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1
1.1

ALLMÄNNA PRINCIPER
Standardens giltighet samt uppdateringar
De standarder för rehabilitering i öppen och sluten vård som träder i kraft vid början
av 2011 och senare består av två delar: 1) en allmän del som gäller alla servicelinjer
och deras olika linjer och 2) en del för varje servicelinje. Delarna kompletterar
varandra och kan inte tillämpas var för sig när FPA-rehabilitering genomförs.
Denna allmänna del av FPA:s standard för rehabilitering i öppen och sluten vård
gäller från och med 1.1.2011 servicelinjer som i öppen eller sluten vård ger
– yrkesinriktad rehabilitering för handikappade
– medicinsk rehabilitering för gravt handikappade
– yrkesinriktad eller medicinsk rehabilitering enligt prövning.
Standardens allmänna del gäller inte terapi i öppen vård.
Standardens allmänna del uppdateras i huvudsak i samband med ändringar i
rehabiliteringslagstiftningen. Uppdateringarna aviseras på FPA:s webbplats,
www.kela.fi/kuntoutuspalvelut > Standardit > Ajankohtaista standardeista. De
uppdaterade avsnitten i standarden är markerade med streck i marginalen.
I den allmänna delen av standarden som uppdaterades 15.23.2011 har ändringar
gjorts i följande avsnitt:
– 3.1.3 Hanteringen av klientuppgifter och rehabiliteringshandlingar
– Bilaga 1: Yrkes- och uppgiftsbetecningar
– Bilaga 2: Begrepp
– Dessutom har adresserna på FPA:s webbsidor för rehabiliteringstjänster
uppdaterats.
De delar av standarderna som gäller de olika servicelinjerna uppdateras i
samband med upphandlingsomgångarna.

1.2

Standardens användningsändamål och syften
FPA ordnar och ersätter rehabiliteringstjänster med stöd av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005). I
denna standard används benämningen lagen om FPA-rehabilitering eller
förkortningen FRPL.
FPA utvecklar och upphandlar rehabiliteringstjänsterna
på
dem.
För
införandet
och utvecklandet
rehabiliteringsgruppen vid FPA:s hälsoavdelning.
genomföra rehabiliteringen enligt standarden och
rehabiliteringseffektivitet som möjligt.

och säkerställer kvaliteten
av standarden svarar
Serviceproducenten ska
eftersträva en så hög

Standarden syftar till att garantera FPA:s rehabiliteringsklienter god rehabilitering i
rätt tid och att se till deras rättigheter. Rehabiliteringsprocessens kvalitet är en
helhet som består av bl.a. servicelinjens standardföljsamhet, en med avseende på
rehabiliteringen tillräcklig och yrkeskunnig personal, lokaler och utrustning som är
ändamålsenliga
och
säkra
samt
serviceproducentens
erfarenhet
av
rehabiliteringsverksamhet.
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Standardens allmänna del består av fyra delar: Allmänna principer,
Rehabiliteringsklientens rättigheter och skyldigheter, Genomförande av
rehabiliteringen, FPA:s uppgifter och dessutom följande bilagor: Bilagor är: Yrkesoch uppgiftsbeteckningar, Begrepp, Lagar och förordningar samt en blankett för
uppställning av mål (GAS - Goal Attainment Scaling). Definitionerna i bilagorna
avser den rehabilitering som ska genomföras i enlighet med FPA:s standarder. I
standardens allmänna del presenteras de kvalitetskrav som är gemensamma för
alla servicelinjer.
Servicelinjen är en beskrivning av genomförandet av och innehållet i
rehabiliteringsformen och av personalen. Serviceproducenten genomför
servicelinjen i dess helhet för en viss klient. I beskrivningen av servicelinjerna för
1
den öppen- och slutenvårdsrehabilitering som ordnas av FPA (standarden )
fastställs kvalitetskraven för varje servicelinje. För varje servicelinje beskrivs
rehabiliteringsprogrammet och -strukturen mer ingående än i den allmänna delen.
När rehabiliteringen genomförs ska beskrivningen av servicelinjen alltid iakttas.
I den lagstiftning och de förmånsanvisningar som gäller FPA-rehabilitering
definieras vad slags rehabilitering FPA ordnar och för vem, och vilka andra förmåner
som klienten har rätt till (t.ex. rehabiliteringspenning, reseersättning och
övernattningspenning) i anslutning till rehabiliteringen. Information om förmåner som
utbetalas i samband med rehabilitering som ordnas av FPA fås på FPA-byråerna
och FPA:s webbsidor www.fpa.fi.
1.3

God rehabiliteringspraxis
Den rehabilitering som ordnas av FPA ska basera sig på principen om god
rehabiliteringspraxis och påvisade resultat. Med god rehabiliteringspraxis avses den
allmänt etablerade rehabiliteringspraxis som tillämpas av FPA och av den offentliga
hälso- och sjukvården. Med allmänt etablerad praxis avses tillämpning av kunskaper
som är etablerade och erfarenhetsbaserade eller metoder baserade på
vetenskapliga rön (10 § i FRPL och RP 3/2005).
God rehabiliteringspraxis beskrivs i boken ”Hyvän kuntoutuskäytännön perusta,
käytännön ja tutkimustiedon analyysista suositukseen vaikeavammaisten
kuntoutuksen kehittämishankkeessa”.
Vid rehabiliteringen beaktas klientens rehabiliteringsbehov och mål, resurser och
styrkor samt hans eller hennes arbets- och livssituation. För att
rehabiliteringsbehovet ska konstateras tidigt och rehabiliteringen ge önskat resultat
är det viktigt att alla parter är aktiva och samarbetar för att anvisa klienten
rehabilitering och genomföra rehabiliteringen och för att eventuella fortsatta åtgärder
vidtas.
Klienten deltar i planeringen av rehabiliteringen i dess olika skeden. Rehabiliteringen
ska stödja klientens mål och ske i samarbete mellan klienten, klientens familj, FPA,
den vårdansvariga enheten, serviceproducenten och andra instanser med nära
anknytning till rehabiliteringen.
I rehabiliteringsprocessen ingår den vårdansvariga enhetens beskrivning av
klientens funktionsförmåga med tillhörande bedömning av rehabiliteringsbehovet,
planering och uppställande av mål. Utöver dessa ingår i rehabiliteringsprocessen
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ansökan om rehabilitering hos FPA, rehabiliteringsbeslut, genomförande av
rehabiliteringen, ersättning för kostnader förorsakade av rehabiliteringen samt
uppföljning och fortsatta åtgärder i samverkan med vårdenheten och vid behov med
andra aktörer, om det i de fortsatta åtgärderna ingår aktiviteter för att bevara t.ex.
arbets- och funktionsförmågan och ge sysselsättning.
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REHABILITERINGSKLIENTENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
Det som sägs senare om rehabiliteringsklientens rättigheter och skyldigheter gäller i
tillämpliga delar vårdnadshavaren, en annan anhörig eller närstående person eller
intressebevakare, om klienten på grund av minderårighet eller sjukdom inte kan
bevaka sina rättigheter och sköta sina skyldigheter. Ett barns föräldrar eller annan
vårdnadshavare har föräldrars rättigheter och ansvar för barnet också under
rehabiliteringen.

2.1

Genomförande av rehabiliteringen
Klienten har rätt till högkvalitativ rehabilitering. Rehabiliteringen ska vara förenlig
med god rehabiliteringspraxis och vara baserad på särskild sakkunskap och
specialkompetens. Rehabiliteringen ska ordnas så att klienten bemöts med respekt
för sitt människovärde och att hans eller hennes integritet skyddas. Vid gruppsamtal
under rehabiliteringsperioden ska en enskild klients angelägenheter inte behandlas
utan klientens samtycke - de behandlas bara på ett allmänt plan. Klientens kultur
ska respekteras, och man bekantar sig med klientens kulturella bakgrund i
samverkan med klienten.
Klienten ska aktivt delta i utarbetandet av planen och uppställandet av målen. För
att rehabiliteringen ska ge önskat resultat är det viktigt att klienten förbinder sig att
följa den plan som har gjorts upp för rehabiliteringen. Klienten kan diskutera
eventuella behov av ändringar i planen med en medlem av det multidisciplinära
teamet eller arbetsparet. FPA och serviceproducenten ska även beakta klientens
övriga önskemål så att de stöder rehabiliteringen.
Klienten kan vid behov kontakta FPA i frågor som gäller rehabiliteringen.

Respons från klienten
Klienten har rätt att ge en skriftlig och/eller muntlig utvärdering till serviceproducenten eller FPA om den rehabilitering han fått. Klientens åsikt ska beaktas
och antecknas i klientens handlingar i processens olika faser.
Behandling och terapi på klientens bekostnad
Klienten kan, om han så önskar, av serviceproducenten på egen bekostnad köpa
behandlingar eller terapier som inte ingår i rehabiliteringsprogrammet. Det
förutsätter att serviceproducenten har resurser att erbjuda sådana tjänster och att
de inte stör genomförandet av rehabiliteringen.
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2.2

Annullering eller avbrott
En klient som är förhindrad att påbörja rehabilitering som han beviljats är skyldig att
annullera rehabiliteringen. Förhinder ska anmälas inom 7 dygn från det att den
försäkrade har fått uppgift om tidpunkten för rehabiliteringen. Efter den utsatta tiden
kan klienten annullera rehabiliteringen endast om arbetsoförmåga, arbete eller
någon annan godtagbar orsak hindrar att rehabiliteringen påbörjas. Anmälan ska
göras omedelbart när klienten vet att han är förhindrad. Förhindret ska anmälas till
FPA, och därifrån förmedlas uppgiften till rehabiliteringskliniken (43 § 4 mom. i
FRPL).
Klienten får avbryta påbörjad rehabilitering bara av särskilt vägande skäl, t.ex. om
klienten själv eller en nära anhörig plötsligt insjuknar, något akut skäl i anslutning till
arbete eller barnaskötsel eller något annat motsvarande oförutsett skäl. Klienten ska
omedelbart meddela FPA eller serviceproducenten om han avbryter rehabiliteringen.
Klientens anmälan antecknas av FPA i klientens handlingar.
Om godtagbara skäl saknas för att annullera rehabiliteringen efter utsatt tid eller för
att avbryta rehabiliteringen, beaktas detta när klientens framtida rehabilitering
planeras och beslut fattas.

2.3

Språk och anlitande av tolk
Klienten har rätt att använda sitt nationella modersmål (finska eller svenska, i särfall
samiska) under rehabiliteringen och i andra situationer i anslutning till
rehabiliteringen. Klienten ska även såvitt möjligt få frågeformulär, handlingar,
utlåtanden och rapporter om rehabiliteringen på sitt modersmål.
Klienten har rätt att med hjälp av tolk använda något annat språk än de som nämnts
ovan, ifall detta förutsätts för att rehabiliteringen ska kunna genomföras. FPA ordnar
med tolk och ersätter kostnaderna för tolkningen.

