. Beträffande innehållet i planen och delaktiga i ärendet
gäller dessutom vad som föreskrivs särskilt om dem.
I rehabiliteringsplanen antecknas rehabiliteringens mål och alla de rehabiliteringsåtgärder
som behövs för att upprätthålla och främja den skadades arbets- och funktionsförmåga. För
planering och ordnande av den medicinska rehabiliteringen ansvarar den verksamhetsenhet
inom den specialiserade sjukvården eller primärhälsovården som är ansvarig för vården
(centralsjukhus eller hälsovårdscentral). Rehabiliteringsplanen ska således utarbetas av den
offentliga hälso- och sjukvårdsenhet som är ansvarig för vården innan klienten skrivs ut eller
efter en omedelbar rehabiliteringsperiod i sluten vård.
Rehabiliteringsplanen görs upp för en viss tid och granskas minst årligen under de närmaste
åren efter funktionsnedsättningen. Senare när situationen och behoven har stabiliserats kan
rehabiliteringsplanen göras upp för 2–3 år i taget.
Försäkringsanstalten uppskattar huruvida den medicinska rehabiliteringen ska ersättas på
basis av rehabiliteringsplanen. Om rehabiliteringsplanen justeras och ändras, ska till
försäkringsanstalten inlämnas en ny, uppdaterad rehabiliteringsplan.
Rehabiliteringsplanen som lämnats till försäkringsanstalten ska ha samma innehåll som FPA
förutsätter. FPA:s blankett för rehabiliteringsplanen kan användas också i de fall då
rehabiliteringsplanen uppgörs för försäkringsanstalternas klienter.
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Bildtext
Rehabiliteringsplanens innehåll
beskrivning av de funktionsbegränsningar som den ersatta skadan och eventuella andra sjukdomar eller skador
orsakar
problem och men som funktionsbegränsningarna (som beror på skadan och andra specificerade) orsakar i de dagliga
aktiviteterna, studierna eller arbetet
rehabiliteringens mål
rehabiliteringstjänster som rehabiliteringsklienten behöver (även anpassningsträning), tajmningen av dem, deras
längd, periodisering, intervaller och tjänsteproducenter med motiveringar
tidigare rehabilitering och resultaten av den
avtalade uppföljningsbesök
tidpunkten för när rehabiliteringsplanen följande gång justeras och
kontaktpersoner, som kan kontaktas vid behov

3.2 Rådgivning och handledning, bedömning av rehabiliteringsbehovet och undersökningar som
utreder rehabiliteringsmöjligheterna
Alla gravt handikappade eller insjuknade behöver ändamålsenlig information om skadan eller
sjukdomen och råd och handledning för ordnande av medicinsk rehabilitering.
Rehabiliteringsplanerarna vid sjukvårdsenheterna ger råd och handledning om medicinska
rehabiliteringstjänster och ordnandet av sådana.
Rehabiliteringsundersökningar kan utföras för att bedöma rehabiliteringsbehovet och möjligheterna och för att utarbeta en rehabiliteringsplan. Rehabiliteringen kan genomföras
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t.ex. vid centralsjukhusets rehabiliteringsundersökningsenhet eller vid en verksamhetsenhet
hos en tjänsteleverantör inom den privata sektorn.
I det här skedet kan boendeprövning komma i fråga, vilken syftar till att kartlägga den
handikappades möjligheter till självständigt boende, hjälpbehovet och lämpliga
boendealternativ. Samtidigt kartläggs vilka hjälpmedel och ändringsarbeten i bostaden som
den handikappade behöver. Boendeprövning ordnas i samarbete med kommunens
socialväsende, och utgör en del av kartläggningen av servicebehovet som kommunen är
skyldig att ordna. Efter boendeprövningen ansvarar kommunen för ordnandet av eventuella
boendestödstjänster. Boendeprövning kan ersättas 1–3 månader.
Mer information om boendeprövning finns i kapitel 4 i dessa anvisningar.

3.3 Terapier och åtgärder som syftar till att förbättra och upprätthålla funktionsförmågan
Terapier och åtgärder som syftar till att förbättra och upprätthålla funktionsförmågan är t.ex.
fysioterapi, lymfaterapi, aktivitetsterapi och talterapi eller neuropsykologisk rehabilitering
eller psykoterapi. Dessa är i allmänhet en del av den öppna vården, som behandlas nedan i
kapitel 3.6 i dessa anvisningar.

3.4 Hjälpmedel i medicinsk rehabilitering
3.4.1 Hjälpmedel i medicinsk rehabilitering som ska ersättas som sjukvård
Enligt 37 § i OlyL ersätts som medicinsk rehabilitering som ges som sjukvård hjälpmedel i
medicinsk rehabilitering. Med sådana avses instrument, apparater, förbrukningsartiklar,
program eller andra liknande lösningar av sedvanlig standard som stöder, upprätthåller eller
förbättrar den skadades arbetsförmåga eller funktionsförmåga i dagliga aktiviteter eller
förebygger att arbetsförmågan eller funktionsförmågan försämras.
I social- och hälsovårdsministeriets förordning om utlämning av hjälpmedel för medicinsk
rehabilitering (nedan hjälpmedelsförordningen) fastställs att syftet med anordningar,
produkter, utrustning, datorprogram och andra lösningar som utlämnas som hjälpmedel för
medicinsk rehabilitering är att främja patientens rehabilitering, stöda, upprätthålla eller
förbättra patientens funktionsförmåga i det dagliga livet eller förhindra att
funktionsförmågan försämras (1 § 2 mom. i hjälpmedelsförordningen). Enligt förarbetet till
OlyL är avsikten att definitionen av hjälpmedel i 37 § i OlyL ska motsvara begreppet
hjälpmedel i medicinsk rehabilitering i den offentliga hälso- och sjukvården.
Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden är ett lagstadgat organ med uppgift att främja en enhetlig skadereglering enligt lagen om olycksfall
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Vilka medicinska hjälpmedel som beviljas såsom medicinsk rehabilitering inom den offentliga
hälso- och sjukvården, fastställs i allmänhet i sjukvårdsdistriktens grunder för tillgången till
hjälpmedelstjänster för medicinsk rehabilitering. Fastän grunderna för tillgång är specifika för
de enskilda sjukvårdsdistrikten, motsvarar de i stor grad varandra. I förarbetet till OlyL ges
såsom ersättningsbara hjälpmedel i medicinsk rehabilitering bl.a. följande exempel:






kryckor
rullstolar
ortoser och proteser
duschstol
ledarhund.

Då det gäller ledarhund har man i OlyL frångått ersättning enligt 20 a § 4 mom. i
olycksfallsförsäkringslagen för kostnaderna för en ledarhunds uppehälle. Kostnaderna för
anskaffning, skolning och utfordring av samt veterinärvård för ledarhund ska ersättas i form
av en fullkostnadsavgift till den kommun eller samkommun som svarar för
ledarhundstjänsten. Det behövs sålunda inte någon separat ersättning för hundens
uppehälle, eftersom uppehället inte medför några kostnader för den skadade.
Ur arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen ersätts medicinska hjälpmedel av
sedvanlig standard. Kostnader för hjälpmedel av högre standard kan ersättas endast, om
hjälpmedlet möjliggör att arbetsförmåga återställs eller behovet av personlig assistans
minskar väsentligt. När man bedömer vad som är sedvanlig standard ska den medicinska
utvecklingen och hjälpmedelsteknikens utveckling beaktas.
Utöver medicinska hjälpmedel som ska ersättas som sjukvård kan även vissa andra
hjälpmedel ersättas enligt OlyL, vilka ersätts i form av rehabilitering enligt 12 kap. i OlyL.
Ersättningen av andra hjälpmedel som en gravt handikappad behöver i sina dagliga aktiviteter
behandlas i kapitel 5 i dessa anvisningar och i kapitel 6 redogörs för ersättningen av
hjälpmedel och anordningar som hör till bostaden. Hjälpmedel som ska ersättas som
yrkesinriktad rehabilitering behandlas i anvisningarna för ersättningsfunktionen inom
yrkesinriktad rehabilitering, som EFO har utfärdat genom cirkulär 5/2015.
3.4.2 Exempel på hjälpmedel i medicinsk rehabilitering som behövs i dagliga aktiviteter
Under denna rubrik behandlas vanliga medicinska hjälpmedel som en svårt skadad kan
behöva i sitt hem för att så självständigt som möjligt kunna klara av sina dagliga aktiviteter.
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Försäkringsanstalten avgör alltid från fall till fall huruvida ersättning ska betalas för ett
hjälpmedel i medicinsk rehabilitering.
Den allmännaste gruppen består av:



stödanordningar och proteser (ofta individuellt framställda)
personliga hygienartiklar, t.ex. wc-hjälpmedel och duschstol, som t.ex. personer med
ryggmärgsskador och amputerade extremiteter behöver.

Andra behövliga hjälpmedel för bl.a. ryggmärgsskadades funktionsförmåga kan vara:








personlyftanordningar,
elstyrda vårdsängar som t.ex. tetraplegiker och paraplegiker, vilka har problem med
att ta sig upp i sängen, kan behöva
o elektriskt reglerbara sängar som vanliga möbelaffärer säljer ersätts inte som
hjälpmedel enligt OlyL
specialmadrass för förebyggande av liggsår
ståställningar
stödhjälpmedel (t.ex. stödhandtag)
olika mindre hjälpredskap, t.ex. griptång, strumppådragare.

Kommunikationshjälpmedel som kan ersättas är t.ex.:



hjälpmedel som stöder och ersätter tal, t.ex. talsyntetisator
för hörselskadade t.ex. hörapparat, hjälpmedel för telefon, hjälpmedel för att kunna
lyssna på tv och radio, hjälpmedel för varseblivning av larm- och varningssignaler,
såsom vibrationsanordning på väckarklocka och brandvarnare.

Avsikten med hjälpmedel för omgivningskontroll är att förbättra en gravt rörelsehindrad
persons möjligheter att klara sig själv i sin bostad. Hjälpmedel för omgivningskontroll som
t.ex. tetraplegiker behöver är:




styrning av hemelektronik
system för inställning av säng
högtalartelefon/trygghetstelefonsystem
o om den skadade har ett beslut om serviceboende hör trygghetstelefon till
servicehelheten, och kostnaderna för anskaffningen och användningen av den
ersätts som en tilläggskostnad för serviceboende. Närmare information om
ersättning av sådana finns i kapitel 4 i dessa anvisningar.
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utrustning för att styra hjälpmedel för omgivningskontroll.

Om hjälpmedel för omgivningskontroll utgör en fast del av den skadades bostad, är det inte
fråga om ett hjälpmedel i medicinsk rehabilitering. Dylika hjälpmedel för omgivningskontroll
hör ofta till ändringsarbetena i bostaden. För ersättningen av sådana redogörs i kapital 6 i
dessa anvisningar.
Mobiltelefon och dator
Smarttelefon och dator för att sköta ärenden, hålla kontakt och för att skaffa information
anses vara så pass vanliga bruksföremål att de inte ersätts som personliga hjälpmedel. Då det
gäller datorer kan nödvändig tilläggsutrustning som stöder datoranvändningen på grund av de
funktionsbegränsningar som skadan orsakar, t.ex. specialmus eller -tangentbord, mekanism
för att fästa datorn t.ex. i rullstolen eller sängen eller träningsprogram i anslutning till
rehabiliteringen ersättas.
Dator (ändamålsenlig standardutrustning) ersätts endast då den är nödvändig för
kommunikation (t.ex. hjälpmedel som ersätter talet). För att klienten ska kunna lära sig att
utnyttja datorn och dess möjligheter är det ändamålsenligt att vid behov även ersätta
datorutbildning i skälig utsträckning. Kostnader för användning av dator ersätts inte med stöd
av OlyL.
Den lokala hjälpmedelsenheten inom den offentliga hälso- och sjukvården är ansvarig för att
bedöma behovet av dator. Den som genomför rehabiliteringen ansvarar å sin sida för
övningarna och för uppföljningen av hur de framskrider.
Hjälpmedel för syn- och hörselskadade
Synskadade kan behöva t.ex. vit käpp, blindhund, skrivmaskin för punktskrift, läs-tv och dator
med extra utrustning och tilläggsprogram. Extra utrustningen kan bestå av bl.a.
förstoringsprogram, skärmläsarprogram, talsyntetisator eller punktdisplay. Närmare
information om hjälpmedel för synskadade finns på De Synskadades Centralförbunds
webbplats www.nkl.fi.
Hjälpmedel som kan komma i fråga för hörselskadade är t.ex. hörapparater. Närmare
information om hjälpmedel för hörselskadade finns på Hörselvårdsförbundets webbplats
www.kuulonhuoltoliitto.fi. Anvisningar om ersättning av hjälpmedel för hörseln ges i EFO:s
cirkulär 6/2012, vilka även kan tillämpas på bullerskador som framträtt 1.1.2016 eller senare.

Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden är ett lagstadgat organ med uppgift att främja en enhetlig skadereglering enligt lagen om olycksfall
i arbetet och om yrkessjukdomar genom att meddela allmänna anvisningar och yttranden. Verksamheten vid ersättningsnämnden för
olycksfallsärenden regleras i 123 och 261 § och i 29 kap. i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015), i statsrådets
förordning om ersättningsnämnden för olycksfallsärenden (1468/2015) samt i social- och hälsovårdsministeriets förordning om begäran om
yttrande från ersättningsnämnden för olycksfallsärenden (1568/2015).

20(57)
Andra hjälpmedel som behövs i de dagliga aktiviteterna samt hjälpmedel och anordningar i
bostaden
Till en svårt skadad kan ur arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen även ersättas
andra hjälpmedel som behövs i de dagliga aktiviteterna än de hjälpmedel i medicinsk
rehabilitering som avses i 37 § i OlyL. För sådana hjälpmedel som ersätts med stöd av 94 § i
OlyL redogörs närmare i kapitel 5 i dessa anvisningar.
Hjälpmedel och utrustning i bostaden är t.ex. hjälpmedel för omgivningskontroll som
installeras i den skadades hem och som syftar till att förbättra en svårt rörelsehindrads
person möjligheter att självständigt reda sig i sin bostad. För ersättningen av sådana
hjälpmedel och ändringsarbeten i bostaden redogörs i kapitel 6 i dessa anvisningar.
3.4.3 Exempel på hjälpmedel i medicinsk rehabilitering som behövs för att klienten ska kunna röra sig
Under den här rubriken behandlas vanliga hjälpmedel i medicinsk rehabilitering som en svårt
skadad kan behöva för att röra på sig. Försäkringsanstalten avgör alltid från fall till fall
huruvida ersättning ska betalas för ett hjälpmedel i medicinsk rehabilitering.
Hjälpmedel för rörligheten är bl.a.:







hjälpmedel för gående (även ortoser och specialskodon)
rullstol med behövliga tillbehör (även sittdyna)
servomotor för manövrering eller handtrampanordning för rullstol (för att underlätta
manövrering av manualrullstol)
stårullstol (möjliggör ståträning och ger klienten möjlighet att fungera i upprätt
ställning)
eldriven rullstol
hjälpmedel som underlättar förflyttning till rullstol.

Fortskaffningsmedel, t.ex. bilar och eldrivna mopeder är inte hjälpmedel i medicinsk
rehabilitering. Endast en person som är i arbete kan få stöd för anskaffningen av en bil. Det är
fråga om en yrkesinriktad rehabiliteringsförmån, om vilket det föreskrivs i 89 § i OlyL och om
vilken det ges noggrannare anvisningar i anvisningarna för ersättningsfunktionen för
yrkesinriktad rehabilitering (EFO:s cirkulär 5/2015).
Rullstolar
En vanlig rullstol ersätts åt personer som på grund av sitt handikapp behöver en sådan som
hjälpmedel för att kunna röra sig. Eldriven rullstol ersätts då funktionen i de övre
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extremiteterna är så pass nedsatt till följd av en skada som berättigar till ersättning eller av
något annat skäl att den handikappade inte kan manövrera stolen för hand. En person som
använder eldriven rullstol behöver i allmänhet också en vanlig rullstol.
Modeller som har olika användningsegenskaper finns på marknaden. En del av dessa är bättre
lämpliga för att röra sig ute i ojämn terräng. Vid val ska uppmärksamhet fästas vid den
skadades individuella behov och boendemiljö.
Oftast behöver en handikappad två rullstolar som är lämpade för olika användningsmiljöer
med beaktande av ovan nämnda principer.
En rullstol kan normalt användas i tre till fem år, men dess livslängd påverkas av individuella
faktorer, såsom den handikappades ålder och aktivitet, alltså av hur mycket rullstolen
används osv.
Motionsredskap
Redskap för tillämpad idrott kan ersättas svårt skadade med stöd av 94 § i OlyL, och de ersätts
inte som medicinsk rehabilitering. Ersättningen av dem behandlas i kapitel 5 i dessa
anvisningar.

3.5 Anpassningsträning
Syftet med anpassningsträning är att göra den skadade och hans eller hennes anhöriga bättre
rustade för den nya situation i livet som ett handikapp innebär. Träningen går ut på att stärka
den skadade i kontrollen över sitt liv, förmågan att klara av dagliga aktiviteter och tilliten till
egna lösningsmodeller. En viktig del av anpassningsträningen är också det stöd som den
skadade får under träningsperioderna genom att bli bekant med människor som befinner sig i
samma livssituation. Andra rehabiliteringsperioder vid anstalt skiljer sig från anpassningsträningen genom att rehabiliteringens mål i dem har sin tyngdpunkt på fysisk rehabilitering
och hjälpmedelskartläggning.
Anpassningsträning i kursform ordnas bl.a. för gravt handikappade, för syn- och
hörselskadade samt för personer som insjuknat i arbetsrelaterad astma. Kurser ordnas av
handikapporganisationerna samt rehabiliteringsinrättningarna. Anpassningsträningskurser
kan ersättas från fall till fall (t.ex. svår astma).
Att begränsa ersättningen för anpassningsträning till en enda period efter att handikappet
uppkommit är ofta inte motiverat, utan behovet följer förändringarna i den handikappades
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livssituation. Anpassningsträningskurser för barn och unga kan handla om stöd att vara
förälder, den ungas självständighetsprocess, övergången till vuxenlivet osv. Även inträdet i
arbetslivet kan underlättas med kurser.
Frågan om hur många anhöriga kursdeltagare som kan betraktas som ett skäligt antal måste
avgöras från fall till fall. Ett villkor för att en anhörig ska få ersättning för kostnaderna för
anpassningsträning och deltagandet i en sådan är emellertid alltid att även den handikappade
själv deltar i kursen. Ersättning för kostnaderna för att en anhörig deltar i anpassningsträning
behandlas ännu särskilt i kapitel 8.

3.6 Rehabiliteringsperioder i sluten och öppen vård
3.6.1 Rehabilitering i öppen vård
Rehabilitering om behövs efter en sjukvårdsperiod ordnas ofta som öppen rehabilitering på
klientens hemort eller i dess närhet. Rehabilitering i öppen vård är en del av den medicinska
rehabilitering som behövs för främjande och upprätthållande av arbetsförmågan och som ska
basera sig på den rehabiliteringsplan som har gjorts upp inom den offentliga hälso- och
sjukvården. Oftast genomförs servicen av privata yrkesutövare eller rehabiliteringsanstalter.
Öppen rehabilitering innebär oftast fysioterapi, ergoterapi och talterapi samt
neuropsykologisk rehabilitering och psykoterapi. Därutöver kan man vid rehabilitering av
hjärn- och rörelsehandikappade använda t.ex. rid-, musik- eller konstterapi. För synskadade
kan t.ex. ordnas individuell handledning som gäller rörelseförmågan i form av öppen
rehabilitering.
Öppen rehabilitering kan samtidigt bestå av flera olika terapiformer och genomföras antingen
på en terapeuts mottagning eller i form av hembesök. Terapiperiodens längd och antalet
terapibesök bestäms individuellt utgående från klientens funktionsförmåga,
rehabiliteringsmålsättningar samt regionala omständigheter.
Hjälpmedel som ersätts för självständig träning behandlas i kapitel 5 i dessa anvisningar.
3.6.2 Rehabilitering i sluten vård
Rehabilitering i sluten vård innebär individuellt planerad, yrkesövergripande och intensiv
rehabilitering som genomförs vid en rehabiliteringsanstalt. I genomförandet av
rehabiliteringen vid rehabiliteringsanstalten deltar flera yrkesutbildade inom hälso- och
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sjukvården, t.ex. läkare, fysioterapeut och ergoterapeut, psykolog/neuropsykolog samt
socialarbetare.
Målsättningarna för rehabilitering i sluten vård varierar inom olika sjukdoms- och
skadegrupper och är också beroende av hur lång tid det gått sedan handikappet uppkom.
Rehabilitering i sluten vård ska tjäna de ändamål för upprätthållande och främjande av
arbets- och funktionsförmågan som ingår i rehabiliteringsplanen. Syftet med rehabiliteringen
i sluten vård kan även vara att bedöma den skadades funktionsförmåga och att precisera
symptombilden.
Rehabiliteringsperioderna sker i huvudsak vid privata rehabiliteringsinrättningar eller på
centralsjukhusens rehabiliteringsavdelningar. Innehållet och genomförandet av individuella
rehabiliteringsperioder i sluten vård varierar i någon mån vid olika rehabiliteringsanstalter.
FPA:s kvalitetskrav styr producenterna av rehabilitering i sluten vård, rehabiliteringens
innehåll och verksamhetssätt. Även försäkringsanstalterna kan förutsätta att
rehabiliteringsanstalten fyller FPA:s kvalitetskrav för att betalningsförbindelse ska beviljas.
3.6.3 Dagrehabilitering
Verksamhet i form av sluten vård kan också genomföras som dagrehabilitering vid en
rehabiliteringsanstalt. Dagrehabilitering är regelbunden verksamhet i gruppform som leds av
en yrkesutbildad och genomförs t.ex. en gång per vecka. Rehabiliteringen kan t.ex. innehålla
gruppfysioterapi och -motion, fritidsgrupper och gruppdiskussioner.
Vid sidan av dagrehabilitering behövs ofta också individuell öppen vård eller sluten vård.
Behovet av dagrehabilitering och antalet besök uppskattas alltid individuellt.
3.6.4 Beloppet av den rehabilitering i sluten vård som ersätts
Som rehabilitering som avser funktionsförmågan ersätts sådana rehabiliteringsperioder i
sluten vård som medicinskt uppskattat är nödvändiga för att upprätthålla och främja
funktionsförmågan.
Försäkringsanstalten bedömer alltid beloppet av den rehabilitering i sluten vård som ska
ersättas på individuella grunder utifrån rehabiliteringsplanen. Bedömningen grundar sig på
den skadades funktionsförmåga, rehabiliteringens mål, responsen på rehabiliteringens nytta
och tillgången till rehabilitering i öppen vård på hemorten. Flera skadade behöver
rehabilitering i sluten vård för att komplettera rehabiliteringen i öppen vård.
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Då man inleder rehabilitering behövs ofta flera och längre rehabiliteringsperioder i sluten
vård än i rehabiliteringens senare skede.
För ryggmärgsskadade är det ofta ändamålsenligt att årligen ersätta en 2–4 veckors
rehabiliteringsperiod i sluten vård under de tre första åren oberoende av om den skadade
deltar i arbetslivet eller inte. Efter det förutsätts vid bedömningen av ersättning att
rehabiliteringsplanen eller begäran om betalningsförbindelse innehåller individuella
motiveringar till varför man anser att en rehabiliteringsperiod i sluten vård är motiverad och
hur lång rehabiliteringsperioden borde vara.
Hos klienter som har genomgått en ben- eller armamputation är behovet av rehabilitering
ofta mindre än hos ryggmärgsskadade, men också dessa gynnas av en ändamålsenlig
uppföljning av helhetssituationen. Då tillståndet stabiliserat sig behövs ofta inte rehabilitering
i sluten vård vid sidan av rehabilitering i öppen vård. Behovet av rehabilitering i anstaltvård
kan emellertid återkomma, om det sker betydande förändringar i funktionsförmågan.
För hjärnskadade ersätts rehabiliteringsperioder i sluten vård i regel under de två första åren,
varefter fortsatt ersättning förutsätter individuella motiveringar och bedömningar av
rehabiliteringsperiodens nytta. Behovet av rehabilitering i sluten vård kan fortsätta längre för
sådana hjärnskadade som har motoriska problem eller talsvårigheter.
Rehabiliteringsintervallen och rehabiliteringsperiodernas längd bedöms på individuella
grunder för dessa personer.
Efter rehabiliteringsperioder i sluten vård kan en del av de hjärnskadade delta i
dagrehabilitering, genom vilket man i vissa fall kan ersätta rehabiliteringsperioder i sluten
vård. Dagrehabiliteringen som kommunen ansvarar för och som ersätts med stöd av lagen om
service och stöd på grund av handikapp kan ha samma mål.
Rehabiliteringsperioder i sluten vård är sällan nödvändiga då målet endast är att uppskatta
huruvida en person med hjärnskada är arbetsförmögen. En motsvarande utredning kan
genomföras i form av en poliklinisk undersökning eller övervakad arbetsprövning.

