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B-lausunto lääkehoidon erityiskorvaavuuden hakemiseksi on
hoitoon liittyvä ja siten maksuton perusterveydenhuollossa
Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa, että kansanterveystyössä eli terveyskeskuksissa SVB-lomakkeelle laadittava lääkärintodistus tai lääkärinlausunto (ns. B-lausunto), jota potilas tarvitsee hakiessaan sairausvakuutuslain (1224/2004) mukaisesti Kansaneläkelaitoksen päätöstä lääkehoidon erityiskorvattavuudesta, on sairauden hoitoon liittyvä todistus. Siitä ei saa kansanterveystyössä periä
asiakasmaksua.
Terveydenhuoltolain (1326/2010) 22 §:n mukaan kunta on velvollinen huolehtimaan siitä, että sen
asukas tai terveyskeskuksen potilas saa terveydentilaansa koskevan todistuksen tai lausunnon silloin, kun todistuksen tai lausunnon tarve perustuu lakiin, taikka on asukkaan tai potilaan hoidon,
toimeentulon, opiskelun tai muun vastaavan syyn kannalta välttämätöntä.
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 5 §:n 1 kohdan d-alakohdan
mukaan maksuja saa periä terveydenhuollon ammattihenkilön antamista todistuksista ja lausunnoista silloin, kun ne eivät liity potilaan hoitoon. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/1992) 23 §:ssä säädetään lääkärintodistuksen ja lääkärinlausunnon maksun
enimmäismäärästä. Lisäksi asetuksessa säädetään, että hoitoon liittyvästä todistuksesta tai lausunnosta ei saa kansanterveystyössä periä maksua.
Asiaa on tarkasteltava myös sairausvakuutuslain näkökulmasta. Valtioneuvoston asetuksella
(25/2013) säädetään lääketieteellisin perustein vaikeiksi ja pitkäaikaisiksi arvioitavista sairauksista,
joiden lääkehoidon kustannuksista korvataan 65 tai 100 prosenttia sairausvakuutuslain 5 luvun 5 §:n
2 momentin perusteella. Kansaneläkelaitos päättää niistä vaikean ja pitkäaikaisen sairauden lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee täyttyä, jotta lääkkeiden erityiskorvaaminen on lääketieteellisesti perusteltua. Lääkärinlausunnolla Kansaneläkelaitos varmistaa kriteerien täyttymisen. Potilaan
kannalta sairauden ja lääkehoidon tarpeen osoittaminen lääkärinlausunnolla on siten välttämätöntä,
jotta hän voi saada lääkkeensä erityiskorvattuina. Sairausvakuutuslain 3 luvun 1 §:n mukaan sairaanhoitona korvataan lääkärin suorittama tutkimus mahdollisen sairauden toteamiseksi tai hoidon
määrittelemiseksi sekä lääkärin antama hoito. Lisäksi korvataan sairausvakuutuslain mukaisen
etuuden hakemista varten tarvittavan lääkärintodistuksen tai lääkärinlausunnon hankkimisesta aiheutuneet kustannukset.
Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa kansanterveystyön yleisestä suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta. Erilaisten maksujen perimiskäytäntöjen yhdenmukaistaminen on asiakkaiden yhdenvertaisen kohtelun kannalta tarpeellista. Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa, että terveyskeskuksissa
laadittava lääkehoidon erityiskorvattavuuden hakemiseksi välttämätön lääkärintodistus tai lääkärinlausunto on asiakasmaksulaissa ja -asetuksessa tarkoitetulla tavalla hoitoon liittyvä eikä siitä saa
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periä maksua. Linjauksella ei ole vaikutusta erikoissairaanhoidon yhteydessä annettuihin lääkärintodistuksiin tai lääkärinlausuntoihin.
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