2.4

Anhöriga och närstående
Med anhöriga avses klientens nära anhöriga, som kan vara t.ex. klientens föräldrar,
barn, syskon och make/maka eller sambo. Annan närstående kan t.ex. vara en
person som försörjer klienten (barn/vuxen) eller som deltar i den dagliga vården av
klienten, eller en make/maka/sambo till den förälder som bor med barnet eller
makens/makans/sambons barn. En personlig assistent eller annan aktör från
klientens närmaste nätverk kan inte delta i rehabiliteringen som annan närstående
person.
En anhörig eller närstående deltar i rehabiliteringen om detta är nödvändigt för att
nå de mål som har ställts upp för rehabiliteringen och den innehåller ordnat program
för de anhöriga. Som nödvändig rehabilitering för anhöriga kan betraktas
rehabilitering som ger sådana färdigheter som stöder klientens förmåga att så
optimalt som möjligt klara sig på egen hand.
Grunderna för de anhörigas eller närståendes deltagande framgår av klientens
läkarutlåtande B eller rehabiliteringsplan eller av någon annan motsvarande
utredning eller klientens handlingar.
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Anhöriga eller närstående deltar inte i rehabilitering som personliga assistenter på
FPA:s bekostnad. Serviceproducenten ska se till att det under rehabiliteringen finns
tillräckligt med assisterande personal för klienterna.
Anhörigas och andra närstående personers roll i rehabiliteringen kan ha preciserats
i delarna om de olika servicelinjerna.
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3

GENOMFÖRANDE AV REHABILITERINGEN

3.1
3.1.1

Planering
Plan uppgjord av vårdenheten
Vårdenheten skriver ett läkarutlåtande B (B-utlåtande) för klienten, eller upprättar en
rehabiliteringsplan när det gäller en gravt handikappad klient.

B-utlåtande eller annan medicinsk utredning med motsvarande uppgifter
Det medicinska och psykosociala tillståndet hos en klient som söker rehabilitering
enligt prövning eller yrkesinriktad rehabilitering ska utredas tillräckligt noggrant och
problemen och rehabiliteringsbehovet fastställas före antagningen till
rehabiliteringen. Det B-utlåtande som vårdenheten uppgjort eller den medicinska
utredningen med motsvarande uppgifter ska innehålla
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

klientens dåvarande arbets- och/eller funktionsförmåga och sjukdomar eller
skador som inverkar på den i prioritetsordning enligt ICD-klassifikationen
tidigare och/eller planerade undersöknings- och behandlingsåtgärder
andra långvariga sjukdomar eller sjukdomar som inverkar på rehabiliteringen
samt på rehabiliteringsbehovet och genomförandet av rehabiliteringen
psykosocial status, livssituation
klientens och familjens behov och resurser
individuella faktorer hos klienten, såsom personlighet och copingstrategier som
inverkar på rehabiliteringen
eventuella problem, utmaningar och styrkor i samband med utvecklingen till en
självständig individ
rehabilitering och behandling som ges inom hälsovården, socialväsendet eller av
någon annan instans samt egenvård
eventuella aktuella sysselsättningsmål
rekommenderad rehabilitering
motiveringar och mål för den rehabilitering som ska sökas.

Vid svåra funktionsstörningar eller vid problem förorsakade av andra sjukdomar ska
rehabiliteringstidpunkten och rehabiliteringen planeras noggrant med hänsyn till den
pågående behandlingsprocessen.
Rehabiliteringsplan
Den medicinska rehabiliteringen för gravt handikappade baseras på en
rehabiliteringsplan som uppgjorts av vårdenheten. Vårdenheten upprättar en skriftlig
rehabiliteringsplan för minst ett och högst tre år. Klienten och/eller dennes
anhöriga/närstående samt i mån av möjlighet terapeuterna inom öppenvården deltar
i upprättandet och justeringen av planen. Rehabiliteringsplanen upprättas av en
läkare eller av en läkare i samråd med ett multidisciplinärt team och undertecknas
av en läkare.
Rehabiliteringsplanen upprättas på blankett KU 207r, Rehabiliteringsplan för
medicinsk rehabilitering av gravt handikappade. I rehabiliteringsplanen beskrivs
begränsningen av arbets- och funktionsförmågan eller risken för en begränsning,
samt de individuella och konkreta lång- och kortsiktiga målen för rehabiliteringen.
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Vid planeringen beaktas klientens situation som helhet så att den helhet som
rehabiliteringsinsatserna ger upphov till och det antal olika mål som kräver intensivt
arbete är skäliga och ändamålsenliga. I planen motiveras det aktuella behovet och
bedöms effekten av den rehabilitering som sökts samt hur åtgärden kan stödja de
mål som ställts upp för rehabiliteringen.
Rehabiliteringsplanen innehåller
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

uppgifter om sjukdomen eller skadan i prioritetsordning enligt ICDklassifikationen och en bedömning av prognosen
en övergripande beskrivning av funktionsförmågan (ICF) och resultaten av
använda utvärderingsmetoder inklusive eventuella referensvärden
klientens livssituation, resurser och styrkor
individuella faktorer hos klienten, såsom personlighet och copingstrategier som
inverkar på rehabiliteringen
klientens och familjens behov och resurser
eventuella problem, utmaningar och styrkor i samband med utvecklingen till en
självständig individ
kortsiktiga och långsiktiga mål för rehabiliteringen och klienten
tidigare genomförd rehabilitering och uppnådda resultat
rehabilitering och behandling som ges inom hälsovården, socialväsendet eller av
någon annan instans samt egenvård
undersöknings- och behandlingsåtgärder som inverkar på rehabiliteringen
klientens övriga aktiviteter, t.ex. motionsvanor
nödvändig rehabilitering som rekommenderas, inklusive motiveringar
motiveringar för deltagande av en anhörig
vid ansökan om slutenvårdsrehabilitering ska man motivera varför åtgärder inom
öppenvårdsrehabiliteringen inte är tillräckliga
eventuella aktuella behov av yrkesinriktad rehabilitering och sysselsättningsmål.

I rehabiliteringsplanen antecknas följande uppgifter som är nödvändiga för
genomförandet av rehabiliteringen:
–
–
–
–

rehabiliteringsform, tidtabell, längd och hur rehabiliteringen genomförs
eventuell instans som genomför rehabiliteringen, serviceproducenten
uppföljningsplan och -instans
tidpunkten för upprättandet av följande plan och medverkande aktörer.

Rehabiliteringsplanen kan justeras avseende de olika rehabiliteringsformerna
genom att man kompletterar rehabiliteringsplanen eller B-utlåtandet.
Av planen framgår namnen på de personer som deltagit i planeringen samt deras
kontaktuppgifter. Ifall uppgifter om eventuell instans som genomför rehabiliteringen
eller serviceproducent har antecknats i planen ska det framgå att
serviceproducenten har valts i samråd med vårdenheten och klienten och/eller
klientens anhöriga/närstående.
3.1.2

Åtgärder som föregår rehabiliteringen
På basis av remissuppgifterna från FPA ska serviceproducenten försäkra sig om att
den beviljade rehabiliteringen och tidpunkten för den är lämplig för klienten. Om
rehabiliteringen på basis av handlingarna inte förefaller lämplig på grund av
klientens sjukdom eller handikapp ska serviceproducenten kontakta FPA-byrån.
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Förhandsurval
FPA fastställer de servicelinjer för vilka förhandsurval tillämpas. Syftet är att få fram
den grupp som är bäst lämpad för rehabiliteringen. För varje servicelinje beskrivs
förhandsurvalet närmare.
Förhandsurvalsprocessen beskrivs i en separat promemoria som uppdateras
årligen.
Kallelse
Efter att ha fått rehabiliteringsbeslutet ska serviceproducenten sända en kallelse till
klienten. I kallelsen ingår
–
–
–
–

–
–
–

de allmänna målen för rehabiliteringen
tidpunkten för rehabiliteringen, ankomsttiden och anvisningar inför ankomsten
rehabiliteringens innehåll (t.ex. en broschyr) och preliminärt program
information om försäkringsskyddet under rehabiliteringen och huruvida
serviceproducenten har tecknat frivillig fritidsolycksfallsförsäkring för klienterna
och för deras anhöriga som deltar i rehabiliteringen
information om rehabiliteringskliniken (t.ex. en broschyr) och kontaktuppgifter
anvisningar om personliga tillbehör, mediciner etc. som ska tas med.
eventuell annan information om servicelinjen eller -producenten.

Förhandsförfrågan
Innan rehabiliteringen inleds ska serviceproducenten be klienten lämna uppgifter för
genomförandet av rehabiliteringen, antingen på en blankett med förhandsförfrågan
eller genom en intervju. Uppgifter inhämtas bl.a. om följande helheter:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

personliga mål och önskemål avseende rehabiliteringen
det fysiska och psykiska hälsotillstånd som klienten upplever
frågor som gäller minnet, uppmärksamheten och gestaltningen
den sociala livssituationen (t.ex. familjerelationer och andra människorelationer),
fritidsintressen
arbets- och studierelaterade frågor
frågor som gäller den sociala funktionsförmågan, t.ex. kommunikation
förmåga att klara sig i vardagen (t.ex. rörelseförmåga, användning av
hjälpmedel, hjälpbehov)
önskemål om och förväntningar på rehabiliteringen
särskilda behov (t.ex. allergi och specialdiet)
eventuella övriga frågor från serviceproducenten.

Serviceproducenterna bör ha dessa uppgifter innan kursen börjar.
Serviceproducenten ska vid behov inhämta ytterligare information från klienten och
från t.ex. vårdenheten innan rehabiliteringen inleds eller under dess gång.
Samtidigt med blanketten med förhandsförfrågan kan rehabiliteringsinrättningen
också sända klienten andra evalueringsblanketter.
Hur man genomför förhandsförfrågan förklaras närmare i beskrivningarna av
servicelinjerna.
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Förhandsplanering
Teamet eller arbetsparet samlas före rehabiliteringen för att sätta sig in i de
utredningar som de fått och de förfrågningar som klienterna besvarat. Med ledning
av förhandsuppgifterna beaktar det multidisciplinära teamet eller arbetsparet
klientens individuella behov vid genomförandet av rehabiliteringen. För de olika
servicelinjerna kan det finnas närmare uppgifter.
3.1.3

Hanteringen av klientuppgifter och rehabiliteringshandlingar
Serviceproducenten ska iaktta lagenliga datasekretessförfaranden i fråga om
insamlingen av patient- och personuppgifter, datainnehållen, sin egen verksamhet
samt vid lämnande, förvaring, skydd, förstöring och annan informationshantering.
Sekretessbelagda uppgifter som insamlats under rehabiliteringen har serviceproducenten inte rätt att använda i annat syfte än för rehabiliteringen av FPA:s
kunder. Klienten har rätt att hos serviceproducenten och/eller FPA granska de
handlingar som rör honom och rehabiliteringsprocessen.
Serviceproducenten bör har gjort upp en sådan registerbeskrivning som åläggs i
personuppgiftslagen och en informationshandling (datasekretessbeskrivning) över
det personregister som bildas av klientens handlingar (10 och 24 § i personuppgiftslagen). Det ska vara möjligt att separat extrahera uppgifter om FPA:s
rehabiliteringskunder ur andra servicebeställares och enhetens egna patientregister.