3.7 Anskaffning av hjälpmedel i medicinsk rehabilitering
I det följande beskrivs ännu sammanfattat processen då man skaffar hjälpmedel i medicinsk
rehabilitering:
1. Observerande av ett hjälpmedelsbehov och inledande av en process
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Processen för anskaffningen av ett hjälpmedel inleds alltid inom hjälpmedelsservicen i den
offentliga hälso- och sjukvården. Hjälpmedelsserviceenheten kan fungera i anslutning till en
hälsovårdscentral, ett regionalsjukhus eller ett centralsjukhus. Inom många sjukvårdsdistrikt
finns en regional hjälpmedelscentral, varvid hjälpmedelsservicen inom primärhälsovården
och specialhälsovården i praktiken är en och samma enhet.
I rehabiliteringsplanen, som uppdateras med regelbundna intervall, antecknas den
hjälpmedelsenhet som ansvarar för bedömningen av hjälpmedelsbehovet och vilken klienten
ska kontakta vid behov.
Hjälpmedelsservicen inom hälso- och sjukvården ger klienten råd om hur hjälpmedelsserivceprocessen framskrider och bokar tid för bedömning av hjälpmedelsbehovet.
Inom hjälpmedelsservicen i hälso- och sjukvården ska tidsgränserna för att få vård iakttas.
Om det uppdagas ett behov av ett hjälpmedel under en rehabiliteringsperiod i sluten vård
eller öppen vård, bedöms hjälpmedelsbehovet av hjälpmedelsservicen inom den offentliga
sektorn.
2. Bedömning av hjälpmedelsbehovet
Bedömningen av hjälpmedelsbehovet görs alltid inom hjälpmedelsservicen inom den
offentliga hälso- och sjukvården. Det behövs inte tillstånd för försäkringsanstalten att inleda
en bedömning.
Bedömningen kan göras hos klienten, i hjälpmedelsservicens lokaler, på klientens arbetsplats
eller skola eller i vilken som helst omgivning där hjälpmedlet kommer att användas i
praktiken.
Försäkringsanstalten kan lämna ett uppdrag till en tjänsteleverantör. Sådana situationer är
t.ex.
1) situationer, där klienten har rekommenderats ett särskilt dyrt hjälpmedel med nyaste
teknologi
2) klienten rekommenderas ett hjälpmedel, för vilket ersättningspraxisen ännu inte är
etablerad
3) det behövs hjälp för att styra hjälpmedelsprocessen
4) det är nödvändigt att bedöma vilken inverkan hjälpmedelslösningen har på
arbetsförmågan och sysselsättningen.
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3. Utprovning och inträning av hjälpmedlet
Hjälpmedelsenheten inom den offentliga hälso- och sjukvården ordnar utprovningar och
inträningar i enlighet med sjukvårdsdistriktets egna verksamhetsanvisningar.
Om den omedelbara rehabiliteringen på anstalt för en person som nyss blivit handikappad
ordnas på en privat rehabiliteringsanstalt, kan utprovningen av hjälpmedel göras vid
rehabiliteringsanstalten. Hjälpmedelsenheten inom den offentliga hälso- och sjukvården och
rehabiliteringsanstalten avtalar sinsemellan om hur man går vidare med utprovningen och
inträningen.
4. Anskaffning av hjälpmedel
Då man vet hurdant hjälpmedel klienten behöver och varifrån det ska skaffas, beställer hälsooch sjukvården hjälpmedlet och överlämnar det till klienten.
Om det är fråga om ett ersättningsbart hjälpmedel, betalar försäkringsanstalten fullkostnadsavgift för hjälpmedel i medicinsk rehabilitering. Fullkostnadsavgift betalas förutsatt att den
enhet som är ansvarig för att ordna vården har lämnat in en rehabiliteringsplan inom given
frist (4 + 5 dagar).
Fullkostnadsavgift betalas endast till den offentliga hälso- och sjukvården som är ansvarig för
att ordna hälso- och sjukvården. Faktureringen av hjälpmedlet kan således inte överföras för
att skötas t.ex. av hjälpmedelsleverantören.
Försäkringsanstalten har rätt att välja hjälpmedelsleverantör eller leverantör av rehabiliteringstjänster genom att ge en betalningsförbindelse. Om ett hjälpmedel i medicinsk
rehabilitering har skaffats inom en verksamhetsenhet inom den offentliga hälso- och
sjukvården utan att beakta försäkringsanstaltens betalningsförbindelse, är försäkringsanstalten inte skyldig att betala fullkostnadsavgift.

5. Utlämnande av hjälpmedel och inträning
En hjälpmedelsenhet inom den offentliga hälso- och sjukvården lämnar ut det hjälpmedel
som det beställt till klienten och dokumenterar anskaffningen av hjälpmedlet i sitt
hjälpmedelsregister. Hjälpmedelsenheten sköter inträningen av hjälpmedlet. Därtill ger den
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klienten anvisningar för underhåll och reparation av hjälpmedlet samt om hur klienten ska
förfara om behovet av hjälpmedlet upphör.
Inom sluten vård sköter rehabiliteringsanstalten om att lämna ut ett hjälpmedel samt om
inträning i samarbete med hjälpmedelsenheten inom den offentliga hälso- och sjukvården.
6. Uppföljning av hjälpmedlets användning samt underhåll och reparation
Den offentliga hälso- och sjukvården följer upp användningen av hjälpmedlet och klientens
behov av hjälpmedel.
Om klienten inte längre behöver hjälpmedlet, ska detta anmälas till hjälpmedelsservicen inom
den offentliga hälso- och sjukvården.
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4 Serviceboende
Lagrum
93 § (30.12.2015/1650) Serviceboende
En svårt skadad får ersättning för merkostnaderna för serviceboende till ett belopp om högst 57,92 euro om
dagen.

Motiveringar
RP 277/2014 rd
93 §. Serviceboende. I paragrafen föreskrivs om ersättning för merkostnader som orsakas av serviceboende.
Innehållet i bestämmelsen motsvarar i sak 7 § 2 mom. 7 punkten i den gällande rehabiliteringslagen, men där
hänvisas inte längre till det dubbla beloppet av vårdbidraget utan det motsvarande eurobeloppet 46,82 euro (på
2014 års nivå) skrivs in i paragrafen. Det är fråga om en normersättning som höjs årligen med
arbetspensionsindex. Om serviceboendet medför kostnader som överstiger detta ersätts de inte.
RP 93/2015 rd
93 §. Serviceboende. I paragrafen föreslås en korrigering av ett felaktigt belopp. Avsikten är att beloppet 46,82
ska vara det dubbla beloppet för det högsta mentillägget på 2014 års nivå, varvid det korrekta beloppet är 57,92
euro.

Anvisning

4.1 Ordnande av serviceboende
Serviceboende är service i öppen vård som omfattas av socialtjänsterna. Serviceboende kan
ordnas i kommunerna t.ex. med stöd av socialvårdslagen och lagen om service och stöd på
grund av handikapp.
Enligt socialvårdslagen ska boendeservice ordnas för personer som behöver en lämplig
bostad samt vård och omsorg. Serviceboende med heldygnsomsorg ordnas för personer som
behöver vård och omsorg dygnet runt (21 § i socialvårdslagen), I socialvårdslagen avses med
serviceboende boende och service som ordnas i en servicebostad. Servicen omfattar vård och
omsorg enligt klientens behov, verksamhet som upprätthåller och främjar
funktionsförmågan, måltids-, klädvårds-, bad- och städservice samt tjänster som främjar
delaktighet och socialt umgänge. Inom serviceboende med heldygnsomsorg ordnas servicen
enligt klientens behov dygnet runt.
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Serviceboende enligt socialvårdslagen kan ordnas för olika klientgrupper, t.ex. åldringar,
personer med funktionsnedsättning, utvecklingsstörda samt för personer som rehabiliteras
på grund av missbruk och psykisk ohälsa. I socialvårdslagen avsett serviceboende är en s.k.
anslagsbunden tjänst, vilket innebär att kommunen fastställer villkoren för beviljande av
serviceboende och fördelar resurser för verksamheten i sin budget.
Enligt 8 § 2 mom. handikappservicelagen ska kommunen ordna serviceboende för en gravt
handikappad som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom nödvändigt behöver sådan
service för att klara de funktioner som hör till normal livsföring. Kommunen har dock inte
särskild skyldighet att ordna serviceboende eller personlig assistans, ifall tillräcklig omsorg om
den gravt handikappade inte kan tryggas genom åtgärder inom den öppna vården.
Serviceboende enligt handikappservicelagen gäller gravt handikappade. När det gäller att
ordna serviceboende anses som gravt handikappad den som på grund av sitt handikapp eller
sin sjukdom fortlöpande, under olika tider av dygnet eller annars i särskilt stor utsträckning
behöver en annan persons hjälp för att klara av sina dagliga sysslor.
Enligt klientavgiftslagen är specialservice i anslutning till serviceboende enligt
handikappservicelagen avgiftsfria. Avgift kan tas ut för specialservice endast om personen får
ersättning för sådan med stöd av någon annan lag än handikappservicelagen.
Handikappservicelagen tillämpas som primär lag, om personen inte får tillräcklig och lämplig
service eller stödåtgärder med stöd av socialvårdslagen. Serviceboende enligt handikappservicelagen är för gravt handikappade en subjektiv rätt som är oberoende av anslag. Enligt
rättspraxisen kan kommunen inte lämna en persons rätt att få avgiftsfri specialservice i
anslutning till serviceboende för gravt handikappade enligt handikappservicelagen obeaktad
genom att ordna service i form av avgiftsbelagda tjänster på basis av socialvårdslagen.
Behovet av serviceboende ska antecknas i den service- och vårdplan som görs upp i
samförstånd med klienten, om vilket regleras noggrannare i 7 § i lagen om klientens ställning
och rättigheter inom socialvården. Serviceplanen ska lämnas in till försäkringsanstalten. För
att försäkringsanstalten ska kunna fatta beslut om huruvida tilläggskostnaderna för
serviceboende ska ersättas, behövs förutom en serviceplan även ett beslut om
serviceboende. Vid ersättningshandläggningen ska den skadade i ett så tidigt skede som
möjligt styras att söka ett beslut om serviceboende från kommunen, för att dröjsmål med
beslutet inte ska utgöra ett hinder för utskrivning eller andra boendearrangemang.
Av beslutet om serviceboende ska det framgå huruvida kommunen anser den skadade vara
en i handikappservicelagen avsedd gravt handikappad. Detta är av betydelse, eftersom
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kommunen har regressrätt gentemot försäkringsanstalten endast i det fall då den har ordnat
serviceboende med stöd av handikappservicelagen (15 § i handikappservicelagen och 143 § i
OlyL), och den svårt handikappade har rätt till ersättning för merkostnader för serviceboende
enligt 93 § i OlyL. För försäkringsanstaltens ersättningsansvar för merkostnaderna för
serviceboende redogörs närmare i kapitel 4.3 i dessa anvisningar.
Merkostnader för serviceboende ersätts även ur arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen för svårt skadade förutsatt att behovet av serviceboende har ett orsakssamband
med det ersatta skadefallet. Endast serviceboende som ordnats för svårt skadade med stöd
av handikappservicelagen berättigar till ersättning. Serviceboende som ordnas med stöd av
socialvårdslagen för t.ex. en skadad äldre person har inte ett orsakssamband med det ersatta
skadefallet och merkostnaderna för serviceboendet ersätts inte enligt lagen om olycksfall i
arbetet och om yrkessjukdomar.

