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ERITYISKORVAUKSEEN OIKEUTTAVIA SAIRAUKSIA
Erityiskorvaus
(ks. tarkemmin www.kela.fi/laakkeet-ja-laakekorvaukset_erityiskorvaus)
Erityiskorvaus voidaan maksaa, kun lääkkeiden hintalautakunta (Hila) on vahvistanut lääkevalmisteelle erityiskorvattavuuden, ja asiakkaalla on Kelan myöntämä oikeus erityiskorvaukseen. Asiakas hakee korvausoikeutta lääkärin kirjoittamalla B-lääkärinlausunnolla. Jos
korvausoikeus myönnetään, asiakkaalle lähetetään uusi Kela-kortti, johon on merkitty korvausoikeuden numero. Apteekki saa ajantasaiset tiedot asiakkaan korvausoikeuksista Kelan
suorakorvaustietojen kyselypalvelusta. Korvausta maksetaan 50 euron alkuomavastuun täyttymisen jälkeen. Alempi erityiskorvaus on 65 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta. Ylempi
erityiskorvaus on 100 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta 4,50 euron lääkekohtaisen omavastuun ylittävältä osalta.

Tutkimus ja
tuotekehitys

Rajoitettu peruskorvaus
(ks. tarkemmin https://www.kela.fi/laakkeet-ja-laakekorvaukset_rajoitettu-peruskorvaus)
Lääkkeiden hintalautakunta (Hila) voi rajoittaa lääkkeen peruskorvattavuuden tarkoin määriteltyihin käyttöaiheisiin. Korvausta maksetaan 50 euron alkuomavastuun täyttymisen jälkeen. Rajoitettu peruskorvaus on 40 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta.
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Novartis Neuroscience
Novartis on maailman johtavia lääkeyrityksiä, ja neurotieteet
lukeutuvat sen keskeisiin tutkimusalueisiin.
Olemme sitoutuneet kehittämään innovatiivisia läähehoitoja,
jotka helpottavat MS-tautia ja migreeniä sairastavien potilaiden
elämää.
Myös neuropaattisen kivun ja Alzheimerin taudin tutkimuspanostusten tavoitteena on tuottaa uusia, tulevaisuuden hoitoja.
Lääkevalmisteiden lisäksi tuotamme terveydenhuollon ammattilaisille ja potilaille palveluita, jotka tukevat lääkkeidemme oikeaa
ja turvallista käyttöä.

Sandoz Specialty, CNS
Sandoz on Novartis-konserniin kuuluva rinnakkaisvalmisteiden
ja biosimilaarien alan maailmanlaajuinen johtaja. Osa rinnakkaislääkkeiden myyntituotoista ohjataan Novartiksen tutkimus- ja
innovaatiotoimintaan.
Globaaliin tuotevalikoimaamme kuuluu noin 1000 molekyyliä,
jotka kattavat kaikki tärkeimmät hoitoalueet. Missiomme on keksiä
uusia tapoja parantaa ja pidentää ihmisten elämää. Tavoitteemme
on tulla merkittäväksi yhteistyökumppaniksi epilepsian ja muiden
keskushermostosairauksien hoidossa.

MS-tauti (Sclerosis multiplex; G35) (ks. https://www.kela.fi/laake109)

Diagnoosin ja lääkehoidon tarvearvion edellytetään perustuvan erikoissairaanhoidon yksikössä suoritettuihin tai neurologian erikoislääkärin suorittamiin tutkimuksiin. Lausunnossa
edellytetään kuvattavan asianmukaiset diagnostiset tutkimukset ja hyvän hoitokäytännön
mukainen hoitosuunnitelma.
Muut tähän sairauteen liittyvät korvausoikeudet
157
Dimetyylifumaraatti, glatirameeriasetaatti, interferoni beeta ja teriflunomidi
(rajoitettu erityiskorvaus)
164 Fingolimodi (rajoitettu erityiskorvaus)
353 Fingolimodi ja kladribiini (rajoitettu peruskorvaus)
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Parkinsonin tauti ja siihen verrattavat liikehäiriöt
(ks. tarkemmin https://www.kela.fi/laake110)

(Paralysis agitans, parkinsonismus; G20, G23, G24.1, G24.8, G90.3)
Diagnoosin ja lääkehoidon tarvearvion edellytetään perustuvan erikoissairaanhoidon
yksikössä suoritettuihin tai alan erikoislääkärin suorittamiin tutkimuksiin. Parkinsonin
taudin lisäksi dopaherkkä dystonia ja muut sellaiset tyvitumakkeiden rappeutumissairaudet, joiden hoidossa Parkinsonin taudin lääkkeiden teho on osoitettu, oikeuttavat
erityiskorvaukseen. Lausunnosta tulee käydä ilmi anamnestisten seikkojen lisäksi taudin
kliininen kuva (lepovapina, liikkeiden hitaus, lihasjäykkyys jne.). Intentiotremor, essentiaalinen vapina tai neuroleptilääkityksen haittavaikutuksena syntyneet ekstrapyramidaalioireet eivät oikeuta lääkityksen erityiskorvaamiseen.
Muut tähän sairauteen liittyvät korvausoikeudet
193 Rasagiliini (rajoitettu erityiskorvaus)
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Vaikea ja pitkäaikainen narkolepsia (G47.4) (ks. https://www.kela.fi/laake214)

Lausunnon edellytetään olevan erikoissairaanhoidon neurologian tai lastenneurologian yksikössä laadittu tai näiden alojen erikoislääkärin laatima. Erityiskorvausoikeuden myöntäminen
edellyttää, että kysymys on vaikeasta ja pitkäaikaisesta narkolepsiasta, joka edellyttää hyvän
hoitokäytännön mukaan pysyvää tai pitkäaikaista lääkehoitoa. Lausunnossa edellytetään
kuvattavan asianmukaiset diagnostiset tutkimukset sekä hyvän hoitokäytännön mukainen
hoitosuunnitelma.
Muut tähän sairauteen liittyvät korvausoikeudet
282 Natriumoksibaatti ja modafiniili (rajoitettu erityiskorvaus)
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