Inhämtande och utlämnande av uppgifter
De uppgifter om klienten som behövs för rehabiliteringen får serviceproducenten
med klientens skriftliga samtycke begära från andra håll, t.ex. hälso- och
sjukvården, och förmedla till andra instanser.
Serviceproducenten ska dokumentera alla tillstånd som begärts av klienten och/eller
anhöriga eller närstående personer, såsom tillstånd att inhämta uppgifter, att ta
kontakt per telefon och att sända handlingar till andra än FPA och vårdenheten samt
tillstånd för fotografering, videofilmning och användning av e-tjänsten för
rehabilitering samt för användning av material som dessa resulterar i.
Serviceproducenten får inte lämna uppgifter om klienten till utomstående utan
dennes samtycke, såvida inte lagen uttryckligen medger rätt att lämna uppgifter.
FPA har rätt att få och lämna ut uppgifter om klienten i de situationer som avses i
59, 60 och 63 § i lagen om FPA-rehabilitering).
Utlämnande av uppgifter för forskningsändamål
Serviceproducenten får använda uppgifter om FPA:s klienter i sitt eget interna
utvecklingsarbete som inte publiceras eller annars sprids i rapporter. Om uppgifter
om klienterna används antingen under rehabiliteringens gång eller senare i
forskningssyfte ska serviceproducenten inhämta klienternas skriftliga samtycke till
att få lämna ut eller själv använda klientens uppgifter för forskningen. Detta kräver
vid behov den etiska kommitténs utlåtande. Serviceproducenten och den som
bedriver forskningen (forskningsinstans/forskare) svarar för att behövligt utlåtande
har inhämtats.
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Dokumentering
Serviceproducenten ska dokumentera genomförandet av rehabiliteringsservicen i
klientens handlingar så att dess innehåll, kvalitet, karaktär, evaluerings- och
mätresultat samt tidpunkten för genomförandet och klientens respons kan
konstateras i efterhand utifrån korrekta anteckningar. Serviceproducenten antecknar
varje individuellt besök och gruppbesök på ett sådant sätt att händelser under
rehabiliteringstiden, såsom genomförandet av rehabiliteringen, utnyttjade metoder,
samarbetsbesök och gemensamma förhandlingar samt det timantal som utnyttjats,
kan verifieras i efterhand. Också rehabilitering som genomförs i grupp bör
dokumenteras i klientens individuella handlingar. Likaså bör övernattningar under
rehabilitering i öppen vård, t.ex. yrkesinriktade kurser och kurser för
långtidsarbetslösa, registreras i klientens handlingar. Eventuell frånvaro från
rehabiliteringen antecknas så att den kan verifieras i efterhand.
Dokumenteringen ska utföras på ett sådant sätt att integritetsskyddet bibehålls för
varje klient i en grupp. Anteckningarna utnyttjas vid planeringen, genomförandet och
utvärderingen av rehabiliteringen för varje klient samt i efterhand vid uppföljningen
av processen.
Serviceproducenten ansvarar för att personuppgiftslagen (523/1999), lagen om
patientens ställning och rättigheter (785/1992), social- och hälsovårdsministeriets
förordning om journalhandlingar (298/2009) och lagen om elektronisk behandling av
klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) tillämpas vid upprättande
och förvaring av klienternas handlingar och övrigt material som gäller
rehabiliteringen av klienterna. Bestämmelserna gäller även ljud-, film- och
videoinspelningar samt fotografier. Serviceproducenten ska dessutom följa lagen
om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004).
Rehabiliteringshandlingar
Serviceproducenten ska se till att uppgifter om patientombudsmannen och FPA:s
rehabiliteringsstandard finns framlagda på en synlig plats så att klienterna kan läsa
dem. Om rehabiliteringen genomförs på annat håll än i serviceproducentens lokaler
ska denne ha med sig t.ex. en kundmapp med standarden och övrig information av
vikt för rehabiliteringen, så att klienten får bekanta sig med dem.

3.2

Rehabiliteringsprogram och -struktur
I denna allmänna del av standarden beskrivs rehabiliteringsprogrammet och -strukturen allmänt.
I beskrivningarna av servicelinjerna anges mer detaljerat bl.a. dagens längd,
längden på det program som leds av en person med yrkesutbildning inom
rehabiliteringen, programmets innehåll, inlednings- och slutfasens längd och
innehåll, periodindelningen, veckoslutets längd, allmänt program och fritidsprogram,
det multidisciplinära teamets sammansättning och personalkraven.

3.2.1

Hur rehabiliteringen och rehabiliteringsdagen genomförs
Rehabiliteringen genomförs i form av öppen eller sluten vård. Rehabiliteringen
genomförs oavsett servicelinje antingen som slutenvårds- eller öppenvårdsperioder
(rehabiliteringsdagar) eller som besök eller som en kombination av dessa. Formerna

11

för genomförandet inkluderar, förutom de ovan nämnda, även dagar med
arbetspraktik när det gäller yrkesinriktad rehabilitering.
Med rehabilitering i sluten vård avses perioder som ordnas på en inrättning och som
inkluderar inkvartering. Om rehabiliteringen förutom perioder på en inrättning
innefattar ett hembesök som görs av en sakkunnig för serviceproducentens räkning
är det fortfarande fråga om rehabilitering i sluten vård.
Med rehabilitering i öppen vård avses
– öppenvårdsperioder eller besök
– en kombination av öppenvårdsperioder och besök
– en kombination av slutenvårdsperioder och öppenvårdsperioder eller besök.
Öppenvårdsrehabiliteringen inkluderar inte inkvartering, om inte möjlighet till
inkvartering ingår i villkoren för servicelinjen.
Ett besök kan vara
– ett besök av klienten och en anhörig på rehabiliteringsstället
– ett besök av serviceproducentens representant eller en sakkunnig t.ex. i
klientens hem, på klientens arbetsplats eller hos klientens närmaste nätverk.
För att rehabiliteringsdagen vid rehabilitering i öppen vård inte ska bli oskäligt lång
och tung för klienterna, bör deltagarna i öppenvårdsperioder väljas ut så att
reseavståndet blir skäligt eller klienterna har lämpliga trafikförbindelser.
Om klienten t.ex. på grund av dåliga trafikförbindelser anländer till
rehabiliteringsplatsen dagen innan rehabiliteringen börjar och övernattar vid
inrättningen, betraktas den dagen inte som en rehabiliteringsdag.
Längden på en rehabiliteringsdag för klienten och en anhörig beskrivs i samband
med servicelinjerna. I en rehabiliteringsdag ingår förflyttningar mellan lokaler samt
programenliga pauser och måltider.
3.2.2

Rehabiliteringens inlednings- och slutfas
Rehabiliteringens inledningsfas omfattar inledande information och intervjuer,
presentation av personalen, programmet, målen, lokalerna och verksamheten, samt
säkerhetsinstruktioner och det allmänna programmet. I den inledande fasen av
rehabilitering i grupp skapar man förutsättningar för att en aktiv grupp ska kunna
bildas.
Rehabiliteringens slutfas omfattar avslutande intervjuer med klienten och vid behov
med klientens anhöriga samt gemensamma möten med teamets eller arbetsparets
medlemmar och klienten tillsammans med avtalade instanser.

3.2.3

Periodisering av rehabiliteringen
Rehabiliteringen genomförs som regel under vardagar (från måndag till lördag). När
rehabiliteringen sker i perioder, genomförs perioder under 7 dygn huvudsakligen
under vardagar, med undantag av veckoslutskurser. Under veckoslutskurserna ska
lördagens och söndagens rehabiliteringsprogram i fråga om innehåll och längd
motsvara det program som ordnas under vardagar.
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För enstaka söckenhelger som infaller under rehabiliteringsperioden ska serviceproducenten ordna motsvarande program som under lördagar. Lördagsprogrammet
fastställs för varje enskild servicelinje.
3.2.4

Rehabiliteringsprogram
Det program som serviceproducenten ordnar för klienterna och de anhöriga
definieras närmare för varje servicelinje. Programmets innehåll ska motsvara
målgruppens behov och mål och genomföras av den personal som angetts för
servicelinjen och i anbudshandlingarna.
Personalen ger klienter och anhöriga handledning i enlighet med programmet
huvudsakligen i serviceproducentens lokaler, men i vissa fall kan personalen utnyttja
tekniska hjälpmedel, såsom audiovisuell teknik, som hjälp vid genomförandet av
rehabiliteringen. Detta kan komma i fråga t.ex. i samband med nätverksarbete och
avslutande möten där sakkunniga från andra instanser deltar. Hur den audiovisuella
tekniken kan utnyttjas i rehabiliteringen beskrivs vid behov närmare i delarna om
respektive servicelinjer.
Vid genomförandet av rehabiliteringsprogrammet ska de erfarenheter som gjorts
och den information som erhållits genom god rehabiliteringspraxis och forskningsresultat beaktas. Det ska finnas en bakomliggande kundorienterad aspekt och
teoretiska referensramar som lämpar sig för rehabiliteringen i fråga.

Rehabiliteringsprogram under veckoslut
Om veckoslut ingår i långvarig slutenvårdsrehabilitering ska serviceproducenten
ordna program på lördagar under ledning av en person med yrkesutbildning inom
rehabiliteringen på det sätt som bestämts för servicelinjen. Handledd verksamhet i
anslutning till rehabiliteringen kan också ske på söndagar. Programtiderna för
veckoslutskurser avviker från denna allmänna anvisning
Allmänt program
Dagtid ordnar serviceproducenten vid behov allmänt program. Allmänt program kan
komma i fråga t.ex. om en del av klienterna har eget separat program samtidigt.
I det handledda rehabiliteringsprogrammet kan ingå allmän motion och allmänna
föreläsningar som hålls av en person med yrkesutbildning inom rehabiliteringen och
som är avsedda för alla klienter på rehabiliteringsinrättningen om de hänför sig till
kursens mål och innehåll och lämpar sig för ifrågavarande klienter, t.ex. gravt
handikappade.
Fritidsprogram
I samband med slutenvårdsperioder ordnar serviceproducenten allmänt program
och fritidsprogram som stöder rehabiliteringen under kvällar samt under veckoslut
om veckoslut ingår i perioden. Inkvarterade klienter kan delta i det allmänna
fritidsprogrammet vid inrättningen under kvällar och veckoslut.
Serviceproducenten har i sitt veckoprogram beskrivit innehållet i det allmänna
programmet och fritidsprogrammet för de olika rehabiliteringsaktiviteterna.
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3.2.5

Uppgifter mellan perioderna
Den träning på egen hand som ska utföras mellan perioderna, när rehabiliteringen
är indelad i perioder, utgör en central del av rehabiliteringen vid de servicelinjer som
ger sådana hemuppgifter. De teman som behandlas under rehabiliteringen
bearbetas med hjälp av hemuppgifterna. Uppgifterna gås igenom i början av de
påföljande perioderna.
Klienten och det multidisciplinära teamet eller arbetsparet kommer tillsammans
överens om vilka uppgifter som behöver utföras mellan perioderna.
Serviceproducenten ska ge klienterna och de anhöriga skriftliga instruktioner om
uppgifterna. Uppgifterna beskrivs närmare för varje servicelinje.

3.2.6

Nätverksarbete
Serviceproducenten ska vid behov med klientens tillstånd kontakta samarbetsparter
som är viktiga med tanke på främjandet av klientens rehabilitering, t.ex. familjen,
producenterna av rehabiliteringstjänster, företagshälsovården eller någon annan
vårdinstans. Målet är bl.a. att koppla samman rehabiliteringsprocessen med de
fortsatta insatser som sker på hemorten och inom företagshälsovården samt hälsooch sjukvården och att säkerställa fortsatt rehabilitering.
Klienten ska aktiveras och få hjälp med att kartlägga ett samarbetsnätverk på
hemorten som främjar och stöder rehabiliteringen.

