Rehabiliterings- och anpassningskurser som
ordnas av FPA
FPA ordnar årligen rehabiliterings- och anpassningskurser för personer som har en sjukdom som
inverkar nedsättande på arbets- och/eller funktionsförmågan och som har behov av rehabilitering.
Förfarandet med förhandsurval tillämpas på yrkesinriktade kurser och på vissa kurser som ordnas
enligt sjukdomsgrupp. Förhandsurvalet nämns i uppgifterna om enskilda kurser under Ansökan.
FPA ordnar kurser bland annat för följande målgrupper:
•

•

•
•

Riksomfattande kurser
o Kurserna ordnas enligt olika sjukdomsgrupper, t.ex. stroke, hjärnskador, autism,
ADHD, Aspergers syndrom, sjukdomar i andningsorganen, hörselskador, mentala
problem, multi- och rörelsehandikapp/CP-syndrom och utvecklingsskador/störningar, synskador, Parkinsons sjukdom, reumatiska sjukdomar, sjukdomar i
bindväven, hjärtsjukdomar, cancer och ett flertal sällsynta sjukdomar
o Närståendevårdare som har en sjukdom som inverkar nedsättande på arbetsoch/eller funktionsförmågan och som har behov av rehabilitering.
Regionala kurser
o Yrkesinriktade kurser per specialupptagningsområde (ERVA-område)
o OPI-kurser (per läroinrättning)
o MS-kurser i öppen vård (per ERVA-område från 1.1.2016)
o Kurser inklusive besök för personer med mentala problem (Södra, Västra, Östra och
Norra Finland)
o Tules-kurser för personer i och utanför arbetslivet med sjukdomar i rörelseorganen
(per ERVA-område) • Kurser för personer med arbetsrelaterad utbrändhet (Södra,
Västra, Östra och Norra Finland)
o IKKU-kurser för äldre multisjuka personer som står utanför arbetslivet (per ERVAområde från 1.1.2016)
Riksomfattande och regionala Tyk-grupper
ASLAK-kurser (till 31.12.2015)

Kurserna finns under www.fpa.fi > Rehabilitering > Sök lämplig rehabiliteringskurs (nere till höger
på sidan).
Du kan söka kurser bl.a. genom att söka på kursnummer, enskilda ord, tidpunkt, sjukdom,
yrkesbransch eller språk.
Vill du se om kurserna har lediga platser
•

•

Ange önskad tidsperiod i fältet Ge det tidsintervall inom vilket kurserna du vill titta på
börjar. Då omfattar sökningen de kurser vars första period börjar inom den angivna
tidsperioden.
Välj Lediga platser under Platssituation. Platssituationen är i realtid, dvs. situationen
förändras allt efter som ett beslut fattas för kursen.

Söker du riksomfattande kurser enligt sjukdomsgrupp
•

•
•
•
•

•
•

Ange önskad tidsperiod i fältet Ge det tidsintervall inom vilket kurserna du vill titta på
börjar. Då omfattar sökningen de kurser vars första period börjar inom den angivna
tidsperioden.
Välj Kurser enligt sjukdomsgrupp under Söker.
Välj under Välj kurs efter sjukdom eller yrke den sjukdom som kurserna du vill se på är
avsedda för.
Välj Svenska under Välj kursens språk om du vill söka efter kurser på svenska.
Sök under Kurser för vuxna, barn eller unga om du vill se på kurser som uttryckligen är
avsedda för vuxna eller för barn och unga eller för familjer. I familjekurserna ingår också
kurser som delvis genomförs i form av familjekurser, där den anhöriga deltar endast en del
av tiden.
Använd vid behov knappen Precisera sökningen nere på sidan. Då kan du precisera de
uppgifter du söker.
Du kan också söka med ord på första sidan genom att under Sök med ord skriva in t.ex. den
sjukdom som du vill att kursen ska gälla. Denna sökfunktion är emellertid inte ännu
heltäckande, eftersom sökorden för de kurser som gäller avtalsperioder som inletts före år
2015 inte har förts in.