4.2 Serviceboende som avses i handikappservicelagen
I praktiken kan serviceboende ordnas antingen i ett servicehus eller ett grupphem eller
alternativt i klientens eget hem med stöd av hemtjänst, hemsjukvård, närståendevårdare
samt personlig assistent. Kommunerna kan ordna serviceboende såsom egen verksamhet, i
form av köpta tjänster eller med hjälp av servicesedel.
Till serviceboende enligt handikappservicelagen hör bostad samt sådana tjänster i anslutning
till boendet som är nödvändiga för invånaren i det dagliga livet. Sådana tjänster kan enligt 10
§ i lagen om service och stöd på grund av handikapp (759/1987) bestå av hjälp med
funktioner som hänför sig till boendet, såsom t.ex. möjligheter att förflytta sig, påklädning,
personlig hygien, mathushållning och städning av bostaden samt de tjänster som behövs för
främjande av invånarens hälsa, rehabilitering och trivsel.
Serviceboende är en del av socialtjänsternas öppna vård. I serviceboendet ingår således inte
hemsjukvård (inte ens i ett servicehus), färdtjänster eller övriga sysslor utanför bostaden.
Om man inte ens med specialservice kan trygga den handikappades förmåga att klara av sina
dagliga aktiviteter, kan serviceboende inte komma i fråga. I sådana fall blir det fråga om vård
på anstalt. Enligt 57 § i hälso- och sjukvårdslagen fattas beslut om inledande och avslutande
av en patients sjukvård och om förflyttning av en patient till en annan verksamhetsenhet av
den ansvariga läkaren eller enligt dennes anvisningar av någon annan legitimerad
yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.
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4.3 Ersättning av merkostnaderna för serviceboende
4.3.1 Ersättning av merkostnaderna för serviceboende med en normersättning
Som merkostnader för serviceboende ersätts i form av rehabilitering av funktionsförmågan
högst 57,92 euro per dag (enligt nivån 2015). Det är fråga om en normersättning som justeras
med arbetspensionsindex varje år (268 § i OlyL). Om serviceboendet orsakar kostnader som
överstiger denna normersättning, ersätts dessa inte.
Ersättning för merkostnader för serviceboende betalas till den kommun som ordnat
serviceboendet (143 § i OlyL och 15 § i handikappservicelagen). Från olycksfallsförsäkringen
ska till den skadelidande själv betalas ett vårdbidrag, som fastställs utgående från skadans
omfattning och som utgör ersättning för de kostnader som behovet av utomstående hjälp
förorsakar. Bestämmelser om vårdbidrag finns i 51 § i OlyL.
4.3.2 Boendeprövning, hjälpmedel, ändringsarbeten i bostaden, resekostnader, sjukvård och personlig
assistent
Övergången till serviceboende föregås ofta av boendeprövning som i praktiken ersätts enligt
de faktiska kostnaderna i 1–3 månader. Närmare information om boendeprövning och
ersättning av den finns i kapitel 3.2 i dessa anvisningar.
Merkostnader för serviceboende inkluderar inte de kostnader som föranleds av den skadades
personliga hjälpmedel. Dessa ersätts separat enligt de faktiska kostnaderna, om villkoren för
ersättning uppfylls. Däremot ersätts till exempel hjälpmedel och apparater som ska användas
gemensamt av invånarna på ett servicehem inte som personliga hjälpmedel. Närmare
information om ersättning av hjälpmedel finns i kapitel 5 i dessa anvisningar.
Om serviceboendet genomförs på ett servicehem eller annan specialenhet för flera
serviceboenden, ska kommunen eller annan servicearrangör sträva efter att ordna lokaler där
den skadade kan röra sig utan hinder. Av den anledningen ersätts ändringsarbeten i bostaden
i huvudsak inte, medan avvikande lösningar som beror på individuella behov kan ersättas.
Närmare information om ersättningen av ändringsarbeten i bostaden finns i kapitel 6 i dessa
anvisningar.
Resekostnader för sjukvård och rehabilitering ersätts separat på normalt sätt även när det är
fråga om serviceboende. Närmare information om ersättning av resekostnader finns i kapitel
9 i dessa anvisningar.
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Sjukvård och hemsjukvård ingår inte i tjänsterna för serviceboende. Dessa ersätts ur
arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen såsom sjukvård på det sätt som särskilt
föreskrivs i OlyL om ersättning för sjukvård.
Kostnader för behovet av personlig assistent ingår i den normerade ersättningen för
merkostnader för serviceboende, om de inte ersätts skilt. Kostnader för personlig assistent
berättigar inte heller i övrigt till ersättning enligt OlyL.
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5 Hjälpmedel som behövs i dagliga aktiviteter
Lagrum
94 § Hjälpmedel som behövs i dagliga aktiviteter
En svårt skadad får ersättning för behövliga och skäliga kostnader för anskaffning av något annat hjälpmedel än
de som avses i 37 § 3 mom., när hjälpmedlet på grund av skadan eller sjukdomen är nödvändigt för att han eller
hon ska klara av normala dagliga aktiviteter. Med hjälpmedel avses instrument eller anordningar av sedvanlig
standard som används i dagliga aktiviteter och som den skadade behöver för att röra sig och klara sig själv i
hemmet eller i fritidsaktiviteter.

Motiveringar
94 § Hjälpmedel som behövs i dagliga aktiviteter. i 1 mom. föreskrivs om ersättning för kostnader förhjälpmedel
som behövs i dagliga aktiviteter. Det är fråga om hjälpmedel som inte är sådana hjälpmedel i medicinsk
rehabilitering som det föreskrivs om i 43 § [37 §]. Hjälpmedel som ska ersättas är sådana hjälpmedel som en
svårt skadad behöver på grund av sin skada eller sjukdom för att röra sig och klara sig hemma eller i
fritidsaktiviteter. Villkoret för ersättning är att den svårt skadade behöver hjälpmedlet för att klara av vardagliga
aktiviteter i livet. Ersättning ska betalas för behövliga och skäliga kostnader för anskaffning av hjälpmedel.
Exempelvis nödvändiga ändringsarbeten på och tilläggsutrustning till bilen ska ersättas, men inte kostnaderna
för anskaffning av bil. Dessutom ersätts specialkostnader som orsakas av hjälpmedel för olika typer av
fritidsutrustning. Sedvanliga bruksföremål för hushållet. till exempel tvättmaskin eller mikrovågsugn, ska inte
betraktas som hjälpmedel som ersätts. Inte heller hjälpmedel för fastighetsskötsel ska betraktas som sådana
hjälpmedel för att klara sig själv som avses i detta lagrum. Fastighetsskötsel hänför sig till hemvården och om
den föreskrivs särskilt i förslaget till 53 § i form av ersättning för extra kostnader för hemvård.
Syftet med den föreslagna bestämmelsen är att precisera de hjälpmedel som ska ersättas med stöd av 7 § 3
punkten i rehabiliteringslagen. Med stöd av lagrummet i fråga ersätts för närvarande hjälpmedel som räknas till
medicinsk rehabilitering. I fortsättningen ska de ersättas som hjälpmedel i medicinsk rehabilitering enligt 37 §.

Anvisning

5.1 Andra hjälpmedel än hjälpmedel i medicinsk rehabilitering som ersätts med stöd av OlyL
Som rehabilitering som avser funktionsförmågan kan till en svårt skadad utöver hjälpmedel i
medicinsk rehabilitering som avses i 37 § i OlyL även ersättas andra hjälpmedel som den
skadade behöver för att röra sig och klara sig hemma eller i fritidsaktiviteter. En förutsättning
är att det är fråga om en svårt skadad, som på grund av den ersatta skadan eller sjukdomen
nödvändigt behöver hjälpmedlet för att klara de dagliga aktiviteterna.
Vilka andra hjälpmedel som ersätts med stöd av 94 § i OlyL avgörs från fall till fall med
beaktande av både de begränsningar som skadan eller sjukdomen orsakar och det förslagna
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hjälpmedlets betydelse för att den skadade ska klara sina dagliga aktiviteter. Hjälpmedel som
berättigar till ersättning enligt förarbetet är t.ex. ändringsarbeten på och tilläggsutrustning till
bilen samt specialkostnader som orsakas av hjälpmedel för olika typer av fritidsutrustning.
Enligt förarbetet ersätts däremot inte kostnaderna för anskaffning av bil, sedvanliga
bruksföremål för hushållet eller hjälpmedel för fastighetsskötsel.
Bidrag eller räntefritt lån för anskaffning av bil kan endast beviljas i det fall då fortskaffningsmedel behövs på grund av att skadan väsentligen begränsar möjligheterna att använda
kollektiva trafikmedel för arbetsresor. Endast en person som är i arbete kan få stöd för
anskaffningen av en bil. Det är fråga om en yrkesinriktad rehabiliteringsförmån, om vilken det
föreskrivs i 89 § i OlyL och om vilken det finns närmare anvisningar i anvisningarna för
ersättningsfunktionen för yrkesinriktad rehabilitering (EFO:s cirkulär 5/2015).
Utgångspunkten är att hushållsmaskiner o.d. sedvanliga bruksföremål i hemmet, t.ex. diskeller tvättmaskin, mikrovågsugn eller köksmaskiner, inte ersätts som rehabilitering som avser
funktionsförmågan med stöd av 94 § i OlyL. Om en svårt skadad på grund av de begränsningar
som den ersatta skadan eller sjukdomen orsakar emellertid behöver specialarrangemang för
att klara sig i vardagen, kan sådana hjälpmedel och anordningar ersättas efter individuell
prövning. Ersättning av hjälpmedel och anordningar som hör till bostaden behandlas närmare
i kapital 6 i dessa anvisningar.
Hjälpmedel för fastighetsskötsel, såsom t.ex. körbara gräsklippare eller snöslunga, ersätts inte
med stöd av OlyL. Kostnader för fastighetsskötsel kan ersättas ur arbetsolycksfalls- och
yrkessjukdomsförsäkringen endast som merkostnader för hemvård under ett års tid från och
med skadefallet. Närmare information om ersättningen av merkostnader för hemvård finns i
EFO:s cirkulär 1/1999. Anvisningarna i cirkulären kan också tillämpas på ersättningen av
merkostnader för hemvård enligt OlyL.

5.2 Tilläggsutrustning och ändringsarbeten i bilen
I motiveringarna till OlyL konstateras att t.ex. nödvändiga ändringsarbeten på och
tilläggsutrustning till bilen skulle berättiga till ersättning, men inte kostnaderna för
anskaffning av bil, vilka endast kan ersättas som yrkesinriktad rehabilitering (se närmare i
EFO:s cirkulär 5/2015).
Ersättning kan endast betalas för tilläggsutrustning och ändringsarbeten som är nödvändiga
på grund av skadan. Som hjälpmedel i bilen ersätts inte anordningar eller annan utrustning
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som vanligen hör till standardutrustningen i nya bilar eller som lagen förpliktar föraren att
använda.
Då man ersätter hjälpmedel för bil såväl som andra hjälpmedel utgår man ifrån att den
skadade enligt principen om ansvaret att förebygga och begränsa en skada väljer en så
totalekonomiskt förmånlig lösning som möjligt. Av denna anledning ska man redan vid valet
av bil ta reda på hjälpmedlens tillämplighet och behovet av ändringsarbeten i bilen (t.ex. att
bilen har en tillräckligt rymlig kupé för användning av en rullstol). Då det är fråga om
anskaffningen av ett enskilt hjälpmedel ersätts det hjälpmedel som är det förmånligaste för
ändamålet.
Om ett hjälpmedel som är nödvändigt på grund av skadan utgör en del av ett
tilläggsutrustningspaket som även innehåller tilläggsutrustning som inte berättigar till
ersättning, ersätts det på grund av den ersatta skadan nödvändiga hjälpmedlets andel av
tilläggsutrustningspaketet förutsatt, att det nödvändiga hjälpmedlets andel tillförlitligt kan
utredas. Om det nödvändiga hjälpmedlets andel av tilläggsutrustningspaketets totalpris inte
kan särskiljas, kan det belopp som berättigar till ersättning uppskattas.
Om bilen har skaffats begagnad och sådana hjälpmedel och sådan hjälputrustning som ersätts
har varit installerad i bilen redan vid köptillfället, kan tilläggskostnaden för dessa hjälpmedel
ersättas, förutsatt att bilen är högst fem år gammal.
Styranordningar
Ändringar i styranordningar ersätts då de är nödvändiga på grund av de begränsningar som
skadan medfört. Förnyande av utrustning och överföring till en annan bil ersätts högst en
gång per fem år eller efter 100 000 körda kilometer. På marknaden finns mekaniska
handreglage som fungerar med vev- eller hävstångssystem, elektriskt manövrerbara
anordningar (joystick) samt reglage som installeras i ratten (s.k. rattknopp). Flyttning och
ändring av manöveranordningarna för blinkrar, strålkastare och vindrutetorkare har ersatts
då funktionsbegränsningar i ena armen gör det omöjligt att använda de normala
manöveranordningarna.
Automatväxel
Skäliga merkostnader för automatväxel på en ny bil ersätts för personer med brister i
extremiteternas funktioner, t.ex. tetraplegiker och paraplegiker, samt även för dem som inte
kan använda sin högra/vänstra arm. Med automatväxel jämställs även andra växellösningar
med motsvarande funktion (t.ex. så kallade robotväxlar).
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För att tilläggskostnaderna för automatväxel ska ersättas förutsätts att man har utrett de
extra kostnader som automatväxeln medför. Om den anskaffade bilmodellen endast finns
med automatväxel eller om automatväxel är en standardutrustning, uppstår inte
ersättningsbara tilläggskostnader.
Extra servostyrning
Servostyrning hör till standardutrustningen i bilar, och någon merkostnad som berättigar till
ersättning uppstår därför inte. Däremot ersätts extra servostyrning om den bedömts vara
nödvändig på grund av funktionsbegränsningar till följd av en skada. I praktiken kommer
ersättning för extra servostyrning i fråga för personer med funktionsbegränsningar i de övre
extremiteterna.
Värmeanläggningar
Motorvärmare ersätts inte.
En bränslevärmare värmer upp motorn och bilens innerutrymmen. Bränslevärmare kan
endast ersättas personer för vilka en motorvärmare inte är tillräcklig på grund av skadan.
Fjärrkontroll eller tidströmställare, med vilken värmeanläggningen kan påkopplas på förhand,
ersätts inte om den skadade har en personlig assistent. Man utgår då ifrån att den skadades
assistent kan koppla på uppvärmningen.
Specialsäten
Som specialsäten kan nödvändiga eljusterbara säten och andra specialsäteslösningar ersättas
på grund av den ersättningsbara skadan.
Ett specialsäte ersätts om begränsningarna till följd av handikappet gör att personen behöver
det extra stödet som sätet ger för att kunna sitta tillräckligt stadigt, till exempel i fråga om
ryggmärgsskadade.
Om den skadade har fått ersättning för ett specialsäte, ska det, på samma sätt som andra
särskilt installerbara hjälpmedel, flyttas till följande bil.