3.2.7

E-tjänst
Serviceproducenterna kan utnyttja en e-tjänst som hjälpmedel vid genomförandet av
rehabiliteringen. E-tjänsten kan användas t.ex. som hjälpmedel vad gäller
rehabiliteringens innehåll, kontakten under de mellanliggande perioderna och
utförandet av uppgifter mellan perioderna.
Serviceproducenten svarar för användningen av e-tjänsten och för
användningsreglerna samt för den aktuella webbapplikationens dataskydd. Före
ibruktagandet klargör serviceproducenten användningsprinciperna och -reglerna för
klienterna.
I e-tjänsten loggar man alltid in som registrerad användare. Före registreringen ska
serviceproducenten begära en skriftlig förbindelse av klienten om iakttagande av
användningsreglerna. I förbindelsen specificeras vilka uppgifter som hanteras i etjänsten och i vilka situationer, och vem som har tillgång till uppgifterna i olika delar
av tjänsten. Klienten måste också få veta var och hur länge uppgifter om honom
lagras i e-tjänsten.

3.2.8

Utvärdering och mätning
FPA följer med rehabiliteringens effekter.
De viktigaste föremålen för utvärderingen är målen för rehabiliteringen, uppnådd
livskvalitet och funktions- eller arbetsförmåga. Målen för rehabiliteringen sätts upp i
samråd med klienten, serviceproducenten och övriga samarbetsparter med
betydelse för rehabiliteringen, såsom vårdenheten. Som hjälpmedel för att sätta upp
rehabiliteringsmålen och utvärdera måluppfyllelsen används GAS-metoden (bilaga
4).
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Utnyttjandet av GAS-metoden harmoniserar rehabiliteringsmetoderna, preciserar
rehabiliteringsmålen och klargör för klienten vad rehabiliteringen syftar till.
Målen för rehabiliteringen ska vara realistiska för kunden, mätbara, registrerbara
och ändamålsenliga. Målen ställs upp i början av rehabiliteringen, justeras under
rehabiliteringens gång och utvärderas i slutet av rehabiliteringen.
Övriga mått och utvärderingsmetoder och användningen av dem beskrivs närmare
för respektive servicelinjer.
3.2.9

Rehabiliteringsrapport
Rehabiliteringsrapporten är en beskrivning av klientens rehabiliteringsprocess
uppgjord av serviceproducenten. Rehabiliteringsrapporten ska omfatta bl.a. följande
delar med tydliga rubriker:
Sammanställning
– en sammanhållen beskrivning av rehabiliteringsresultaten
– mätresultat som är centrala med hänsyn till den fortsatta rehabiliteringen och
behandlingen
– centrala rekommendationer
Individuell del
– utgångsläge, klientens förväntningar och behov
– klientens konkreta individuella mål och planer under rehabiliteringen och
realiseringen av dem genom en verbal beskrivning av resultaten på GASmålblanketten
– förändringar när det gäller klientens förmåga att klara av vardagen, arbete och
studier
– klientens egna uppfattningar om rehabiliteringen och om hur målen har
förverkligats
– slutsatser och rekommenderade fortsatta insatser och fortsättningsplaner
– resultaten, inklusive eventuella referensvärden/i relation till det totala antalet
testpoäng, av de centrala mät- och evalueringsmetoder som använts vid
utvärderingen av klienten och uppföljning av dem under fortsättningsperioden
– en bedömning av situationen med tyngdpunkt på de saker som är viktiga för
klienten och med hänsyn till delområdena i ICF-klassifikationen
– en verbal utvärdering av hur klientens funktions- och arbetsförmåga har
utvecklats
– andra frågor som kommit fram vid uppföljningen
– en slutlig bedömning av klientens situation vid rehabiliteringens slut
– observationer eller eventuella separata utlåtanden av den specialiserade
personalen
– eventuella nätverkskontakter
Allmän del
– rehabiliteringens allmänna mål och innehåll
– serviceproducentens kontaktinformation
– uppgifter om det multidisciplinära teamet, arbetsparet och den specialiserade
personalen (namn, yrkesställning, andel i genomförandet av rehabiliteringen)
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Bilagor
– blankett för uppställning av mål (GAS)
– eventuella övriga bilagor.
För anhöriga eller närstående personer som deltagit i rehabiliteringen antecknas
följande i rehabiliteringsrapporten:
– den anhöriga eller närstående personens namn
– den anhöriga eller närstående personens relation till klienten, t.ex. make, maka,
sambo eller mamma
– tidpunkten för deltagande i rehabiliteringen
– effekten eller betydelsen för klientens rehabiliteringsprocess att en anhörig eller
annan närstående person deltar i rehabiliteringen.
Personliga uppgifter om anhöriga eller andra närstående personer skrivs inte in i
rapporten.
Innehållet i rehabiliteringsrapporten beskrivs närmare i standarderna om respektive
servicelinjer.
Som regel utarbetar serviceproducentens multidisciplinära team eller arbetspar en
rehabiliteringsrapport för klienten när den sista rehabiliteringsperioden avslutats. I
vissa fall, t.ex. för beslut om fortsatt rehabilitering, kan FPA förutsätta en kort
rehabiliteringsrapport under rehabiliteringsprocessens gång. Dessa fall har
fastställts separat för varje servicelinje.
En kort rehabiliteringsrapport ska innehålla uppgifter om det team eller arbetspar
och den specialiserade personal som ansvarar för rehabiliteringen samt en
beskrivning av klientens personliga situation i början, målen för rehabiliteringen och
hur den framskrider. Till en kort rapport fogas inga bilagor.
Rehabiliteringsrapporten ska inom två veckor efter rehabiliteringsperiodens slut
sändas till klienten, FPA och övriga instanser som avtalats med klienten, t.ex.
vårdenheten.
Innan rapporten färdigställs ska serviceproducenten bereda klienten tillfälle att i
samband med de avslutande samtalen framföra sina åsikter om de frågor och
undersökningsresultat som ska ingå i rapporten.
Rehabiliteringsrapporten undertecknas av läkaren, om denne ingår i det
multidisciplinära teamet. I annat fall undertecknas rapporten av en medlem eller
medlemmar av det arbetsteam eller arbetspar som ansvarar för rehabiliteringen av
klienten.
3.3

Personal
För genomförandet av rehabiliteringen svarar ett multidisciplinärt team eller
arbetspar som definieras närmare för varje servicelinje. Medlemmarna i det
multidisciplinära teamet och den övriga personalen har en officiellt godkänd
utbildning som motsvarar yrkesbeteckningen (se bilaga 1). Serviceproducenten ska
sköta om utbildningen och inskolningen av personalen för respektive
rehabiliteringsverksamhet.
För svårskötta eller gravt handikappade klienter ska det finnas rehabiliteringspersonal eller assistenter med lämplig utbildning. Assistenterna och
rehabiliteringspersonalen hjälper klienterna under rehabiliteringen med deras
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normala dagliga aktiviteter, t.ex. med att röra sig, förflytta sig, äta, sköta sin
personliga hygien och att klä av och på sig. Serviceproducenten ska efter behov
även ha personal som behärskar olika kommunikationssätt (t.ex. handtecken,
kommunikationshjälpmedel som stöder och ersätter talet) som svårskötta klienter
eller andra specialgrupper bland klienterna behöver. Målgruppen och den personal
som behövs beskrivs närmare för varje servicelinje.
I rehabiliteringsperiodens program kan vid behov inkluderas ett avsnitt som består
av stöd från andra personer i samma situation (kamratstöd). Serviceproducenterna
ansvarar för stödpersonernas verksamhet och utbildning och ser till att de får
tillräcklig handledning.
Serviceproducenten ska ha en plan för tillräcklig reservpersonal vid semestrar och
för exceptionella situationer så att rehabiliteringen kan genomföras planenligt.
FPA ska underrättas om personalförändringar. Anvisningarna och blanketterna finns
på FPA:s webbsidor www.kela.fi/kuntoutuspalvelut > Muutoksista ilmoittaminen.
3.4

Kontakt
I ärenden som gäller en enskild klients rehabilitering, rehabiliteringsbeslut eller avgift
ska serviceproducenten kontakta FPA. I frågor som gäller upphandlingen och
organiseringen av tjänsterna kontaktas den enhet vid FPA som har ansvarat för
upphandlingen av tjänsten i fråga. Kontakterna vad gäller tolkningen och
förhandlingarna i anslutning till genomförandet av rehabiliteringen och avtalen samt
behandlingen av kundresponsen sköts av rehabiliteringsgruppen vid FPA.
Serviceproducenten ska alltid kontakta FPA om klienten avbryter rehabiliteringen.
Om det under rehabiliteringens gång konstateras att den rehabilitering som klienten
har beviljats inte är ändamålsenlig ska serviceproducenten diskutera med klienten
och med den enhet vid FPA som fattat rehabiliteringsbeslutet på vilket sätt det vore
ändamålsenligt att fortsätta rehabiliteringen.

3.5
3.5.1

Klientsäkerhet
Försäkringsskydd
Serviceproducenten ska för den tid rehabiliteringen pågår ha försäkringsskydd för
klienten och för klientens anhöriga som deltar i rehabiliteringen. Försäkringsskyddet
ska omfatta ansvarsförsäkring för verksamheten. Ansvarsförsäkringen bör även
täcka handledd fritidsverksamhet. Serviceproducenten ska dessutom ha en
patientförsäkring, om personal med hälso- och sjukvårdsutbildning deltar i
genomförandet av rehabiliteringen.
Vid arbetsprövning, arbetsträning, arbetsträning för mentalvårdsklienter,
yrkesinriktade rehabiliteringskurser och kurser för långtidsarbetslösa förutsätts
utöver nämnda försäkringar dessutom obligatorisk olycksfallsförsäkring. Den täcker
personskador i lokaler som används av serviceproducenten samt på utomstående
praktikplatser och vid resor i samband med dem.
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FPA ersätter inte klienterna, de anhöriga som deltar i rehabiliteringen eller
serviceproducenten för kostnader som uppstår på grund av olycksfall eller skada
under rehabiliteringen. Serviceproducenten ska i kallelsen eller på annat sätt i
skriftlig form på förhand meddela klienterna huruvida serviceproducenten har en
frivillig fritidsolycksfallsförsäkring för klienterna och de anhöriga.
3.5.2

Övervakning
Under grupprogram och individuella program ska rehabiliteringspersonal finnas på
plats för att vägleda och övervaka klienterna. Program som klienten utför på egen
hand räknas som klientens egen tid under rehabiliteringen.
Då deltar inte
handledaren om det inte är nödvändigt med tanke på klientens säkerhet.
Om olika idrottsgrenar ingår i programmet ska utrustningen motsvara de
säkerhetsanvisningar och regler som idrottsförbunden eller motsvarande instanser
har utfärdat. Klientsäkerheten ska vara tillgodosedd i motions- och gymlokaler. Det
förutsätts att övervakaren har deltagit i kurs Fhj 1 i första hjälpen ordnad av Finlands
Röda Kors (FRK) eller i motsvarande utbildning, och att utbildningen är i kraft.

3.5.3

Första hjälpen-jour
Serviceproducenten ska se till klientsäkerheten.
Jourhavande personal förutsätts ha deltagit i FRK:s kurs Fhj 1 eller i motsvarande
utbildning. Kunskaperna i första hjälpen ska uppdateras regelbundet. Information
om uppdatering får man bl.a. på Röda Korsets webbplats, www.redcross.fi.
Vid rehabilitering i sluten vård ska serviceproducenten ha personal med utbildning i
första hjälpen dygnet runt och under veckoslut. Vid rehabilitering i öppen vård ska
serviceproducenten ha personal med utbildning i första hjälpen under
öppenvårdsperioder och besök. När gravt handikappade personer deltar i
rehabilitering ska en person som avlagt grundexamen inom hälso- och sjukvård
finnas på plats. Detta gäller också kvällar och nätter om det är fråga om
rehabilitering i sluten vård.
Om övernattning ordnats vid behov under rehabilitering i öppen vård, ska
serviceproducenten ha personal med utbildning i första hjälpen även under kvällar,
nätter och veckoslut.
Om det för en servicelinje godkänns att inkvarteringen finns utanför
serviceproducentens lokaler (t.ex. inkvarteringsrörelser och separata lägenheter),
ska kvälls-, natt- och veckoslutsjouren i inkvarteringen ordnas åtminstone i form av
telefonjour. I inkvarteringen ska det finnas en telefon och ett telefonnummer där
jourhavande personal med kunskaper i första hjälpen kan nås.

