Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö sr. 18.12.2020

KIDUTETTUJEN KUNTOUTUSPALVELUT
HINNASTO

Palvelukokonaisuutemme koostuu kolmesta vaiheesta: alkukartoituksesta, kuntoutukseen suuntaavasta
jaksosta ja kuntoutusjaksosta.
Vaihe 1: Alkukartoitus sisältää palvelun soveltuvuuden arvioinnin ja kuntoutukseen suuntaavan jakson
karkean suunnittelun asiakkaan voimavarat huomioiden.
Vaihe 2: Kuntoutukseen suuntaavalla intensiivisellä jaksolla asiakas saa perustietoa traumatisoitumisesta ja
vakautuskeinoista. Asiakkaan kokonaistilanne hahmottuu ja hän löytää keinoja selviytyä arjessa. Asiakas saa
myönteisen kokemuksen kuntoutuksesta ja ohjautuu tarvittaessa hänelle soveltuvaan kuntoutukseen. Jakson
tavoitteena on kartoittaa myös asiakkaan valmiuksia, motivaatiota ja sitoutumiskykyä kuntoutuksen jatkolle.
Vaihe 3: Kuntoutusjakso suunnitellaan asiakaskohtaisesti ja sisällöt voivat koostua tukea antavista
yksilökeskusteluista, psykoterapiasta, fysioterapiasta ja psykiatrian erikoislääkärikäynneistä sekä tarpeen
mukaan kotikäynneistä, perhe- ja paritapaamisista.
Vaiheessa 2 ja 3 olevat asiakkaat voivat hyödyntää palvelussa oloajan veloituksetonta vertaistuellista,
sosiaalista ryhmätoimintaa, joka koostuu muun muassa seuraavista teemoista: liikunta, taide, kädentaidot,
tapahtumapäivät / retket ja tutustumiskäynnit sekä vakauttamisryhmätoiminta.
Palvelut sisältävät tarvittavassa laajuudessa potilasasiakirjojen tilauksen, psyykkisen ja fyysisen oirekuvan
selvityksen, diagnosoinnin sekä yhteydenpidon lähettävään tai muuhun yhteistyötahoon. Tutkittavan
suostumuksella lähettävän tahon edustaja voi olla käynneillä mukana.
Laskutuskäytäntö ja maksusitoumus
Palvelulle on myönnetty STEA – rahoitus ja palvelun omavastuuosuus katetaan palveluun lähettäviltä tahoilta
perittävin omavastuuosuuksin. Omavastuuosuuden laskuttamiseen tarvitaan asiakas- ja palvelukohtainen
maksusitoumus, jonka palveluntilaaja toimittaa 1. ja 2. vaiheen osalta lähetteen yhteydessä. Vaiheeseen 3
palveluntarjoaja pyytää erillisen maksusitoumuksen. Hinta ei sisällä tulkkipalveluita eikä asiakkaiden
matkakuluja. Oleskeluluvan saaneiden maahanmuuttajien tutkimus- ja kuntoutuspalveluista kunta voi hakea
täysimääräistä korvausta ELY-keskuksesta.
Tiedustelut:
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Laskutettavat käyntityypit
1.

Vaihe 1: Alkukartoitus
Sisältää: Palvelun soveltuvuuden arvioinnin ja kuntoutukseen suuntaavan jakson karkean
suunnittelun asiakkaan voimavarat huomioiden.
Toteutus: 1-2 x 90min tapaaminen, jossa mukana psykiatrian erikoislääkäri ja psykiatrinen
sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen terapeutti tai psykoterapeutti.
Hinta: 150€ / käynti.

2.

Vaihe 2: Kuntoutukseen suuntaava intensiivijakso (kesto n.6kk)
Sisältää: Moniammatillisen kuntoutusjakson, jossa asiakas saa perustietoa traumatisoitumisesta
ja vakautuskeinoista. Asiakkaan kokonaistilanne hahmottuu ja hän löytää keinoja selviytyä
arjessa. Jakson tavoitteena on kartoittaa myös asiakkaan valmiuksia, motivaatiota ja
sitoutumiskykyä kuntoutuksen jatkolle. Asiakas ohjataan tarvittaessa hänelle soveltuvaan
kuntoutukseen (vaihe 3).
Toteutus (optio):
Arviokäynnit 10x60min psykiatrisella sairaanhoitajalla, ratkaisukeskeisellä terapeutilla tai
psykoterapeutilla
Lääkärikäynnit 3-5x90min psykiatrian erikoislääkärillä
Fysioterapiakäynnit 10x60min
Kuntoutussuunnitelma
Hinta: maksimissaan 1750€, laskutus toteutuneiden asiakaskäyntien perusteella.

3.

Vaihe 3: Asiakaskohtaisesti suunniteltava kuntoutusjakso (laskutus asiakaskäyntien perusteella)
Psykiatrian erikoislääkärin vastaanotto
Sisältää: Konsultaation, tutkimuksen ja kuntoutuksen.
Hinta: 80€/ 60min, 120€/ 90min, 160€/ 120min
Psykoterapeutin tai psykiatrisen sairaanhoitajan tai ratkaisukeskeisen terapeutin vastaanotto
Sisältää: Kuntoutuksen.
Hinta: 50€/ 60 min, 75€/ 90min, 100€/ 120min
Fysioterapeutin vastaanotto
Sisältää: Fysioterapeutin tutkimuksen ja kuntoutuksen.
Hinta: 50€/ 60 min, 75€/ 90min, 100€/ 120min
Lääkärinlausunto
Sisältää: Lääkärinlausunnon, mikä perustuu psykiatrian erikoislääkärin vastaanottokäynneillä
tehtyihin tutkimuksiin, tarvittaviin moniammatillisiin lisätutkimuksiin tai kuntoutuksen aikaiseen
seurantaan.
Hinta: suppea 40€, laaja 120€
Kuntoutussuunnitelma-, hoito- ja verkostoneuvottelut sekä perhe- ja paritapaamiset
Sisältää:
Vähintään
kaksi
kuntoutustiimin
työntekijää.
Kirjallisen
kuntoutussuunnitelman/yhteenvedon.
Hinta: 150 €/ 90min
100 €/60min
Koulutus, luennot
Koulutusten ja luentojen omavastuuosuudet sovitaan tapauskohtaisesti erikseen.
Kuntoutukseen ja muuhun asiantuntijatyöhön liittyvät matkakulut laskutetaan yleisen
matkustussäännön mukaisesti. Omavastuuosuudet laskutetaan kuukausittain.
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