Fyrpunktsbälte
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Fyrpunktsbälte kan ersättas om det på medicinska grunder är nödvändigt, t.ex. om den
skadade har funktionsnedsättning i kroppskontrollen.
Rullstolsrobot
En rullstolsrobot används för att lyfta in rullstolen i bilens bagageutrymme eller upp på taket,
beroende på modellen. Roboten är behövlig för personer som själva kan köra och förflytta sig
in och ut ur bilen, men som inte själva kan lyfta in sin rullstol i bilen (såsom tetraplegiker eller
personer med funktionsnedsättning i de övre extremiteterna eller kroppskontrollen)
Vid anskaffning ska det beaktas att det finns tillräckligt rum för roboten i täckt bilparkering
eller garage och att rullstolen är lämplig för användning av roboten.
Att måla rullstolsroboten i samma färg som bilen betraktas inte som en ersättningsbar
kostnad.
Ändringsarbeten för att göra bilen lämplig för rullstolsanvändare
I ändringsarbetena ingår bland annat att förse bilen med rullstolshiss, skjutdörrar,
lyftanordning och ramper. Ersättning till rullstolsanvändare för dessa anordningar avser
närmast paketbilar ändrade för att passa gravt handikappade, som med hjälp av
anordningarna själva kan ta sig in i och ut ur bilen och röra sig självständigt. Dessutom ersätts
avlägsnande av förarstol och i dess ställe eventuellt en specialstol eller en låsanordning för
rullstolen. Utöver hjälpmedlen ersätts även kostnaderna för ändringsarbetena.
Även i dessa ändringsarbeten ska det redan vid planeringsskedet säkerställas att lösningen
kommer att vara så ändamålsenlig, fungerande och så totalekonomiskt förmånlig som
möjligt. I de flesta fallen är det motiverat att begära flera specificerade anbud på
genomförandet.
Körkort, bil och ändringsarbeten i bilen
Kostnader för körkort eller för att förnya körtillstånd ersätts inte från arbetsolycksfalls- och
yrkessjukdomsförsäkringen som rehabilitering som avser funktionsförmågan. Då det gäller
körtillstånd eller förnyandet av det är det inte fråga om ett hjälpmedel för att röra sig.
Stöd för anskaffning av bil kan endast beviljas, om behovet beror på att skadan medför
begränsningar att använda kollektivtrafiken på arbetsresor. Det är fråga om en yrkesinriktad
rehabiliteringsförmån, om vilken det föreskrivs i 89 § i OlyL och om vilken det ges
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noggrannare anvisningar i anvisningarna för ersättningsfunktionen för yrkesinriktad
rehabilitering (EFO:s cirkulär 5/2015).
Ändringsarbeten och tilläggsutrustning i bilen kan ersättas en svårt skadad med stöd av 94 § i
OlyL, och då det gäller dem är det således inte fråga om hjälpmedel i medicinsk rehabilitering.
Ersättningen av dem behandlas i kapitel 5 i dessa anvisningar.

5.3 Självständig träning och hjälpmedel för tillämpad idrott
Motionsredskap som skaffas till hemmet (motionscykel, roddmaskin, gymredskap) betraktas
inte i sig som i OlyL avsedda hjälpmedel för rehabilitering som avser funktionsförmågan.
Däremot kan t.ex. ett motordrivet behandlingsredskap för att upprätthålla
funktionsförmågan i armar och ben och för att upprätthålla uthållighetskonditionen ersättas
som ett rehabiliteringshjälpmedel för en person i rullstol.
Aktiv rehabilitering främjar funktionsförmågan och kan t.ex. minska behovet av fysioterapi i
öppen vård. Frågan om ersättning för kostnader för självständig träning ska därför avgöras
från fall till fall. I dessa fall ska för bedömningen av ersättningsfrågan inhämtas ett yttrande
om aktivitetens syfte och mål samt om den skadades aktivitet och självständighet av den
behandlande läkaren eller fysioterapeuten.
Vanliga hobbyredskap ersätts inte som hjälpmedel för rehabilitering. Handikappade kan
emellertid behöva speciella redskap för tillämpad idrott som är avsedda för personer med
begränsningar i rörelseförmågan, bl.a. handdriven cykel, rullstol för spel och dans samt
kälke/pulka och stöd för skidning, backåkning och åkning på is. Dessa specialredskap skiljer sig
från normala hobby- och motionsredskap så till vida att behovet av dem enbart orsakas av
funktionsnedsättningar till följd av en skada.
I begynnelseskedet av en hobby rekommenderas det att den skadade först styrs att hyra ett
redskap från Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:s SOLIA-uthyrningsställen
(www.vammaisurheilu.fi/fin/harrasteliikunta/solia) eller från Malikes uthyrning av
funktionsredskap (www.malike.fi). Om erfarenheterna av redskapet är goda, kan
överlåtandet av det i eget bruk ersättas åt den skadade. I sådana fall ersätts kostnaderna för
anskaffningen och eventuellt förnyande av redskapet, medan klienten själv betalar
redskapets användnings- och underhållskostnader. För att möjliggöra utövande av idrott året
runt har man på individuella grunder kunnat ersätta ett vinteridrottsredskap och ett
sommaridrottsredskap.
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6 Ändringar i bostaden
Lagrum
95 § Ändringar i bostaden.
En svårt skadad får ersättning för behövliga och skäliga kostnader för ändringsarbeten i sin stadigvarande bostad
och för anskaffning av hjälpmedel och anordningar som hör till bostaden, när åtgärderna på grund av skadan
eller sjukdomen är nödvändiga för att han eller hon ska klara av normala dagliga aktiviteter. Kostnaderna ersätts
inte ifall omsorg om den skadade inte kan tryggas genom åtgärder inom den öppna vården. Kostnaderna ersätts
högst en gång per fem år, om det inte finns synnerligen vägande skäl att göra ändringsarbeten tidigare.

Motiveringar
95 § Ändringar i bostaden. I paragrafen föreskrivs om ersättning för ändringsarbeten i bostaden och om
ersättning för kostnader för hjälpmedel och anordningar som hör till bostaden. Innehållet i bestämmelsen
motsvarar i sak 7 § 2 mom. 4 punkten i den gällande rehabiliteringslagen. Ändringsarbeten i bostaden som ska
ersättas är till exempel breddning av dörrar, montering av fasta ramper, montering av skåp på rätt höjd och
installation av reglerbar lave. Som ändringsarbeten i bostaden ska dessutom betraktas planering av ändringarna
och undanröjande av hinder i bostadens omedelbara närmiljö. Som ändringsarbeten i bostaden ersätts ska inte
ersättas normala renoveringsåtgärder som hänför sig till boendestandarden, utan ändringsbehoven ska bero på
ett ersättningsgillt skadefall och de begränsningar som skadan medför.
Hjälpmedel och anordningar som hör till bostaden är till exempel lyftanordningar, alarm eller motsvarande
andra hjälpmedel och anordningar som monteras i bostaden.

Anvisning

6.1. Stadigvarande bostad som föremål för ändringsarbeten
Utredningen av ändringsarbeten i bostaden inleds alltid med att en representant för hälsooch sjukvården i hemkommunen och en yrkesutbildad inom byggbranschen gör ett hembesök
hos den skadade. Efter hembesöket upprättar representanten för hälso- och sjukvården ett
skriftligt utlåtande om nödvändiga ändringsarbeten. Den yrkesutbildade inom byggbranschen
upprättar en byggnadsteknisk arbetsbeskrivning och en kostnadskalkyl. Utifrån
arbetsbeskrivningen begärs offerter på genomförandet av ändringsarbetena från lokala
byggentreprenörer.
För att ändringsarbetena ska ersättas från arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen
förutsätts, att det är fråga om ändringsarbeten i en svårt skadads stadigvarande bostad. En
person kan endast ha en stadigvarande bostad. Stadigvarande bostad är den där den skadade
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vistas största delen av sin tid. Den stadigvarande bostaden kan vara antingen en ägarbostad
eller en hyresbostad.
Då ändringsarbeten i bostaden ersätts ska ändringsbehovet ha uppkommit till följd av ett
skadefall och de begränsningar i funktionsförmågan som orsakats av det. Målet med
ändringsarbeten i bostaden är att personen ska kunna klara sig själv i så stor utsträckning som
möjligt i sitt eget hem och dess näromgivning. Det lönar sig att skaffa ett utlåtande från t.ex.
rehabiliteringshandledare, arbetsterapeut eller fysioterapeut om vilka ändringsarbeten som
kan betraktas som behövliga.
Ansökan om ändringsarbeten i bostaden kan vara fritt formulerad eller göras på en särskild
ansökningsblankett. Ansökningsblankett för ändringsarbeten i bostaden och
ifyllningsanvisningar fås t.ex. på FBR:s webbplats på www.vkk.fi.

6.2 Vilka ändringsarbeten kan behövas?
Ändringsarbeten kan ersättas för en svårt skadad. De som oftast behöver ändringsarbeten i
bostaden som stöd för funktionsförmågan är personer som använder rullstol och personer
med hjärnskada, dvs. personer som har problem med rörligheten eller minnet.
Då det gäller badrum/WC och bastu kan t.ex. följande ändringsarbeten ersättas:






placering av wc-stolen så att det finns tillräckligt med utrymme för stödhandtag eller
andra hjälparrangemang
vid behov tvättställ av specialmodell och avställningsyta bredvid tvätthon
för att ordna duschutrymme kan det bli nödvändigt att avlägsna badkaret
spegel och annan interiör placeras tillräckligt lågt nere för en person som använder
rullstol
vid behov ett skåp för vårdartiklar samt nödvändiga ändringar av bastulavar med
tanke på funktionsförmågan.

Ändringsarbeten i fuktiga utrymmen blir ofta dyrare till följd av kostnaderna för ombyggnad
av fuktspärrar, t.ex. i samband med att man tar bort badkaret och bygger ett duschutrymme.
Ändringsarbeten för att underlätta självständig skötsel av hemsysslor i köket är t.ex. följande:


installering av köksskåp på rätt höjd
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o i undantagsfall kan en del av väggskåpen vara elektriskt höj- eller sänkbara;
ersättning förutsätter att det t.ex. är fråga om en situation, där personen
arbetar både i stående och sittande ställning eller där det inte är möjligt att
ordna tillräckligt med förvaringsutrymme i kökets bänkskåp.
o om samtliga köksskåp förnyas i samband med ändringsarbetena, ersätts den
del av skåpen som minskar funktionsbegränsningarna och möjliggör
självständigt arbete i köket
arbetsyta med s.k. fritt utrymme undertill som gör det lättare att utföra sysslor
sittande i rullstol
utdragbara korgvagnar i nedre skåpen
reling vid arbetsytan eller handtag av relingstyp på skåpen
separat ugn som öppnas åt sidan och spishäll som installerats högre än normalt
o vid nybygge betraktas skild ugn och spishäll som normal köksutrustning
kylskåp, om det befintliga fungerande kylskåpet måste bytas ut därför att personen
inte når att använda det.

Diskmaskin, mikrovågsugn, tvättmaskin och torktumlare betraktas numera som så vanliga
bruksföremål i hushållet, att anskaffningskostnaderna för dem inte ersätts utöver
ändringsarbeten i bostaden och inte heller som nödvändiga hjälpmedel i dagliga aktiviteter
enligt 93 §.
Andra faktorer som ska beaktas är t.ex.:







hyllornas utformning i klädrum eller klädskåp
tillräckligt breda dörrar eller dörröppningar t.ex. för att en rullstol ska rymmas igenom
o installering av skjutdörrar i stället för vanliga dörrar i små utrymmen
trösklar som hindrar den skadade att röra sig självständigt avlägsnas eller förses med
ramper
om bostadens nivåskillnader – utifrån in eller inne i bostaden – är för stora för ramper
eller om boendeutrymmena är belägna i två plan, kan en trapphiss e.d. vara ett
nödvändigt hjälpmedel för att kunna röra sig utan hjälp
ändringsarbeten framför bostadens ytterdörrar (plan, ramper, utskjutande tak osv.)

