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Endometrioosin hoito ja kela korvattavuudet 2016
Kela korvattavuudet rakentuvat lääkevalmistelähtöisesti. Valtioneuvoston asetuksissa on
tämän lisäksi määritetty erikseen sairauksia erityiskorvauksineen sekä rajoituksineen.
Lääkevalmistelähtöiset korvattavuudet
Lääkkeiden korvattavuudet rajoituksineen rakentuvat lääkevalmistelähtökohtaisesti. Tällöin
lääkeyhtiöt hakevat korvattavuuden valmisteelle määrittelemäänsä käyttöaiheeseen. Hila
(STM:n hintalautakunta) määrittelee valmisteelle hinnan ja käyttöaiheet sekä kirjaa ne
valmisteyhteenvetoon.
! Peruskorvaus on 40 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta
Esim. jokin valmiste voi olla rajoitetusti peruskorvattava juuri käyttöaiheenaan
endometrioosin hoito (esim. Visanne).
Sairausperusteiset korvattavuudet
Osa lääkevalmisteista on erityiskorvattavia alemman tai ylemmän korvausosuuden mukaan.
Nämä korvattavuudet määrittyvät valtioneuvoston asetuksen mukaisesti ja kohdentuvat
etukäteen määriteltyihin pitkäaikaisiin ja kroonisiin sairauksiin. Korvaus voidaan rajata
koskemaan tiettyä sairauden muotoa tai vaikeusastetta.
Myös endometrioosia koskeva esimerkki ylemmästä erityiskorvattavuudesta on numerolla
121 (Sukupuolirauhasten vajaatoiminta). Tällöin munasarjat ovat henkilöltä poistettu johtuen
juuri endometrioosista tai esim. syövästä ja kirurginen leikkaus on toteutettu ennen 45vuoden ikää.
! Alempi erityiskorvaus on 65 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta. Ylempi erityiskorvaus
on 100 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta. Ylemmän erityiskorvauksen yhteydessä
asiakas maksaa kuitenkin 4,50 euron omavastuun jokaisesta ostamastaan lääkkeestä.
Vuosiomavastuu eli lääkekatto on edelleen kalenterivuosikohtainen. Vuonna 2016
vuosiomavastuu on 610,37 euroa. Vuosiomavastuun ylittyessä on asiakkaalla oikeus
lisäkorvaukseen loppuvuoden ajan. Tällöin asiakas maksaa jokaisesta ostamastaan lääkkeestä
2,50 euroa.
Selite tämän hetkisestä korvattavuusmallista:
Lääkevalmistelähtökohtaisuudesta johtuen me endometrioosia sairastavat kohtaamme hyvin
erilaisia korvauskäytäntöjä lääkityksissämme. Osa hormoonivalmisteista on peruskorvattavia
ja osa taas ei tätä ole. Osa valmisteista on myös erityiskorvattavia täysmääräisesti tai
alemman erityiskorvattavuuden mukaisesti. Korvattavuuksien prosentuaaliset osuudet ja
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omavastuut ovat myös muuttuneet tämän vuoden alusta kuin myös lisänä tullut
alkuomavastuun 50,00 euroa käyttöönotto.
Kelan lääkehaun kautta jokainen voi käydä tarkastamassa oman lääkevalmisteensa
korvattavuuden sekä perusteet. Löydät lääkehaun alla olevan linkin kautta kohdasta
Lääkkeiden hinnat ja korvattavuudet. Tätä kautta pääset siirtymään Kelan e-asiointiin eli itse
lääkehakuun. Samaisen linkin kautta löydät myös lisää tietoa vuoden 2016 käytännöistä
alkuomavastuineen: http://www.kela.fi/laakkeet-ja-laakekorvaukset
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