3.5.4

Bassängövervakning
Vid
användningen
av
bassängutrymmena
tillämpas
anvisningarna
i
Konsumentverkets publikationsserie 1/2003 som har utarbetats i enlighet med lagen
om produktsäkerhet (914/1986) för att öka säkerheten i simhallar och
badinrättningar
och
definiera
minimikraven
för
säkerheten.
FPA:s
rehabiliteringsklienter hör alltid till de specialgrupper som nämns i avsnitt 8.2. i
anvisningarna i fråga. Medan rehabiliteringen ges och under FPA-klienternas

18

fritidsverksamhet ska det i bassängutrymmena finnas en person med behörighet i
enlighet med Konsumentverkets anvisningar. Badvakterna förutsätts ha giltig
avklarad FRK-kurs Fhj 1 eller motsvarande utbildning.
Konsumentverkets anvisningar finns på webbadressen www.tukes.fi.
3.5.5

Ridtjänsters säkerhet
Serviceproducenten ska se till att ridterapi ges i lokaler som uppfyller kraven i
anvisningen i Konsumentverkets publikationsserie 8/2004. Anvisningen har
utarbetats i enlighet med lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters
säkerhet (75/2004) i syfte att främja ridtjänsternas säkerhet.
Konsumentverkets anvisningar finns på webbadressen www.tukes.fi.

3.5.6

Anvisningar för särskilda situationer
Serviceproducenten har anvisningar om förfarandet i problemsituationer såsom hot
om våld, alkohol- och narkotikaproblem, epidemier och olycksfall.
I samband med exceptionella infektioner, såsom MRSA, ska serviceproducenten
kontakta infektionsläkaren i det egna sjukvårdsdistriktet för att kunna vidta
nödvändiga åtgärder. För MRSA-bärare ordnas enkelrum utan tilläggsavgift för
klienten eller FPA (se avsnitt 3.6.2 Inkvartering). Om en MRSA-bärare har en akut
infektion eller om någon annan infektion medför att MRSA-infektionen aktiveras, bör
möjligheten att flytta fram rehabiliteringen diskuteras med klienten, infektionsläkaren
på hemorten, vårdenheten och FPA-byrån. På grund av att allvarliga infektioner
blivit vanligare ska allmänna hygienanvisningar följas noggrant. Bland annat
händerna och den utrustning som klienten vidrört ska desinficeras efter varje gång.
Närmare anvisningar om aktuella förfaringssätt meddelas på FPA:s webbplats
www.kela.fi/kuntoutuspalvelut >Lisätietoja > Pysyväistiedotteet.

3.5.7

Räddningsplan
Serviceproducenten ska se till att en räddningsplan har gjorts upp och att den är
uppdaterad (räddningslagen 468/2003 och statsrådets förordning om
räddningsväsendet 787/2003). Förutsättningarna för personer med nedsatt och
begränsad funktionsförmåga att rädda sig vid en eldsvåda ska beskrivas separat i
en säkerhetsutredning.

3.6
3.6.1

Lokaler, utrustning och kost
Rehabiliteringslokaler och -utrustning samt vårdtillbehör och hjälpmedel

Lokaler
Serviceproducenten ska se till att rehabiliteringen genomförs i ändamålsenliga och
säkra lokaler. (Lagen om privat hälso- och sjukvård 152/1990 och lagen om tillsyn
av privat socialservice 603/1996).

19

Lokalerna är tillräckligt rymliga, snygga, trivsamma och mångsidiga för att
producera de rehabiliteringstjänster som serviceproducenten erbjuder. Lokalerna
ska lämpa sig för klienterna med hänsyn till grad av rörlighet, funktionsförmåga,
ålder och sjukdom eller handikapp. Klienten ska kunna klara sig så bra som möjligt
på egen hand. Serviceproducenten har behövliga hjälpmedel för omgivningskontroll,
induktions- och larmsystem för hörselskadade samt hjälpmedel för att hålla kontakt,
såsom förstärkare och texttelefon).
Lokalernas placering ska motsvara klienternas behov så att de lokaler som används
under rehabiliteringen ligger nära varandra eller nås av klienterna utan besvär. Vid
individuella perioder för gravt handikappade är de lokaler som utnyttjas för
rehabiliteringen lättillgängliga och har inomhusförbindelse med varandra.
Under rehabilitering i öppen vård ska tillräckliga vilo- och pausrum, sociala
utrymmen och låsförsedda förvaringsutrymmen reserveras för klienterna.
Serviceproducenten har fritidsutrymmen samt hobbyutrymmen och -utrustning för
klienterna. Omgivningen bör vara trygg så att det är möjligt att röra sig ute på egen
hand även för gravt handikappade eller svårskötta klienter.
Serviceproducenten ska säkerställa att renoveringar och andra reparationsarbeten
som utförs i lokalerna inte medför oskäliga olägenheter för genomförandet av
rehabiliteringen. Stora renoveringar ska genomföras vid en sådan tidpunkt att de
medför så lite störningar som möjligt för klienterna, t.ex. under sommarsemestern.
Serviceproducentens lokaler eller en del av dem kan vid behov stängas medan
renoveringen pågår.
Ifall stora ombyggnader eller grundliga förbättringar genomförs under normala
rehabiliteringstider, ska serviceproducenten på förhand i kallelsen informera
klienterna om renoveringsarbetet och dess effekter på genomförandet av
rehabiliteringen. Serviceproducenten ska då erbjuda klienten en möjlighet att av
denna orsak flytta rehabiliteringen till en annan tidpunkt.
Serviceproducenten ska underrätta FPA:s rehabiliteringsgrupp om renoveringar och
om reparations- och ombyggnadsarbeten.
Utrustning
Den utrustning som används för rehabiliteringen ska vara säker och mångsidig så
att serviceproducenten kan producera de rehabiliteringstjänster som erbjuds.
Utrustningen ska motsvara klientkretsens behov och vara säker att använda.
Serviceproducenten ska sköta om utrustningens underhåll och kalibrering jämte
användarsäkerhet och handledning (lagen om produkter och utrustning för hälsooch sjukvård 1505/1994).
Serviceproducenten ska i enlighet med arbetarskyddslagen (738/2002) se till
säkerheten i sina egna lokaler när det gäller arbetsmaskiner och arbetsredskap som
används vid arbetsprövning, arbetsträning och arbetsträning för mentalvårdsklienter.
Personliga vårdtillbehör och hjälpmedel
Allt efter klienternas behov ska serviceproducenten ha ett baslager av de
allmännaste hjälpmedlen och vårdtillbehören. Klienterna har med sig sina egna
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mediciner, förbandsmaterial avsett för långvarigt bruk, katetrar och andra
sjukvårdstillbehör och hjälpmedel.
3.6.2

Inkvartering
Inkvarteringen ska vara belägen så att klienterna kan vila utan störande moment.
För allergiker reserveras separata rum. Rummen för rörelsehandikappade ska
finnas i närheten av rehabiliteringslokalerna så att klienterna obehindrat kan förflytta
sig från rummen till lokalerna. Svårskötta eller gravt handikappade klienter ska i sina
rum ha en larmknapp eller åtminstone en telefonförbindelse med tydliga
anvisningar.
Vid slutenvårdsrehabilitering eller vid öppenvårdsrehabilitering där inkvartering vid
behov ingår ordnas inkvarteringen i dubbelrum med WC och med beaktande av
klientens särskilda behov. I samband med familjerehabilitering har
serviceproducenten familjerum för inkvartering av flera personer. I rummen ska
låsförsedda skåp stå till klienternas förfogande. Av medicinska eller andra
motsvarande skäl kan serviceproducenten i undantagsfall på basis av ett utlåtande
från en läkare vid inrättningen ordna inkvartering i enkelrum utan merkostnader för
klienten eller FPA (se MRSA 3.5.6). Ifall klienten av någon annan orsak önskar eget
rum ska han själv betala merkostnaden för enkelrum.
Vid rehabilitering för gravt handikappade klienter ska serviceproducenten ha sådana
inkvarteringslokaler där det är möjligt att ta emot klienter som medför skolad ledareller assistenthund.

3.6.3

Kost
Maten ska vara mångsidig och nyttig. För att kunna tillgodose särskilda dietbehov,
t.ex. specialdiet, ska personalen ha specialkompetens på området. Vid behov ska
serviceproducenten ordna specialdiet om behovet har konstaterats av en läkare.
I helpension ingår frukost, lunch, en lätt middag och mellanmål (på dagen och
kvällen)
som
självbetjäning
och
vid
behov
med
assistans.
I
öppenvårdsrehabiliteringen ingår en måltid dagligen och behövliga mellanmål.
Vid arbetsprövning, arbetsträning och arbetsträning för mentalvårdsklienter i öppen
vård och vid arbetspraktik i form av yrkeskurser och kurser för långtidsarbetslösa
ska serviceproducenten ordna måltiderna själv eller köpa servicen från ett
utomstående matställe. Ifall arbetsprövningen, arbetsträningen, arbetsträningen för
mentalvårdsklienter, en yrkeskurs eller en kurs för långtidsarbetslösa inkluderar
arbetspraktik utanför rehabiliteringsenheten och klienten inte kan anlita den
måltidsservice som enheten ordnar, kan serviceproducenten ersätta klienten för
måltidskostnaderna i form av pengar.
I samband med utredningar av rehabiliteringsbehovet eller besök som ingår i
rehabiliteringen serveras vid behov ett mellanmål eller en enskild måltid. Vid
uppföljningsbesök som ingår i en rehabiliteringsundersökning serveras vid behov en
enskild måltid.
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3.7
3.7.1

Rapportering och uppföljning
Årsrapport
Förutom sin årsredovisning ska serviceproducenten årligen sända årsrapporter för
de enskilda servicelinjerna till FPA:s rehabiliteringsgrupp och kretscentraler. Av
årsrapporterna ska framgå uppgifterna om verksamheten samt eventuella problem
och utvecklingsbehov.
Anvisningen för uppgörandet av en årsrapport och blanketterna finns på FPA:s
webbsidor www.kela.f/kuntoutuspalvelut > Lomakkeet ja raporttipohjat >
Vuosiraportit.