Hjälpmedel för omgivningskontroll som installeras i bostaden hör till ändringsarbeten i
bostaden. Det kan t.ex. vara fråga om system som öppnar dörrar eller fönster. Hjälpmedel för
omgivningskontroll som inte är fast installerade, t.ex. sängjusteringssystem, ersätts som
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hjälpmedel i medicinsk rehabilitering, för vilka det redogörs närmare i kapitel 3.4.2 i dessa
anvisningar.
I samband med ändringsarbeten i bostaden ersätts även skäliga kostnader för planering av
ändringarna, rör- och elarbeten som ändringarna påkallar samt kostnader för reparation av
golv-, vägg- och takytor på grund av ändringarna.
För personer som använder rullstol ersätts kostnader för att belägga en skälig yta av
gångvägar med antingen plattor eller asfalt. Likaså ersätts schaktningsarbete o.a. arbeten som
beläggningen förutsätter. Dränering och brunnar räknas däremot som grundläggande
förbättringsarbeten och kostnaderna för dem ersätts inte.

6.3 Gränsdragning mellan vad som är grundförbättring och nödvändiga ändringsarbeten
Enligt förarbetet till OlyL ska normala grundläggande förbättringsåtgärder som gäller
boendestandarden inte ersättas med stöd av lagen, utan ändringsbehovet ska ha sitt upphov i
ett skadefall som berättigar till ersättning och i de begränsningar som skadan orsakat. Endast
nödvändiga ändringsarbeten ersätts.
Det är fråga om grundläggande förbättringsarbete då byggentreprenaden höjer bostadens
värde eller då sanering hade behövts även utan handikappet.
Till den del inredningen måste förnyas till följd av skadan ska värdet på de gamla fasta
inventarierna inte beaktas vid uppskattningen av ersättningsbeloppet, om det inte är
uppenbart att de oberoende av skadan även annars hade behövt förnyas samtidigt.
Till lösningar som innebär utökning av byggandens nyttoareal och byggande av nya
konstruktioner har inställningen varit negativ, med undantag av tak över vägar som en person
i rullstol använder utomhus och andra konstruktioner som behövs för att bekämpa halka på
dessa vägar. Avgörande när ersättningsfrågan bedöms är emellertid huruvida byggandet av
tilläggsareal är det ändamålsenligaste och förmånligaste sättet att genomföra de nödvändiga
ändringsarbetena, eller om det skulle vara ändamålsenligare att göra ändringsarbeten i de
redan existerande utrymmena.

6.4 Anskaffning av bostad efter det att personen har blivit handikappad
Då en bostad hyrs ut, köps eller byggs först efter handikappet, ska man vid anskaffningen av
bostaden beakta de funktionsbegränsningar som de ersatta skadorna och sjukdomarna
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orsakat. I detta fall är det fråga om principen om att förebygga och begränsa en skada: den
skadelidande ska för egen del bidra till att merkostnaderna blir så små som möjligt.
Vid nybyggnadsobjekt ersätts som ändringsarbetskostnader den skäliga prisskillnaden mellan
en normal lösning och en speciallösning. Kostnader för t.ex. byggandet av en täckt
bilparkering eller ett garage ersätts inte i samband med nybygge, eftersom byggandet av dem
även i övrigt är vanligt i samband med nybyggande. Då man bygger ett nytt kök och väljer ny
köksinredning är valet av höjden på arbetsbord samt valet av skåp med utdragbara lådor
allmänna grundlösningar, som inte orsakar ersättningsbara tilläggskostnader.
Då den skadade flyttar från den bostad, i vilken gjorda ändringsarbeten har ersatts ur
arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen, ersätts ändringsarbeten i den nya bostaden
endast av särskilt vägande skäl. I ersättningsprövningen beaktas speciellt orsakerna till
bostadsbytet.
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7 Tolktjänst vid syn-, hörsel- eller talskada som orsakats av ett skadefall
Lagrum
96 § Tolktjänst vid syn-, hörsel- eller talskada som orsakats av ett skadefall
Ersättning för tolktjänst ska betalas, om den skadade behöver tolktjänst på grund av en svår syn-, hörsel- eller
talskada som orsakats av ett skadefall. Tolktjänster ersätts högst till det antal som Folkpensionsanstalten ordnar
med stöd av lagen om tolkningstjänst för handikappade personer (133/2010).

Motiveringar
96 §. Tolktjänst vid syn-, hörsel eller talskada som orsakats av ett skadefall I paragrafen föreskrivs om ersättning
för tolktjänst nä den skadade behöver tolktjänst på grund av en syn-, hörsel- eller talskada som orsakats av ett
skadefall. I 7 § 2 mom. 8 punkten i den gällande rehabiliteringslagen föreskrivs om ersättning för tolktjänst. I
praktiken har det blivit aktuellt att ersätta tolktjänst i mycket få fall. Vad som är behövliga och skäliga tjänster
har avgjorts särskilt i varje enskilt fall.
Den gällande bestämmelsen kan tolkas på olika sätt och föreslås bli preciserad när det gäller det belopp som
ersätts så att den börjar motsvara innehållet i lagen om tolkningstjänst för handikappade personer (133/2010).
Lagen om tolkningstjänst för handikappade personer (133/2010) har varit i kraft från den 1 september 2010 och
i den föreskrivs om handikappade personers rätt till tolktjänster som ordnas av Folkpensionsanstalten. Lagen är
sekundär och Folkpensionsanstalten har enligt lagen rätt att ta ut kostnaderna för tolktjänster som den ordnar
av den instans som ansvarar för tolktjänsten. Enligt den föreslagna bestämmelsen ska kostnaderna för tolktjänst
primärt ersättas på grundval av denna lag. Om tjänsterna har skaffats via Folkpensionsanstalten betalas
kostnaderna ur olycksfallsförsäkringen till Folkpensionsanstalten. Även tolktjänst som ordnats på annat sätt
ersätts men det maximibelopp som ersätts bestäms enligt den tjänst som Folkpensionsanstalten ordnar.

Anvisning
Personer med en svår syn-, hörsel- eller talskada behöver hjälp av en tolk. Tolkningstjänster
ersätts ur arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen såsom rehabilitering som avser
funktionsförmågan på det sätt som föreskrivs i 96 § i OlyL upp till högst det belopp, som
Folkpensionsanstalten ordnar med stöd av lagen om tolkningstjänst för handikappade
personer.
Lagen om tolkningstjänster för handikappade personer trädde i kraft den 1 september 2010.
Genom denna lag överfördes ansvaret för att ordna och finansiera tolkningstjänster för
handikappade personer, om vilket tidigare reglerades i lagen om service och stöd på grund av
handikapp, från kommunerna till staten. Lagen är subsidiär (3 § i lagen om tolkningstjänster
för handikappade personer), och Folkpensionsanstalten har enligt lagen rätt att ta ut
kostnaderna för den tolkningstjänst som den ordnar hos den instans som har ansvaret för
tolkningstjänsten (10 § 3 mom. i lagen om tolkningstjänster för handikappade personer).
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Om tjänsterna har skaffats via Folkpensionsanstalten betalas kostnaderna ur
olycksfallsförsäkringen till Folkpensionsanstalten. Även tolkningstjänst som ordnas på annat
sätt kan ersättas, men det maximibelopp som ersätts fastställs alltid enligt den tjänst som
Folkpensionsanstalten ordnar.
Enligt 6 § 1 mom. i lagen om tolkningstjänster för handikappade personer ska
tolkningstjänsten ordnas så att:



synhörselskadade kan få minst 360 och
hörsel- eller talskadade minst 180 tolkningstimmar per kalenderår.
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8 Ersättning för att en anhörig deltar i anpassningsträning
Lagrum
97 § Ersättning för att en anhörig deltar i anpassningsträning
Utöver det som i 37 § föreskrivs om ersättning för medicinsk rehabilitering ersätts nödvändiga rese- och
boendekostnader som orsakas av att en anhörig eller den som i verkligheten vårdar den skadade deltar i
anpassningsträning samt en sådan persons inkomstbortfall.

Motiveringar
97 § Ersättning för att en anhörig deltar i anpassningsträning. I paragrafen föreskrivs om ersättning för
kostnader som orsakas anhöriga av anpassningsträning. En motsvarande bestämmelse finns i 7 § 2 mom. 5
punkten i den gällande rehabiliteringslagen. Anpassningsträning för skadade ersätts med stöd av 37 §.

Anvisning
Anpassningsträningen innehåller medicinsk rehabilitering, vars mål är att erbjuda den
skadade och hans eller hennes närstående metoder och resurser att klara vardagen. I
rehabilitering som avser funktionsförmågan enligt OlyL hör anpassningsträning till medicinsk
rehabilitering som ska ersättas som sjukvård, och villkoren för ersättning behandlas närmare i
kapitel 3.5 i dessa anvisningar.
Den skadades anhöriga (eller annan person som i verkligheten vårdar den skadade), vars
deltagande i anpassningsträningen är ändamålsenligt, får ersättning för nödvändiga rese- och
boendekostnader som orsakas av deltagandet samt för eventuellt inkomstbortfall.
Den anhöriga ska lämna in sin arbetstagares intyg över inkomstbortfallet.
För ersättningen av rese- och inkvarteringskostnader redogörs närmare i kapitel 9 i dessa
anvisningar.
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9 Rese- och inkvarteringskostnader
Lagrum
50 § Ersättning för rese- och inkvarteringskostnader
Den skadade får ersättning för nödvändiga resekostnader som beror på sjukvård enligt 37 §. Med nödvändiga
kostnader avses kostnader som orsakas av en resa tur och retur med kollektiva trafikmedel till den närmaste
vårdenheten eller den vårdenhet som anges i betalningsförbindelsen. Vid resa med privatbil får den skadade i
ersättning för resekostnader hälften av den skattefria kilometerersättning som Skatteförvaltningen årligen
fastställer.
Den skadade får ersättning för kostnaderna för användning av ett annat fordon än det som avses i 1 mom. om
skadan, sjukdomen eller trafikförhållandena kräver att han eller hon använder det fordonet.
Den skadade får ersättning för nödvändiga inkvarteringskostnader, om han eller hon på grund av undersökning,
vård eller behandling eller till följd av trafikförhållandena är tvungen att övernatta på en resa som ersätts i
enlighet med denna lag.
Rese- och inkvarteringskostnaderna för en följeslagare ersätts enligt 1–3 mom. som resekostnader för den
skadade, om en följeslagare har varit nödvändig under resan.
–––
98 § Ersättning för rese- och inkvarteringskostnader vid rehabilitering
Den skadade får ersättning för nödvändiga resekostnader som orsakas av rehabilitering enligt 89 §, anskaffning
av hjälpmedel enligt 94 § och av att en anhörig enligt 97 § deltar i anpassningsträning. Med nödvändiga
kostnader avses kostnader som orsakas av en resa tur och retur med kollektiva trafikmedel. Vid resa med
privatbil får den skadade i ersättning för resekostnader hälften av den skattefria kilometerersättning som
Skatteförvaltningen årligen fastställer.
Den skadade får ersättning för kostnaderna för användning av ett annat fordon än det som avses i 1 mom. om
skadan, sjukdomen eller trafikförhållandena kräver att han eller hon använder det fordonet.
Den skadade får ersättning för nödvändiga inkvarteringskostnader, om han eller hon på grund av rehabilitering
eller till följd av trafikförhållandena är tvungen att övernatta på en resa som ersätts med stöd av denna lag.
Rese- och inkvarteringskostnaderna för en följeslagare ersätts enligt 1–3 mom. som resekostnader för den
skadade, om en följeslagare har varit nödvändig under resan.
Närmare bestämmelser om ersättning för resekostnader på grund av studier utfärdas genom förordning av
statsrådet.

Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden är ett lagstadgat organ med uppgift att främja en enhetlig skadereglering enligt lagen om olycksfall
i arbetet och om yrkessjukdomar genom att meddela allmänna anvisningar och yttranden. Verksamheten vid ersättningsnämnden för
olycksfallsärenden regleras i 123 och 261 § och i 29 kap. i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015), i statsrådets
förordning om ersättningsnämnden för olycksfallsärenden (1468/2015) samt i social- och hälsovårdsministeriets förordning om begäran om
yttrande från ersättningsnämnden för olycksfallsärenden (1568/2015).