Söker du kurser enligt sjukdomsgrupp för personer som står utanför arbetslivet
•

•
•
•

•
•
•

Ange önskad tidsperiod i fältet Ge det tidsintervall inom vilket kurserna du vill titta på
börjar. Då omfattar sökningen de kurser vars första period börjar inom den angivna
tidsperioden.
Välj Kurser enligt sjukdomsgrupp under Söker.
Välj under Välj kurs efter sjukdom eller yrke den sjukdom som kurserna du vill se på är
avsedda för.
Du kan också söka med ord på första sidan genom att under Sök med ord skriva in den
sjukdom som du vill att kursen ska gälla, t.ex. Tules. Denna sökfunktion är emellertid inte
ännu heltäckande, eftersom sökorden för de kurser som gäller avtalsperioder som inletts före
år 2015 inte har förts in.
Välj under Välj det område där invånarna uttas till kursen det område eller den ort där du
bor.
Välj Kurser för personer som är utanför arbetslivet under Situationen i arbetslivet
Använd vid behov knappen Precisera sökningen nere på sidan. Då kan du precisera de
uppgifter du söker.

Söker du yrkesinriktade kurser
•

•
•
•
•

Ange önskad tidsperiod i fältet Ge det tidsintervall inom vilket kurserna du vill titta på
börjar. Då omfattar sökningen de kurser vars första period börjar inom den angivna
tidsperioden.
Välj Yrkesinriktade kurser under Söker.
Välj under Välj det område där invånarna uttas till kursen det område eller den ort där du
bor.
Använd vid behov knappen Precisera sökningen nere på sidan. Då kan du precisera de
uppgifter du söker.
Du kan också söka med ord på första sidan genom att under Sök med ord skriva in t.ex.
ordet yrkesinriktad för att hitta yrkesinriktade kurser.

Söker du regionala Tules-kurser (för personer i arbetslivet)
•

•
•
•
•
•
•

Ange önskad tidsperiod i fältet Ge det tidsintervall inom vilket kurserna du vill titta på
börjar. Då omfattar sökningen de kurser vars första period börjar inom den angivna
tidsperioden.
Välj Kurser enligt sjukdomsgrupp under Söker.
Välj under Välj kurs efter sjukdom eller yrke den sjukdom som kurserna du vill se på gäller,
t.ex. Ryggsjukdomar.
Du kan också söka med ord på första sidan genom att under Sök med ord skriva in t.ex.
ordet Tules för att hitta kurser för personer med sjukdomar i rörelseorganen.
Välj under Välj det område där invånarna uttas till kursen det område där du bor.
Välj Kurser för personer i arbetslivet under Situationen i arbetslivet.
Du kan också klicka på Precisera sökningen nere på sidan. Under Precisera, söker du väljer
du sedan Tules-kurser (för personer i arbetslivet). Om du ytterligare vill precisera sökningen
av område, välj då under Välj det område som ordnar verksamheten det område där du vill
se på kurser.

Söker du kurser för personer med psykiska problem eller regionala kurser för personer med
arbetsrelaterad utbrändhet
•

•
•
•

Ange önskad tidsperiod i fältet Ge det tidsintervall inom vilket kurserna du vill titta på
börjar. Då omfattar sökningen de kurser vars första period börjar inom den angivna
tidsperioden.
Välj under Välj det område där invånarna uttas till kursen det område där du bor.
Klicka på Precisera sökningen nere på sidan. Under Precisera, söker du väljer du sedan
Kurser för personer med mentala problem.
Du kan också söka med ord på första sidan genom att under Sök med ord skriva in t.ex. den
sjukdom som du vill att kursen ska gälla.

Söker du ASLAK-kurser
•

•
•
•

Ange önskad tidsperiod i fältet Ge det tidsintervall inom vilket kurserna du vill titta på
börjar. Då omfattar sökningen de kurser vars första period börjar inom den angivna
tidsperioden.
Under Söker väljer du ASLAK-kurser.
Välj under Välj kurs efter sjukdom eller yrke den yrkesbransch som kurserna du vill se på är
avsedda för.
Välj under Välj det område där invånarna uttas till kursen det område där du bor.

Söker du TYK-rehabilitering i grupp
•

•
•
•

Ange önskad tidsperiod i fältet Ge det tidsintervall inom vilket kurserna du vill titta på
börjar. Då omfattar sökningen de grupper för vilka den första perioden börjar inom den
angivna tidsperioden.
Under Söker väljer du TYK-rehabilitering i grupp.
Under Välj kurs efter sjukdom eller yrke väljer du den yrkesbransch som du vill se på.
Välj sedan det område där du bor under Välj det område där invånarna uttas till kursen.

Söker du kurser inom ramen för ett utvecklingsprojekt

•

•

Ange önskad tidsperiod i fältet Ge det tidsintervall inom vilket kurserna du vill titta på
börjar. Då omfattar sökningen de kurser vars första period börjar inom den angivna
tidsperioden.
Klicka på Precisera sökningen nere på sidan. Under Välj projekt kan du sedan välja önskat
utvecklingsprojekt.