3.7.2

Kvalitetsledning och uppföljning

Uppföljning
Serviceproducenten övervakar rehabiliteringens kvalitet med hjälp av kundrespons
och enkäter om kundtillfredsställelse och utnyttjar responsen för att utveckla
rehabiliteringsaktiviteterna.
Kvalitetsdokumentering
Serviceproducenten har utarbetat en kvalitetshandbok eller dokumenterat
rehabiliteringsservicens
innehåll
och
kvalitet
på
något
annat
sätt.
Serviceproducenten utvecklar en övergripande kvalitetsledning och utsträcker den
till alla verksamhetssektorer och enheter. Som stöd i en integrerad utveckling av
verksamhets- och kvalitetssystemet kan serviceproducenten använda olika metoder,
t.ex. kvalitetssystemkriterierna i standarden ISO 9000, utvärderingsgrunderna i den
europeiska kvalitetsutmärkelsen, utvecklingsprogrammet för servicesystem och
kvalitetsrevisionsmetoder (King's Fund) eller ITE-metoden för självutvärdering och
kvalitetsledning av arbetsenheten. Kvalitetsledningen förutsätter att
–

serviceproducenten skriftligen har fastställt och dokumenterat sin kvalitetspolicy
och sina centrala kvalitetsmål

–

serviceproducentens kvalitetsarbete innehåller en skriftlig processbeskrivning
eller ett skriftligt schema över servicelinjen, allmänna anvisningar för
rehabiliteringsverksamheten, arbetsinstruktioner för det multidisciplinära teamet
och personalen samt beskrivningar av individuella aktiviteter och gruppaktiviteter

–

serviceproducenten följer upp och utvärderar servicelinjens
rehabiliteringsverksamhet. Utöver kundresponsen utnyttjar serviceproducenten i
sitt arbete minst två processmått med vilka serviceproducenten följer upp och
utvärderar hur rehabiliteringsprocessen fungerar.

Utvärdering och mätning av rehabiliteringskvaliteten
Med utvärdering och mätning av rehabiliteringens kvalitet avses att en
serviceproducent skaffar respons av klienterna på sin verksamhet. Dessutom mäter
serviceproducenten de kritiska punkterna vid servicelinjen (processmätare) för att
utveckla rehabiliteringsfunktionerna. Mätbara egenskaper kan t.ex. vara ickeönskvärda effekter av rehabiliteringen (t.ex. inträffade olycksfall eller avbrutna
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perioder), tjänster som klienten erhållit (t.ex. omfattningen av individuell terapi och
behandling eller tjänster utförda av specialiserad personal) eller hur ett visst
processkede har fungerat (t.ex. uppföljning av mängden returnerade svar på
förhandsenkäten eller hur tidtabellen för en rehabiliteringsperiod hållit streck eller
bokförts).
Kvalitetsledning inklusive underliggande utvärdering hör till all verksamhet inom
social- och hälsovården. För patienter, rehabiliteringsklienter, kunder och anställda
inom hälso- och sjukvården samt för ledningen är det viktigt att känna till nivån på
verksamhetens kvalitet. Med kvalitetsutvärdering kan möjligheterna att utveckla
verksamheten identifieras. En långsiktig och kontinuerlig utveckling av
verksamheten kan inte lyckas utan uppföljning och mätning av tjänsterna och
funktionerna.

3.8

Marknadsföring
Serviceproducenten
svarar
för
marknadsföringen
av
sina
egna
rehabiliteringstjänster. Serviceproducentens webbsidor bör ha en beskrivning av
målgruppen
för
rehabiliteringen,
urvalskriterierna,
genomförandet
och
ansökningsförfarandet avseende de FPA-rehabiliteringstjänster för vilka
serviceproducenten ingått avtal och som serviceproducenten utför.
Den reklam och de annonser som rör FPA-rehabiliteringen ska beskriva
rehabiliteringens
målgrupp,
urvalskriterierna,
den
centrala
personalen,
genomförandet och ansökningsförfarandet. Uppgifterna i en annons får inte strida
mot avtalet, standarderna eller FPA:s anvisningar. Kunderna ska med ledning av
annonsen få en klar uppfattning om den rehabilitering som marknadsförs.
När serviceproducenten informerar om FPA-rehabiliteringen eller om
forskningsresultaten från något FPA-projekt ska följande tydligt framgå av det
material som ges offentlighet:
–
–

det är fråga om rehabilitering som ordnas och finansieras av FPA
förmånerna till klienterna betalas av FPA.

I det material som ges offentlighet ska sådana tjänster som ingår i FPArehabiliteringen och sådana tjänster som klienten kan skaffa på egen bekostnad
tydligt särskiljas från varandra.
Serviceproducenten ska instruera dem som använder internet att gå in och bekanta
sig med FPA:s webbplats där det finns närmare information om FPA:s förmåner,
såsom rehabilitering, rehabiliteringspenning, resekostnadsersättningar och
handikappförmåner. Serviceproducenten ska dessutom instruera sina kunder att vid
behov kontakta FPA:s kontaktcenter per telefon eller att besöka
försäkringsdistriktets FPA-byrå. FPA:s servicenummer för de olika förmånerna finns
på FPA:s webbplats www.fpa.fi > Kontakta oss > Servicenummer. FPA-byråernas
adresser finns på www.fpa.fi > Kontakta oss > FPA-byråer och andra serviceställen.

23

4

FPA:S UPPGIFTER

4.1

Principer för upphandlingen av rehabiliteringstjänster
I denna standard beskrivs på ett allmänt plan de grundläggande principerna för
upphandlingen av FPA:s rehabiliteringstjänster. I anbudsförfrågan för varje
upphandling som ordnas ges en närmare beskrivning av det förfarande som ska
tillämpas vid upphandlingen i fråga. Om det förfarande som beskrivs i standarden
avviker från det förfarande som beskrivs i anbudsförfrågan för en enskild
upphandling, ska förfarandet för upphandlingen i fråga tillämpas.

4.1.1

Anbudsförfarande
FPA köper i regel rehabiliteringstjänster genom anbudsförfarande. Vid
upphandlingen tillämpar FPA lagen om offentlig upphandling (348/2007). I sin
standard definierar FPA kvalitets- och innehållskraven på rehabiliteringstjänsterna.
Anbudsgivningen på rehabiliteringstjänster sker som regel enligt ett öppet
förfarande, varvid alla intresserade serviceproducenter har möjlighet att delta. Den
upphandling som anbudsförfrågan gäller utannonseras alltid först på
annonseringskanalen HILMA (www.hankintailmoitukset.fi). Anbudsmaterialet
publiceras på internet på FPA:s webbplats och finns, medan anbudsgivningen
pågår, på adressen www.kela.fi/kuntoutuspalvelut > Hankinnat. Offerthandlingarna
består av anbudsförfrågan, den allmänna delen och delen om den aktuella
servicelinjen i FPA:s standard för rehabilitering i öppen och sluten vård samt övriga
blanketter och bilagor som nämns i anbudsförfrågan.
FPA meddelar i anbudsförfrågan vilka förfaranden och urvalsgrunder som tillämpas
vid upphandlingen.

4.1.2

Avtal
FPA ingår tidsbundna avtal med de utsedda serviceproducenterna. Avtal ingås
endast i den omfattning som beräknas motsvara behovet.
I avtalet beskrivs närmare köp av tjänster, priser, genomförande av servicen,
fakturering och betalning, förfarande för anmälan om förändringar samt faktorer i
anslutning till bl.a. klientsäkerheten.
FPA för ett register över de uppgifter om serviceproducenterna som erhållits ur
offerthandlingarna och som är nödvändiga för genomförandet av rehabiliteringen.
Uppgifterna används bl.a. för att informera klienterna om valet av
serviceproducenter samt för beslutsfattandet och för betalningen av räkningar.
Uppgifter som gäller affärs- och yrkeshemligheter lämnas inte till utomstående.

4.1.3

Underleverans
Rehabiliteringsservicen kan också genomföras så att serviceproducenten anlitar
underleverantörer för en del av servicen. Rehabilitering som utförs som
underleverans är verksamhet där en serviceproducent som står i avtalsförhållande
till FPA av en tredje part köper en del av den rehabilitering som ingår i FPA-
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rehabiliteringen. Underleverantören ger serviceproducenten service utifrån deras
inbördes avtal. Serviceproducenten ansvarar dock inför FPA för underleverantörens
service som för sin egen. En underleverantör kan vara t.ex. en självständig
yrkesutövare eller ett företag som står i avtalsförhållande till en serviceproducent
som anlitas av FPA och som utifrån detta avtal på serviceproducentens vägnar ger
FPA-klienter rehabiliteringsservice. Underleverantören och den serviceproducent
som anlitas av FPA är alltid separata aktörer. Underleverantören står inte i
avtalsförhållande till FPA.
Serviceproducenten svarar inför FPA för underleverantörernas ansvar och
skyldigheter som för sina egna. Underleveransen ska alltid omfattas av ett giltigt
avtal där underleverantören förbinder sig att iaktta lagenliga förfaranden i fråga om
insamlingen av patient- och personuppgifter om FPA:s rehabiliteringsklienter,
datainnehållen, sin egen verksamhet samt vid utlämnande, förvaring, skydd,
förstöring och annan behandling av uppgifter.
Serviceproducenten och underleverantören ska se till och ansvara för att
personuppgiftslagen (523/1999), lagen om patientens ställning och rättigheter
(785/1992) och social- och hälsovårdsministeriets förordning om journalhandlingar
(298/2009) tillämpas vid upprättande och förvaring av klienternas handlingar och
övrigt material som gäller rehabiliteringen av klienterna. En underleverantör har inte
heller rätt att i sin egen verksamhet använda sådana sekretessbelagda uppgifter
som producerats enligt uppdrag, vilket innebär att uppgifter som skapas i samband
med verksamheten och andra än FPA-klienternas uppgifter i patientregistret ska
kunna hållas isär.
En serviceproducent som ingår ett underleverantörsavtal ska observera villkoren i
lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av
utomstående arbetskraft (1233/2006). Arbetarskyddsbyrån vid Nylands
arbetarskyddsdistrikt ger information i hela landet och övervakar att lagen om
beställarens utredningsskyldighet efterföljs.

4.2

Inledande av rehabiliteringsärende och handläggning av ansökan
Ett rehabiliteringsärende inleds vid FPA med en ansökan om rehabilitering. Som
bilaga behövs läkarutlåtande B uppgjort av vårdenheten eller en medicinsk
utredning med motsvarande uppgifter eller en rehabiliteringsplan. Av
ansökningshandlingarna ska framgå kundens hälsotillstånd, behovet av och målen
för rehabiliteringen samt den planerade rehabiliteringen och motiveringen för den.
Kunderna intervjuas separat enligt överenskommen modell. Med hjälp av
intervjuerna strävar FPA för sin del efter att påverka rehabiliteringsprocessens
kvalitet genom att säkerställa att rehabiliteringen sätts in vid rätt tidpunkt och att
välja rehabilitering som är lämplig i en viss livssituation. FPA-tjänstemannen och
kunden diskuterar olika rehabiliteringsmöjligheter, målen för rehabiliteringen och
kundens intresse för rehabilitering. Tjänstemannen kartlägger kundens egna
synpunkter på sin situation som helhet. I samband med ansökan om yrkesinriktad
rehabilitering utreds även kundens yrkesplaner och eventuella behov av
yrkesvägledning. Med hjälp av de handlingar som finns att tillgå utreder
tjänstemannen vilka medicinska undersökningar och behandlingar kunden har
genomgått samt tidigare genomförda rehabiliteringsåtgärder.
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Kunden informeras om rehabiliteringens syfte, innehåll och genomförande.
Dessutom informerar tjänstemannen om vikten av egen aktivitet, klientens
skyldigheter under rehabiliteringen, reder ut klientens engagemang i rehabiliteringen
och dess mål, informerar om försäkrings- och utkomstskyddet under rehabiliteringen
och om reseersättningar samt hur man ansöker om dem.
Till ansökan fogas alltid ett skriftligt rehabiliteringsbeslut med uppgift om
avgörandet. Om beslutet är positivt bifogas anvisningar som rör rehabiliteringen.
Om rehabiliteringsansökan avslås vid FPA ber man kunden kontakta den vårdenhet
som rekommenderat rehabiliteringen och/eller vända sig till instanser som ordnar
andra tjänster.
4.2.1

Delgivning av beslut
FPA sänder ett positivt rehabiliteringsbeslut till serviceproducenten för kännedom.
Till beslutet fogas kopior av klientens ansökan och av andra handlingar som är
nödvändiga från rehabiliteringssynpunkt, såsom rehabiliteringsplanen och övriga
läkarutlåtanden. Av beslutet och dess bilagor framgår klientens bakgrundsuppgifter,
motiveringen för behovet av rehabilitering samt klientens egna rehabiliteringsmål.
Efter att ha mottagit beslutet ska serviceproducenten meddela klienten tidpunkten
för rehabiliteringen. Undantag är kurser samt Tyk-rehabilitering i grupp (träning för
att bevara och förbättra arbetsförmågan), för vilka tidpunkten framgår av
rehabiliteringsbeslutet.
FPA sänder ett positivt eller negativt rehabiliteringsbeslut för kännedom till den som
ansvarar för vården och rehabiliteringen av klienten samt för uppgörandet och
uppföljningen av rehabiliteringsplanen.