49(57)
Motiveringar
50 § Ersättning för rese- och inkvarteringskostnader. I paragrafen föreskrivs på ett uttömmande sätt om
ersättning till den skadade för rese- och inkvarteringskostnader som sjukvården orsakat. I paragrafen regleras
ersättning för resekostnader mer noggrant och exakt än i 15 a § 2 mom. i den gällande lagen.
I 1 mom. ingår huvudregeln för ersättning för resekostnader, enligt vilken nödvändiga resekostnader som beror
på ersättningsgill sjukvård ska ersättas. Bestämmelsen motsvarar 15 a § 2 mom. i den gällande lagen. Med
nödvändiga resekostnader avses enligt momentet kostnader som orsakas av en resa tur och retur med kollektiva
trafikmedel till den närmaste vårdenheten eller vårdenheten enligt försäkringsanstaltens betalningsförbindelse.
Detta motsvarar tolkningen av den gällande lagen. Eftersom sjukvårdsresor ändå i praktiken oftast företas med
egen bil föreslås dessutom att användning av privatbil jämställs med kollektiva trafikmedel men då ersätts som
resekostnader hälften av den skattefria kilometerersättning som Skatteförvaltningen med stöd av 73 § och 75 §
2 mom. i inkomstskattelagen (1535/1992) årligen fastställer. Vid tolkningen av den gällande lagen har man
utgått ifrån att nödvändigheten av att använda egen bil har prövats från fall till fall. Om det har ansetts
nödvändigt att använda egen bil har den skadade fått hela den skattefria kilometerersättning som skattemyndigheten fastställer årligen. Den föreslagna ersättningsnivån anses i tillräcklig mån motsvara de rörliga
kostnader, till exempel bränsle- och däckskostnader, som beaktas när Skatteförvaltningen fastställer den
skattefria kilometerersättningen. I sina kalkyler beaktar Skatteförvaltningen förutom de rörliga kostnaderna
dessutom fasta kostnader, till exempel kapital- och försäkringskostnader, som är oberoende av
sjukvårdsresorna. Ersättningen anses täcka även parkeringskostnader, så de ersätts inte särskilt.
Med den närmaste vårdenheten avses den närmaste vårdenhet där den skadade kan få nödvändig vård enligt
denna lag. Om den skadade på egen hand söker vård längre bort, ersätts resan enligt de kostnader som skulle ha
orsakats av resan till den vårdenhet som anses vara den närmaste nödvändiga enheten. Detta gäller också
situationer där den skadade utnyttjar sin valfrihet enligt hälso- och sjukvårdslagen och söker vård längre bort än
den närmaste vårdenheten. I fråga om vård som getts utomlands kan patientdirektivet eller EU:s förordningar
bli tillämpliga. När patientdirektivet tillämpas är det medlemsstaten som prövar om ersättning ska betalas för
vårdrelaterade resekostnader, men ersättningsprinciperna ska vara likvärdiga vid situationer inom landet och
gränsöverskridande situationer. Om en person alltså utnyttjar sin valfrihet enligt patientdirektivet och söker
vård i ett annat EU-land, tillämpas principen enligt 1 mom., det vill säga resan ersätts enligt de kostnader som
skulle ha orsakats resan till den vårdenhet som anses vara den närmaste nödvändiga enheten. När en person rör
sig inom EU:s territorium ersätts inte de resekostnader som orsakas av att man färdas från ett land till ett annat i
de situationer som avses i EU:s förordningar. Även då ska principen enligt 1 mom. tillämpas. Undantag från den
ovan sagda gäller vårdsituationer med förhandstillstånd enligt EU:s förordningar och patientdirektivet, då
resekostnaderna ersätts till den vårdenhet där vården enligt förhandstillståndet ges.
I 2 mom. bestäms om ersättning för kostnader för användning av ett annat fordon än kollektivt trafikmedel eller
privatbil. Med annat fordon avses till exempel taxi eller ambulans. Den skadades kostnader ska ersättas om
skadan eller sjukdomen kräver att fordonet i fråga används. Det kan till exempel vara nödvändigt att anlita taxi
omedelbart efter att olycksfallet inträffat på grund av skadans art eller så kan den skadade i övrigt på grund av
en medicinsk bedömning inte anlita kollektiva trafikmedel. Likaså ska kostnaderna ersättas om det är
nödvändigt att anlita taxi till exempel för att tillgången till kollektivtrafik är dålig. Som resekostnader kan också i
enlighet med nuvarande ersättningspraxis ersättas en skälig väntetid för taxin, om taxin blir tvungen att vänta på
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patienten till exempel under en turreturresa eller på den adress där patienten avhämtas. För sjuktransport med
ambulans får den skadade ersättning för den avgift som tagits ut hos honom eller henne med stöd av
klientavgiftsförordningen (912/1992). Kommunens eller samkommunens rätt till fullkostnadsavgift för
sjuktransport bestäms med stöd av 41 §.
Med stöd av 3 mom. får den skadade också ersättning för nödvändiga inkvarteringskostnader om den skadade
på grund av undersökning, vård eller behandling eller till följd av trafikförhållandena är tvungen att övernatta
under resan. Ersättningsgilla är således inkvarteringskostnader som beror på att den skadade på grund av
sträckan varit tvungen att komma till sjukvårdsorten föregående kväll eftersom vården på sjukhuset inleds
följande morgon klockan åtta.
Med stöd av 4 mom. ersätts rese- och inkvarteringskostnader för en följeslagare på samma grunder som reseoch inkvarteringskostnader för den skadade. Villkoret är att det har varit nödvändigt med en följeslagare på
resan. Nödvändiga rese- och inkvarteringskostnader för föreslagaren ska ersättas. Inkomstbortfall som orsakats
följeslagaren ersätts inte.
Ersättning för rese- och inkvarteringskostnader ska enligt förslaget till 128 § sökas inom fristen hos
försäkringsanstalten.
–––
98 § Ersättning för rese- och inkvarteringskostnader vid rehabilitering I paragrafen föreskrivs om ersättning för
rese- och inkvarteringskostnader vid rehabilitering. I den gällande lagen nämns resekostnader i den förteckning
som gäller kostnader som ersätts och som i den föreslagna lagen motsvaras av förteckningen i 89 § vad gäller
yrkesinriktad rehabilitering. I fråga om sjukvård, i vilken ingår även medicinsk rehabilitering, föreslås i 50 §
bestämmelser om resekostnader som är noggrannare än i den gällande lagen. En motsvarande bestämmelse är
nödvändig även i fråga om annan än medicinsk rehabilitering, det vill säga yrkesinriktad rehabilitering enligt 89
§, hjälpmedel enligt 94 § och anpassningsträning för anhöriga enligt 97 §, som kan orsaka resekostnader.
Principerna för ersättning för rese- och inkvarteringskostnader vid rehabilitering i denna paragraf motsvarar
principerna för ersättning för rese- och inkvarteringskostnader vid sjukvård i 50 §, som förklaras ovan i
motiveringen till den paragrafen.

Anvisning

9.1 Ersättning av rese- och inkvarteringskostnader
Den skadade får ersättning för nödvändiga rese- och inkvarteringskostnader som orsakas av
rehabilitering som avser funktionsförmågan. Ersättning för rese- och inkvarteringskostnader
kan därtill i vissa situationer betalas till en nödvändig följeslagare vid medicinsk rehabilitering
samt till en anhörig som deltar i anpassningsträning.
Då det gäller rese- och inkvarteringskostnader bör det observeras, att ersättning för dem ska
sökas inom ett år efter det att kostnaderna uppkom (128 § 1 mom. i OlyL).
Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden är ett lagstadgat organ med uppgift att främja en enhetlig skadereglering enligt lagen om olycksfall
i arbetet och om yrkessjukdomar genom att meddela allmänna anvisningar och yttranden. Verksamheten vid ersättningsnämnden för
olycksfallsärenden regleras i 123 och 261 § och i 29 kap. i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015), i statsrådets
förordning om ersättningsnämnden för olycksfallsärenden (1468/2015) samt i social- och hälsovårdsministeriets förordning om begäran om
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51(57)
Försäkringsanstalten är skyldig att underrätta den skadade om t.ex. hur man söker ersättning
i ett beslut som gäller ersättning av rehabilitering och den ovan nämnda fristen på ett år (119
§ 2 mom. i OlyL).
Om en ansökan om ersättning av vägande skäl inte har kunnat göras inom den föreskrivna
tiden, ska ansökan göras senast ett år efter det att hindret inte längre förelåg (128 § 2 mom. i
OlyL). Ett vägande skäl är t.ex. sjukdom eller en levnadssituation där en funktionsstörning har
hindrat den skadade att ansöka om ersättning inom given frist.
För ansökan om ersättning räcker det att betalningsverifikatet eller en räkning, av
vilket/vilken det framgår vilken kostnad det är fråga om, till vilket skadefall kostnaden hänför
sig och den sökandes kontaktuppgifter inlämnas till försäkringsanstalten. Försäkringsanstalten har rätt och även skyldighet att be om tilläggsutredning då de inlämnade
utredningarna inte är tillräckliga.
I det följande behandlas ersättningen av rese- och inkvarteringskostnader, då rehabilitering
som avser funktionsförmågan ges i Finland. Ersättningen av rese- och inkvarteringskostnader
för rehabilitering som avser funktionsförmågan och som ges utomlands behandlas i kapitel 10
i dessa anvisningar.

9.2 Resekostnader
Som resekostnader för rehabilitering som avser funktionsförmågan ersätts nödvändiga
resekostnader. Med nödvändiga resekostnader avses kostnader som orsakas av en resa tur
och retur med kollektiva trafikmedel till den närmaste vårdenheten eller den vårdenhet som
försäkringsanstalten har angett i betalningsförbindelsen.
Vid användning av kollektiva trafikmedel ersätts resekostnader enligt taxorna för de kollektiva
trafikmedlen. Vid användning av egen bil får den skadade i ersättning för resekostnader
hälften av den skattefria kilometerersättning som Skatteförvaltningen årligen fastställer. På
det sätt som konstateras i förarbetet ersätts parkeringskostnader inte separat.
Kostnader för användning av annat än kollektiva trafikmedel eller för användning av privatbil,
t.ex. taxi eller sjuktransportfordon, kan ersättas om skadan, sjukdomen eller trafikförhållanden förutsätter att sådan eller sådant används. Då det gäller rehabilitering kan
användning av taxi vara nödvändigt t.ex. på grund av skadans tillstånd omedelbart efter
olycksfallet eller även annars då den skadade på medicinska grunder inte kan använda
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kollektiva trafikmedel eller egen bil. Taxikostnader kan också ersättas om användningen av
taxi är nödvändigt på grund av dålig tillgång på kollektiva trafikmedel.
Utöver taxikostnaderna för den egentliga resan kan även en skälig väntetid för taxin ersättas
såsom nödvändiga resekostnader. Med väntetid avses den tid under vilken taxin måste vänta
på den skadade vid avhämtningsadressen eller vid en resa tur och retur. Den skadade får
ersättning för den avgift som tagits ut av honom eller henne för sjuktransport som utförts
med ett sjuktransportfordon, och därtill betalas fullkostnadsavgift till kommunen.
Med den närmaste vårdenheten avses den närmaste vårdenhet där den skadade kan få
nödvändig rehabilitering. Om den skadade själv söker vård längre bort, t.ex. genom att
använda valfriheten enligt hälso- och sjukvårdslagen, ersätts resan enligt de kostnader som
skulle ha orsakats av resan till den närmaste nödvändiga vårdenheten.

9.3 Inkvarteringskostnader
Det är fråga om nödvändiga inkvarteringskostnader för rehabilitering som avser
funktionsförmågan då den skadade är tvungen att övernatta på en resa t.ex. på grund av
undersökningar eller trafikförhållandena.
Med nödvändiga inkvarteringskostnader avses i praktiken att den skadade t.ex. är tvungen att
anlända till rehabiliteringsorten redan kvällen innan på grund av trafikförhållandena för att
finnas på plats för en rehabiliteringsåtgärd som inleds följande morgon eller att
rehabiliteringsåtgärder görs under flera på varandra följande dagar och det inte är
ändamålsenligt att dagligen resa mellan hemorten och rehabiliteringsorten.
Extra inkvarteringskostnader ersätts enligt de faktiska skäliga kostnaderna.

