Hakemus tullut Lapin sairaanhoitopiiriin käsiteltäväksi (pv.kk.v)__________________

Lapin sairaanhoitopiiri
HYVÄKSYMISHAKEMUS ERIKOISSAIRAANHOIDON Glaukoomahoidon PALVELUSETELITUOTTAJAKSI
Lapin sairaanhoitopiiri on päättänyt seuraavista erikoissairaanhoidon palvelusetelituotteista:

Silmätaudit
 Glaukoomapotilaan hoito
Erikoissairaanhoidon palvelusetelituottajaksi hakeva Tuottaja lähettää tilaajalle hyväksymishakemuksen,
jonka yhteydessä tulee toimittaa hakemuksessa mainitut asiakirjajäljennökset sekä nimetä toiminnasta
vastuullinen lääkäri sekä vastaanottavat lääkärit. Tuottajan edustaja tulee perehtyä Lapin sairaanhoitopiirin sääntökirjaan. Tuottajan edustajan tulee täyttää hakemusosan yhteystietolomake. Tuottajan edustajan tulee lisäksi vakuuttaa, että tuottaja täyttää Lapin sairaanhoitopiirin palveluntuottajalle erikseen
asettamat vaatimukset, joka on määritelty palvelusetelin sääntökirjassa. Tuottajan edustaja allekirjoittaa
lomakkeen ja lähettää sen vaadittavien liitteiden kera tilaajalle osoitteeseen:
Lapin sairaanhoitopiiri
Silmätautien poliklinikka
PL 8041
96101 Rovaniemi
Tilaaja päättää tämän jälkeen hyväksynnästä ja ilmoittaa tuottajalle päätöksestään. Jos tuottaja valitaan
palvelusetelituottajaksi, Tilaaja lisää tuottajan ajantasaiseen palvelusetelituottajaluetteloon
(www.vaana.fi). Mikäli tuottaja ei täytä sille asetettuja velvoitteita (määritelty sääntökirjassa), tilaaja pidättää oikeuden poistaa tuottaja palvelusetelituottajaluettelosta.
Hakemus muuttuu sopimukseksi, kun hakemus on hyväksytty ja siitä on ilmoitettu hakijalle. Sopimus on
voimassa toistaiseksi ja sopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on 3 kk. Tuottajalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle, vaan esimerkiksi yritysjärjestelyjen yhteydessä ostajan
tulee tehdä uusi hakemus palvelusetelituottajaksi.

Hyväksymishakemuksen liitteenä toimitettavat jäljennökset seuraavista dokumenteista:
 Valviran myöntämä lupa yksityisten terveydenhoitopalvelujen antamiseen
 Todistus yrityksen merkinnästä ennakkoperintärekisteriin
 Todistus lakisääteisen potilasvakuutuksen voimassaolosta

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
PL 8041
96101 ROVANIEMI

Puhelin (016) 3281
Telefax (016) 328 2029
Sähköposti: etunimi.sukunimi@lshp.fi
Y-tunnus: 0819616-7

HYVÄKSYMISHAKEMUS ERIKOISSAIRAANHOIDON Glaukoomahoidon PALVELUSETELITUOTTAJAKSI
Palveluntuottajan nimi
Toimipaikan osoite
Puhelinnumero
Sähköposti
Y-tunnus
WWW-sivut
Palveluntuottajan yhteyshenkilö
Palveluntuottajan toiminnasta vastaava lääkäri
Toimipaikan osoite
Puhelinnumero
Sähköposti
Kaikkien niiden toimipaikkojen tiedot, joissa palveluntuottaja ottaa Glaukooman hoidon potilaita vastaan, tulee ilmetä hakemuksesta.

Vastaanottavat lääkärit
Nimi

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
PL 8041
96101 ROVANIEMI

Puhelinnumero

Sähköposti

Puhelin (016) 3281
Telefax (016) 328 2029
Sähköposti: etunimi.sukunimi@lshp.fi
Y-tunnus: 0819616-7

Kyllä

Ei

Vakuutan, että Palveluntuottaja täyttää Lapin sairaanhoitopiirin palveluntuottajalle erikseen asettamat vaatimukset ja sitoutuu noudattamaan niitä.
Lapin sairaanhoitopiirin palveluntuottajalle erikseen asettavat vaatimukset on
määritelty palvelusetelin sääntökirjassa.
Tuottajan puolesta
__________________________________________________________________ ____ / ____ 201____
(paikka, aika)
____________________________________________________________________________________
(allekirjoitus)
____________________________________________________________________________________
(nimenselvennys, tehtävänimike)

Lapin sairaanhoitopiiri täyttää ______________ §
Hakemus on hyväksytty ____________________ Hakemus on hylätty _________________________
Hylkäyksen syy:______________________________________________________________________
Hakemus palautetaan lähettäjälle täydennettäväksi. Täydennettävät asiat/ kohdat:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ ____ /____ 201_____
(paikka, aika)
__________________________________________________________________________________
(allekirjoitus)
__________________________________________________________________________________
(nimenselvennys, tehtävänimike)
Hakemuksen käsittely Lapin sairaanhoitopiirissä
Hakuaika palvelusetelituottajaksi on jatkuva. Palvelusetelijärjestelmä otetaan käyttöön 15.10.2018. Järjestelmä on toistaiseksi voimassaoleva. Uudet hakemukset otetaan käsittelyyn yhden (1) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta. Päätös palveluntuottajan hyväksymisestä / hylkäämisestä tai täydennettäväksi pyynnistä tehdään kolmen (3) kuukauden kuluessa ilmoittautumisesta. Ilmoitus hakijan hyväksymisestä / hylkäämisestä tai täydennyspyynnöstä tehdään kirjallisesti ja toimitetaan hakijalle sähköisesti hakijan hakemuksessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Erillistä sopimusta ei laadita.
Palvelusetelituottajaksi hyväksytään kaikki palveluntuottajat, jotka täyttävät kaikki glaukoomahoidon ostopalvelun sääntökirjassa palveluntuottajalle esitetyt vaatimukset. Hyväksyttyjen palveluntuottajien tiedot julkaistaan Vaana.fi - portaalissa. Lapin sairaanhoitopiirin Internet-sivuilta on linkki Vaana.fi portaaliin.
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
PL 8041
96101 ROVANIEMI

Puhelin (016) 3281
Telefax (016) 328 2029
Sähköposti: etunimi.sukunimi@lshp.fi
Y-tunnus: 0819616-7