4.2.3

Fortsatta insatser
Efter
genomförd
kurs
går
FPA-tjänstemannen
igenom
klientens
rehabiliteringsrapporter och reder ut frågor om rehabiliteringen som serviceproducenten eller klienten tagit upp.
Efter avslutad rehabilitering svarar FPA för sin del för de fortsatta
rehabiliteringsinsatserna och anvisar vid behov klienten andra tjänster.
Handläggningen av rehabiliteringsprocessen återförs till vårdenheten eller företagshälsovården, om det inte är motiverat att fortsätta handläggningen hos FPA.

4.2.4

Fakturering och betalning av rehabiliteringskostnader
FPA-byrån betalar de verkliga kostnaderna för rehabiliteringen mot faktura till
serviceproducenten, som ska sända sin faktura till FPA senast inom 2 månader
efter att respektive rehabiliteringsperiod är avslutad. Ersättningen kan beviljas även
om den inte har sökts inom utsatt tid, om det skulle vara oskäligt att avslå ansökan
på grund av att den kommit in för sent.
Producenten av en rehabiliteringstjänst förbinder sig att iaktta de avtalade
faktureringsvillkoren. Det avtalade priset inkluderar alla kostnader för den
ifrågavarande rehabiliteringen. Serviceproducenten får inte ta ut någon klientavgift,
självriskandel eller annan tilläggsavgift av klienten för genomförandet av den
rehabilitering som standarden gäller. FPA ersätter endast kostnaderna för
genomförd rehabilitering (dagar då klienten varit närvarande).
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Ifall klienten avbryter rehabiliteringen ersätter FPA serviceproducenten för
rehabiliteringskostnaderna fram till avbrottet.
Vid faktureringen bör man följa FPA:s anvisningar och använda FPA:s redovisningsblankett KU 206r och faktureringsblankett KU 201r eller serviceproducentens egna
blanketter med motsvarande uppgifter. Vid upprepade eller väsentliga avvikelser
från faktureringsanvisningarna kan FPA avbryta behandlingen av redovisningar och
utbetalningen av ersättningar.
FPA kan koncentrera behandlingen av serviceproducenternas redovisningar eller
räkningar till andra försäkringsdistrikt. Rehabiliteringsgruppen vid FPA informerar
serviceproducenterna ifall faktureringen koncentreras till andra distrikt.
Kretscentralerna och försäkringsdistrikten informerar om övriga rehabiliteringstjänster.
Serviceproducenten fakturerar i regel för kostnaderna efter den sista rehabiliteringsperioden. En förutsättning för att ersättning ska betalas är att serviceproducenten
sänder en rehabiliteringsrapport till FPA. Om rehabiliteringsprocessen är lång
och/eller omfattar flera perioder, kan serviceproducenten skicka räkning på
kostnaderna under processen eller efter perioderna. En förutsättning för betalning är
då att serviceproducenten sänder ett intyg till FPA över att klienten har deltagit i
rehabiliteringen.
4.3

Lämnande av information
FPA informerar om rehabiliteringstjänsterna på riksomfattande, regional och lokal
nivå.

Rehabiliteringsgruppen
Rehabiliteringsgruppen vid FPA:s hälsoavdelning svarar för informationen om
rehabilitering på FPA:s webbplats. På webbplatsen finns separata sidor för kunder
och serviceproducenter. Här finns information om bl.a. upphandling, standarder,
tjänster och serviceproducenter. Det finns också sidor med aktuella frågor
(Ajankohtaista) där man informerar om sådant som gäller FPA-rehabiliteringen och
besvarar serviceproducenternas frågor. Serviceproducenterna bör följa med dessa
sidor. Från serviceproducenternas kontaktinformation finns det länkar till
serviceproducenternas egna webbsidor.
Rehabiliteringsgruppen vid FPA har ett omfattande samarbete med olika
intressentgrupper och informerar dem om rehabiliteringen i olika sammanhang,
såsom utbildning och arbetsmöten. Centrala intressentgrupper på ett riksomfattande
plan
är
serviceproducenter
inom
rehabiliteringen,
ministerierna,
pensionsförsäkringsanstalterna, olika organisationer och forskningsinstanser. Ett
arbetsmöte för serviceproducenterna ordnas årligen i början av året.
Rehabiliteringsgruppen medverkar i Social- och hälsovårdsministeriets delegation
för rehabiliteringsärenden.
Kretscentralerna
FPA:s kretscentraler informerar sjukvårdsdistrikten, centralsjukhusen och
företagshälsovården inom sina respektive områden om rehabiliteringen.
Kretscentralerna svarar för den information som de har på sina egna webbsidor.
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Kretscentralerna ordnar även utbildning och samarbetsmöten för de centrala
intressentgrupperna inom sina områden. Viktiga intressentgrupper är
serviceproducenterna,
centralsjukhusen,
företagshälsovården,
hälsovårdscentralerna och övriga aktörer i kommunerna, arbets- och
näringsbyråerna (TE) och servicecentren för arbetskraftsärenden (TYP) samt olika
regionala organisationer. FPA:s kretscentraler medverkar i kommissionen för
rehabiliteringssamarbete inom sina respektive sjukvårdsdistrikt.
Försäkringsdistrikten
Kretscentralerna och försäkringsdistrikten avtalar sinsemellan om den arbetsfördelning som informationen gäller. Enligt denna arbetsfördelning sköter
försäkringsdistrikten informationen och utbildningen av intressentgruppernas
representanter inom sina respektive områden. Intressentgrupperna har nämnts
ovan. De som arbetar med rehabiliteringsfrågor vid försäkringsdistrikten deltar i de
lokala arbetsgrupperna för rehabiliteringssamarbete och i arbetet vid servicentren
för arbetskraftsärenden på det sätt som överenskommits vid distrikten.
Distriktscheferna svarar för informationen på lokal nivå.
4.4

Kvalitetsrevision
FPA följer upp kvaliteten på upphandlade rehabiliteringstjänster genom
kvalitetsrevisioner. Enligt avtal med serviceproducenten har FPA rätt att hur och när
som helst utföra kvalitetsrevision av den rehabiliteringsverksamhet som omfattas av
avtalet.
Syftet med kvalitetsrevisionen är att bedöma rehabiliteringsprocessen ur FPA:s och
rehabiliteringsklientens perspektiv samt att verifiera att de förhållanden som har
uppgetts i avtal och anbudshandlingar motsvarar den praktiska verksamheten.
Med hjälp av kvalitetsrevisionen bedömer man utifrån god rehabiliteringspraxis om
serviceproducentens servicelinje motsvarar standarden, de lagar och förordningar
som reglerar rehabiliteringsverksamheten, det uppgjorda anbudet och det avtal som
ingåtts utgående från anbudet. Bland serviceproducentens funktioner granskas i
enlighet med god rehabiliteringspraxis följande kvalitetssegment: kvalitetsledning,
personal, rehabiliteringslokaler och -utrustning, klientsäkerhet, klientens rättigheter,
rehabiliteringsprocessen (innehåll och genomförande) samt dokumentation. Som
kvalitetsrevisorer verkar utbildade FPA-tjänstemän.
Observationerna vid en kvalitetsrevision klassificeras i allvarliga och lindriga
avvikelser samt förslag till förbättring. En allvarlig avvikelse är avsaknaden i
serviceproducentens verksamhet av kvalitetselement och/eller förfaranden. Då
uppfylls inte de villkor som serviceproducenten förbundit sig till i avtalet, t.ex. vad
gäller behörighetsvillkor, rehabiliteringstjänster, personal eller de lagar och
förordningar som styr rehabiliteringsverksamheten. En lindrig avvikelse innebär att
något element i kvalitetsledningen, t.ex. dokumentationen, inte helt motsvarar de
kriterier som uppställts eller utlovats för verksamheten. Villkoren i FPA:s standard
som nämns i avtalet och villkoren i de lagar och förordningar som reglerar
rehabiliteringsverksamheten uppfylls därmed inte helt och en lindrig avvikelse kan
med fog bedömas leda till att ett kvalitetselement inte håller om det inte korrigeras.
Syftet med kvalitetsrevisorernas förslag till förbättringar är att vidareutveckla
serviceproducentens rehabiliteringsverksamhet, vilket medför bättre kvalitetsledning
för serviceproducenten. Genom kvalitetsrevisioner kan man även påvisa de styrkor i
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rehabiliteringsverksamheten som överskrider kraven på kvalitet och/eller god
rehabiliteringspraxis.
Allvarliga avvikelser som observerats vid revisionerna kräver alltid omedelbara
åtgärder av serviceproducenten, medan lindriga avvikelser förutsätter åtgärder inom
två månader för att verksamheten ska nå upp till den nivå som avtalet förutsätter.
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BILAGOR
BILAGA 1: YRKES- OCH UPPGIFTSBETECKNINGAR
Även motsvarande, äldre examina på institutsnivå jämställs med de yrkeshögskoleexamina (YH) som
omnämns i den här bilagan och standarden. Med alla examina jämställs motsvarande utbildning som
godkänts inom EU.

Handledare/sakkunnig i yrkesinriktad rehabilitering
Se arbetslivskonsult
Yrkesvalspsykolog
Detta är en uppgiftsbeteckning. En psykolog till vars uppgifter hör bl.a.
yrkesvägledning, att stödja klienterna så att de har möjligheter att få en utbildning
och placeras i arbetslivet samt att planera och förverkliga rehabiliteringen av
personer med nedsatt arbetsförmåga eller av rehabiliteringskunder.
Hjälpmedelstekniker (YH)
En person med yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovården som Tillståndsoch tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) beviljat rätt att använda den
skyddade yrkesbeteckningen hjälpmedelstekniker.
Sysselsättningsledare
En person med artenomexamen med inriktning på funktionsstyrning eller en
examen som sysselsättningsledare eller en yrkeshögskoleexamen inom hantverk
och konstindustri.
Astmaskötare
Detta är en uppgiftsbeteckning. En sjukskötare (inremedicinskt-kirurgiskt
vårdarbete) med specialkunskaper i behandlingen av andningsorganens sjukdomar.
En hälsovårdare med motsvarande specialkunskaper i behandlingen av
andningsorganens sjukdomar.
Assistent
Detta är en uppgiftsbeteckning. För klienternas dagliga liv kan det behövas
fastanställd eller genom köptjänster anskaffad vårdpersonal eller assistenter med
lämplig utbildning, t.ex. närvårdarutbildning.
Diabetesskötare
Detta är en uppgiftsbeteckning. En sjukskötare (inremedicinskt-kirurgiskt
vårdarbete) med specialkunskaper i behandlingen av diabetes. En hälsovårdare
med motsvarande specialkunskaper i behandlingen av diabetes.
Specialistläkare/Specialist
En person med specialistexamen och av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och
hälsovården (Valvira) beviljad rätt att verka som specialist (lagen och förordningen
om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, 559/94 resp. 564/94).
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Av en specialist krävs efter avlagd medicine licentiatexamen ännu en
specialistutbildning, som är en yrkesinriktad tilläggsexamen. En specialistutbildning
varar 6–8 år beroende på områdets omfattning.
Läkare med pågående specialistutbildning
En läkare med pågående specialistutbildning är registrerad i universitetets program
för specialistutbildning.