9.4 Rese- och inkvarteringskostnader för en följeslagare eller en anhörig som deltar i
anpassningsträning
Följeslagare
Med följeslagare avses en person som fungerar som den skadades assistent på resor vid
medicinsk rehabilitering som ersätts som sjukvårdskostnader. Rese- och
inkvarteringskostnader för nödvändig följeslagare vid medicinsk rehabilitering ersätts på
motsvarande grunder som den skadades rese- och inkvarteringskostnader.
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Ett villkor är att det varit nödvändigt med följeslagare under resan. Nödvändigheten grundar
sig på de begränsningar som orsakas av den skada eller sjukdom som ersatts på basis av
medicinsk utredning.
Följeslagaren kan vara vem som helst, t.ex. en anhörig till den skadade eller en granne.
Följeslagaren ska emellertid vara en person som inte får lön för resan. En taxichaufför kan
t.ex. inte vara följeslagare, eftersom taxichauffören är med för att köra.
Som följeslagarens resa räknas endast den sträcka på vilken han eller hon finns vid klientens
sida. Som följeslagarens resa ersätts således inte hans eller hennes egen hemresa, om
klienten stannar vid rehabiliteringsanstalten.
Följeslagarens inkomstbortfall ersätts inte.
Rese- och inkvarteringskostnader för en anhörig som deltar i anpassningsträning
Den skadades anhöriga (eller annan person som i verkligheten vårdar den skadade), vars
deltagande i anpassningsträningen är ändamålsenligt, får ersättning för nödvändiga rese- och
boendekostnader som orsakas av deltagandet med iakttagande av de principer som redogörs
för ovan.
Ersättning för eventuellt inkomstbortfall för den anhöriga behandlas i kapitel 8 i dessa
anvisningar.
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10 Ersättning för kostnader för sjukvård inom Europeiska unionen
10.1 Medicinsk rehabilitering som getts inom Europeiska unionens
Lagrum
46 § Ersättning för kostnader för sjukvård inom Europeiska unionen
På ersättning för kostnader för sjukvård som getts i en annan stat inom Europeiska unionen tillämpas utöver
36 § bestämmelserna i EU:s förordningar om social trygghet.

Motiveringar
46 § Ersättning för kostnader för sjukvård inom Europeiska unionen I paragrafen föreskrivs i informativt syfte om
ersättning för kostnader för sjukvård som ges i en annan stat inom Europeiska unionen. I EU:s förordningar om
samordning av de sociala trygghetssystemen (883/2004 och 987/2009) bestäms för sjukvårdens del om en
särskild verksamhetsmodell för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar, när vården har getts i en annan
medlemsstat än den där den behöriga institutionen finns. EU:s förordningar är direkt tillämplig lagstiftning i
Finland när personer rör sig inom EU:s territorium. Enligt verksamhetsmodellen ersätts sjukvård i enlighet med
den lagstiftning som gäller för institutionen på bosättnings- och vistelseorten och den behöriga institutionen
ersätter kostnaderna till fullt belopp till institutionen på bosättnings- och vistelseorten. Ett villkor för att
ersättning ska betalas är att institutionen på bosättnings- och vistelseorten har fått betalningstillstånd av den
behöriga institutionen, det vill säga ett intyg där den skada eller sjukdom som ska ersättas som olycksfall i
arbetet eller yrkessjukdom nämns. Den skadade kan begära intyget på förhand när han eller hon beger sig till en
annan medlemsstat eller så kan institutionen på bosättnings- och vistelseorten begära intyget genast när den
har fått räkningen från vårdinrättningen. Om den skadade har betalat kostnaderna själv i vårdinrättningen och
kräver dem direkt från den behöriga institutionen, hör sig den behöriga institutionen för hos institutionen på
bosättnings- och vistelseorten hur vården skulle ha ersätts där och ersätter vården i enlighet med det.
Verksamhetsmodellen gäller all sjukvård som getts på grund av en skada eller sjukdom oberoende av om
personen vistas tillfälligt i landet i fråga eller är bosatt där. Till denna del skiljer sig bestämmelserna om olycksfall
i arbetet och om yrkessjukdomar i EU:s förordningar från bestämmelserna om annan sjukvård, enligt vilka
endast oundgänglig vård ersätts om en person vistas tillfälligt i en annan medlemsstat.
Exempelvis om en person som är försäkrad i Tyskland får sjukvård i Finland på grund av ett olycksfall i arbetet,
betalar Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund i enlighet med lagen om olycksfallsförsäkring ersättning för
vården – inklusive fullkostnadsavgiften – till vårdinrättningen, och återkräver alla kostnaderna av den behöriga
institutionen i Tyskland. Villkoret är att Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund har fått ovannämnda
betalningstillstånd från Tyskland. På motsvarande sätt betalar den behöriga försäkringsanstalten i Finland de
fulla sjukvårdskostnaderna till exempel till Frankrike, om en skada som beror på ett olycksfall i arbetet har
behandlats där. Ersättningen bestäms då i enlighet med den franska lagstiftningen.
Utgångspunkten för Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU om tillämpningen av patienträttigheter
vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård (patientdirektivet) är att en patient fritt får söka hälso- och sjukvård i
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en annan EU-stat. Patientdirektivet ska också tillämpas om en patient söker vård i en annan medlemsstat på
grund av ett olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom. Enligt verksamhetsmodellen i patientdirektivet ska den
skadade först själv betala alla vårdkostnader till vårdinrättningen och kräva dem i efterhand av den behöriga
institutionen. Då har den skadade enligt direktivet rätt till kostnadsersättning på samma grunder
som om kostnaden skulle ha uppkommit i den skadades hemland.
Patientdirektivet tillämpas parallellt med EU:s förordningar och det regelverk som är fördelaktigare för den
skadade kommer i första hand, om det vore möjligt att tillämpa bägge i den aktuella situationen. I praktiken är
det svårt att skilja mellan en situation där man söker vård enligt direktivet och tillfällig vistelse enligt EU:s
förordningar, eftersom ingetdera regelverket förutsätter att saken anmäls på förhand.
Med hänsyn till det som anförts ovan anses direktivet inte innehålla några sådana bestämmelser som skulle
förutsätta att särskilda bestämmelser tas in i lagen. I fråga om olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar är det
fördelaktigare för den skadade att EU:s förordningar tillämpas.

Anvisning
Då den skadade bor eller vistas i en annan medlemsstat än den behöriga staten, ersätter
institutionen på bosättnings- eller vistelseorten enligt EG-förordningarna om samordning av
de sociala trygghetssystemen (883/2004 och 987/2009) de i EU-lagstiftningen avsedda
vårdförmåner som uppstått i landet i fråga enligt den nationella lagstiftningen som den
tillämpar, såvida den behöriga institutionen har gett sitt tillstånd till institutionen på
bosättnings- eller vistelseorten ersätter vårdförmåner.
Då den behöriga institutionen ger en institution på bosättnings- eller vistelseorten tillstånd
att ersätta vårdförmåner, ska den noggrant fastställa diagnosen för den skada eller sjukdom
som ersätts och därtill begrunda för hur lång tid tillståndet till vårdförmåner kan beviljas.
Eftersom institutionen på bosättnings- eller vistelseorten ersätter vårdförmåner enligt den
lagstiftning som den tillämpar, fastställer den inom ramen för betalningstillståndet bl.a. om
personen ännu är i behov av vård och vilka vårdförmåner som i så fall ersätts.
Fakturor som uppstår för vård som getts i bosättnings- eller vistelselandet ska skickas till
förbindelseorganet och inte till den behöriga institutionen i den andra medlemsstaten.
Institutionen på bosättnings- eller vistelseorten ersätter vårdförmånerna på den behöriga
institutionens bekostnad, dvs. den återkräver de vårdförmåner som den betalat av den
behöriga institutionen, såvida man inte avstått från att ersätta kostnader mellan de aktuella
staterna.
I verksamhetsmodellen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU om
tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård
(patientdirektivet) ska den skadade själv betala kostnaderna i sin helhet till vårdenheten och
Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden är ett lagstadgat organ med uppgift att främja en enhetlig skadereglering enligt lagen om olycksfall
i arbetet och om yrkessjukdomar genom att meddela allmänna anvisningar och yttranden. Verksamheten vid ersättningsnämnden för
olycksfallsärenden regleras i 123 och 261 § och i 29 kap. i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015), i statsrådets
förordning om ersättningsnämnden för olycksfallsärenden (1468/2015) samt i social- och hälsovårdsministeriets förordning om begäran om
yttrande från ersättningsnämnden för olycksfallsärenden (1568/2015).

56(57)
uppbära dem i efterskott av den behöriga institutionen. Då det gäller skador enligt OlyL är det
fördelaktigare för den skadade att tillämpa verksamhetsmodellen i EU-förordningarna (dvs.
att skaffa betalningstillstånd till bosättnings- och vistelseorten).

10.2 Medicinsk rehabilitering som getts i tredjestat
Lagrum
47 § Ersättning för kostnader för sjukvård i en tredjestat
Den skadade får ersättning för kostnader för sådan sjukvård i en tredjestat som har getts med undvikande av
onödiga kostnader, Ersättning för kostnaderna förutsätter att försäkringsanstalten har gett den skadade en
betalningsförbindelse för vården.
Den skadade får ersättning för kostnader för sjukvård som getts utan betalningsförbindelse vid:
1) brådskande sjukvård, som innebär bedömning av omedelbart vårdbehov samt behandling som inte kan
skjutas upp utan att skadan eller sjukdomen förvärras väsentligt,
2) besök på en mottagning och en röntgenundersökning, en ultraljudsundersökning och andra mindre
undersökningar och behandlingar som kan jämställas med dem och utförs i samband med besöket.
Den skadade får ersättning högst för den klientavgift som han eller hon enligt klientavgiftslagen hade varit
tvungen att betala för motsvarande sjukvård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland, om
försäkringsanstalten inte har gett en betalningsförbindelse och det inte är fråga om sjukvård enligt 2 mom.

Motiveringar
47 § Ersättning för kostnader för sjukvård i en tredjestat I paragrafen föreskrivs om ersättning för sjukvårdskostnaderna i en situation där vården har getts i en tredjestat, det vill säga i praktiken utanför EU/EES-området. I
den gällande lagen regleras inte sådana situationer särskilt och i praktiken har ersättning betalats med stöd av
tolkning av 15 och 15 a §.
I princip ersätts sjukvård som getts utanför EU/EES-området enligt samma principer som vård som getts i Finland
inom den privata hälso- och sjukvården. Enligt 1 mom. ska ersättning fås för sjukvård som har getts med
undvikande av onödiga kostnader och när försäkringsanstalten har gett en betalningsförbindelse för sjukvården.
Avsikten är att uttrycket ”med undvikande av onödiga kostnader” ska tolkas i förhållande till systemet och
kostnaderna i den stat som ger vården, det vill säga momentet ska tillämpas med hänsyn till skillnaderna i
sjukvårdssystem och kostnader mellan länderna. Eftersom kostnaderna varierar mellan länderna ligger det i den
skadades intresse att han eller hon har en betalningsförbindelse för ersättning för vården från
försäkringsanstalten. Då är det också säkerställt att det är fråga om ett skadefall som ska ersättas.
I 2 mom. föreskrivs om situationer där ingen betalningsförbindelse krävs. Då får den skadade ersättning för alla
kostnader som vården åsamkat honom eller henne. Innehållet i bestämmelsen motsvarar i sak 44 § 1 mom. I
brådskande sjukvård kan ingå bland annat att den skadade transporteras till en vårdenhet som kan ge den
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behandling som skadan kräver. Att momentet inte innehåller någon sådan gräns i euro som 44 § 1 mom. 2
punkten beror på att hänsyn tas till ovannämnda skillnader mellan sjukvårdssystemen och kostnaderna.
I 3 mom. föreskrivs om ersättning för sjukvård om ingen betalningsförbindelse har getts och det inte är fråga om
sjukvård som avses i 2 mom. Då får den skadade ersättning för den klientavgift som enligt klientavgiftslagen
påförs för motsvarande vård.

Anvisning
Då det gäller medicinsk rehabilitering i en tredjestat betalas ersättning enligt samma principer
som för vård som getts inom den privata hälso- och sjukvården i Finland. Utgångspunkten är
att den skadade har en betalningsförbindelse till vård, och utan betalningsförbindelse ersätts
endast brådskande sjukvård samt enskilda mottagningsbesök och behandlingar som utförs i
samband med besöket.

10.3 Resekostnader
Ersättningsbara resekostnader för rehabilitering som avser funktionsförmågan är nödvändiga
resekostnader till närmaste vårdenhet. Om den skadade på egen hand söker vård längre bort,
ersätts resan enligt de kostnader som skulle ha orsakats av resan till den vårdenhet som
anses vara den närmaste nödvändiga enheten. I fråga om vård som getts utomlands kan
patientdirektivet eller EU:s förordningar bli tillämpliga.
Om en person använder valfriheten enligt patientdirektivet och söker vård i ett annat EUland, ersätts resan enligt principen om närmaste vårdenhet.
När en person rör sig inom EU:s territorium ersätts inte de resekostnader som orsakas av att
man färdas från ett land till ett annat i de situationer som avses i EU:s förordningar,
Resekostnaderna ersätts enligt principen om närmaste vårdenhet.
Resekostnaderna till en vårdenhet i en annan medlemsstat ersätts, om den skadade har fått
förhandstillstånd till vården. Förhandstillstånd kan beviljas om patientens vårdbehov är
medicinskt motiverat, och den vård som han eller hon behöver omfattas av den finländska
hälso- och sjukvårdens serviceutbud. Beviljande av tillstånd förutsätter därtill att klienten inte
kan ges vård i Finland under en medicinskt sett rimlig tid.
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