Specialidrottsinstruktör
En gymnastiklärare, idrottsinstruktör eller en ungdoms- och fritidsledare, som har en
kompetens på minst approbaturnivå eller en motsvarande kompetens (15
studieveckor eller 25 studiepoäng) eller en inriktning på specialmotion.
Speciallärare
En person som har avlagt examen som klasslärare får efter avklarade separata
speciallärarstudier kompetens att ge specialundervisning både i klass och på deltid.
En person som har avlagt examen som ämneslärare eller en annan högre
högskoleexamen och separata pedagogiska lärarstudier erhåller kompetens att ge
specialundervisning på deltid, dvs. omfattande specialundervisning, efter att ha
genomfört separata speciallärarstudier.
En person som har avlagt examen som barnträdgårdslärare erhåller kompetens
som speciallärare inom tidig barnfostran (specialbarnträdgårdslärare) efter att ha
genomfört separata speciallärarstudier.
Fysioterapeut
En person som har avlagt yrkesexamen som fysioterapeut (YH) eller
specialfysioterapeut och som har av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och
hälsovården (Valvira) beviljad rätt att utöva sitt yrke som legitimerad yrkesutbildad
person.
Geronom
Geronom (YH) är en beteckning för en yrkeshögskoleexamen inom det sociala
området. Utbildningen omfattar 210 studiepoäng. Examen avläggs inom ett
utbildningsprogram för äldreomsorg.
Massör
Massörutbildningen är en yrkesutbildning på andra stadiet. En massör med avlagd
examen upptas i det register som förs av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och
hälsovården (Valvira) och har rätt att använda den skyddade yrkesbeteckningen
utbildad massör.
Datainstruktör
Som grundläggande yrkesutbildning kan datainstruktören ha t.ex. datanom- eller
tradenomexamen. Utbildningen har kompletterats med behövliga specialkunskaper
för IT-handledning av synskadade, t.ex. genom utbildning arrangerad av Arlainstitutet eller Synskadades Centralförbund.
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Fotterapeut
Fotterapeut (YH) är en yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovården.
Utbildningen omfattar 210 studiepoäng.
Fotvårdare
En fotvårdare är en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som har
avlagt en examen på andra stadiet. Utbildning till fotvårdare arrangeras inte längre i
Finland. En yrkesperson som tidigare erhållit sin skyddade yrkesbeteckning
betraktas fortfarande som en sådan yrkesperson inom hälsovården som avses i
lagen (559/1994) och förordningen (564/1994) om yrkesutbildade personer inom
hälso- och sjukvården.
Smärtskötare
Detta är en uppgiftsbeteckning. En sjukskötare med specialkunskaper i
smärtbehandling (specialiseringsstudier inom social- och hälsovården/30
studiepoäng).
Kommunikationsinstruktör
Detta är en uppgiftsbeteckning. En person med speciella färdigheter, som i
synnerhet arbetar med rehabilitering av dövblinda och som handleder klienten att
kommunicera t.ex. genom teckenspråk och med hjälp av rörelse- och känselsinnet.
Kommunikationsinstruktörerna är i allmänhet utbildade tolkar eller lärare i
teckenspråk.
Konditionsskötare
En person med en utbildning som avses i förordningen om yrkesutbildade personer
inom hälso- och sjukvården (564/94) och som Tillstånds- och tillsynsverket för
social- och hälsovården (Valvira) godkänt. Utbildning till konditionsskötare
arrangeras inte längre i Finland. En utbildning till närvårdare som omfattar
differentierade yrkesstudier i rehabilitering ger motsvarande kompetens.
Specialistläkare som erhållit specialkompetens i rehabilitering
Specialkompetens i rehabilitering förutsätter en examen som specialistläkare i första
hand inom en av följande medicinska specialiteter: 5 års utbildningsprogram inom
foniatri, fysiatri, geriatri, näs-, öron och strupsjukdomar, barnneurologi,
idrottsmedicin eller oftalmologi, 6 års utbildningsprogram inom hudsjukdomar och
allergologi, lungsjukdomar och allergologi, barnpsykiatri, pediatrik, neurologi,
ungdomspsykiatri, ortopedi och traumatologi, psykiatri, reumatologi, inre medicin,
företagshälsovård, allmän kirurgi eller allmän medicin.
Specialkompetensen beviljas av Finlands Läkarförbund. Då man söker intyg över
specialkompetens i rehabilitering bör den praktiska tjänstgöringen och den
teoretiska utbildningen vara genomförd under de tio föregående åren och förhöret
högst fyra år före ansökan. En ansökan om specialkompetens tillställs nämnden för
specialkompetens, som är underställd Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys
(Forsknings- och utvecklingsföreningen för rehabilitering) och som framlägger
godkända ansökningar för Läkarförbundets utbildningsutskott.
Rehabiliteringsläkare
En uppgiftsbeteckning som används om en legitimerad läkare som verkar vid en
rehabiliteringsklinik och som har en lång tids praktisk erfarenhet av
rehabiliteringsarbete samt tilläggsutbildning eller kompletterande utbildning
förknippad med rehabilitering.
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Rehabiliteringshandledare (YH)
Rehabiliteringshandledare (YH) är en yrkeshögskoleexamen inom social- och
hälsovården. Utbildningen omfattar 210 studiepoäng. Examen avläggs inom
utbildningsprogrammet för rehabiliteringshandledning och -planering.
Rehabiliteringsinstruktör
Detta är en uppgiftsbeteckning. Den utbildning som krävs för uppgiften bestäms
beroende på arbetsplatsen enligt vad uppgiften innehåller och hur krävande den är.
Utbildningen är i allmänhet en yrkesexamen inom hälso- och sjukvården och/eller
det sociala området eller en yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovården
dvs. rehabiliteringshandledare (YH) och socionom (YH). Vid vissa läroanstalter har
man som vuxenutbildning ordnat linjer för fortsatt utbildning inom rehabilitering.
Kravet kan också vara lämplig högre eller lägre universitetsexamen från
samhällsvetenskapliga fakulteten.
Rehabiliteringsinstruktörerna har vanligen
tilläggsutbildning och kompletterande utbildning inom rehabilitering och vad gäller de
särskilda behoven hos någon sjukdoms- eller handikappgrupp.
Hörselvårdsassistent
En person som avlagt sjukskötar- eller hälsovårdarexamen vid en yrkeshögskola
eller motsvarande examen på institutsnivå, som har minst två års arbetserfarenhet
inom branschen och som därefter har genomfört specialiseringsstudier för
hörselvårdsassistenter omfattande 60 studiepoäng.
Rehabiliterare av dövblinda
Detta är en uppgiftsbeteckning. En person med yrkesutbildning inom hälso- och
sjukvården eller det sociala området och utbildning på arbetsplatsen i dövblindhet
och rehabilitering av dövblinda.
Legitimerad läkare
Medicine licentiatexamen (ML) är en grundexamen för läkare som avläggs vid ett
universitet och efter vilken läkaren erhåller sin legitimering. Därefter ska läkaren
genomgå en tvåårig tilläggsutbildning för läkare inom primärvården för att kunna
arbeta självständigt som allmänläkare.
Barnskötare
En person med en utbildning som avses i förordningen om yrkesutbildade personer
inom hälso- och sjukvården (564/94) och som Tillstånds- och tillsynsverket för
social- och hälsovården (Valvira) godkänt. Utbildning till barnskötare arrangeras inte
längre i Finland. En utbildning till närvårdare som omfattar differentierade
yrkesstudier i vård och uppfostring av barn och ungdomar ger motsvarande
kompetens.
Barnledare
Inom familjerehabiliteringen fungerar barnledarna som handledare för klienternas
barn och syskon. Vid behov kan studerande inom social- och hälsovården samt
pedagogik- och specialpedagogikstuderande arbeta som barnledare.
Barnträdgårdslärare
Kompetensfordringarna för en barnträdgårdslärare omfattar minst en
kandidatexamen i pedagogik till vilken hör barnträdgårdslärarutbildning, eller en
yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovården till vilken hör studier med
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inriktning på förskolepedagogik och socialpedagogik i den omfattning som
statsrådets förordning föreskriver.
Instruktör i förflyttningsteknik
En person som avlagt en yrkesinriktad grundexamen på det sociala området, inom
hälso- och sjukvård eller i pedagogik och som dessutom har en utbildning som
rehabiliteringshandledare för synskadade, där handledning i förflyttningsteknik ingår.
Idrottsinstruktör
En grundexamen inom idrott, som är en yrkesexamen på andra stadiet. Också en
grundexamen inom ungdoms- och fritidsinstruktion kan ha inriktningen
idrottsinstruktion. En yrkesexamen inom idrott kan också avläggas som
yrkesinriktad vuxenutbildning, varvid den avläggs som en fristående examen. Vid
yrkeshögskolor kan inom utbildningsprogrammet för idrott och hälsopromotion
(liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma) avläggas yrkeshögskoleexamen i idrott,
idrottsinstruktör (YH).
Idrottsfysiolog
En person som avlagt en högre högskoleexamen vid idrotts- och hälsovetenskapliga
fakulteten vid Jyväskylä universitet och som huvudämne i sin examen har
idrottsfysiologi.
Handledare i kreativ verksamhet
Detta är en uppgiftsbeteckning. En ledare för grupper som sysslar med olika slag av
kreativ verksamhet (målning, teckning, handarbete, musik). Personen kan till sin
utbildning vara t.ex. bildkonstnär, fritidsledare eller ergoterapeut.
Lymfterapeut
Manuell lymfterapi får ges av en utbildad fysioterapeut, sjukskötare eller
konditionsskötare som har av Valvira beviljad rätt att utöva sitt yrke och som
dessutom har fullgjort godkänd lymfterapiutbildning i Finland eller utomlands.
Godkända utbildningsinrättningar i Finland är Suomen Fysioterapia- ja
kuntoutusyrittäjät FYSI ry - Finlands fysioterapi- och rehabiliteringsföretagare rf i
samarbete med Feldberg-kliniken, Suomen Lymfahoito ry - Lymfterapi i Finland rf
och Vodder-institutet.
Närvårdare
En person som avlagt examen på andra stadiet inom social- och hälsovården och
som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) beviljat rätt att
använda den skyddade yrkesbeteckningen närvårdare. Personer som tidigare avlagt
examen som primärskötare, hjälpskötare, vårdare av utvecklingsstörda eller
sinnessjukvårdare har motsvarande kompetens.
Musikterapeut
Musikterapi ges av en person med godkänd musikterapeututbildning. Utbildning i
funktionsinriktad musikterapi (FMT-metoden) ger kompetens för att utöva
funktionsinriktad musikterapi.
Som musikterapeututbildning godkänns fullgjord 3-årig utbildning vid SibeliusAkademins utbildningscentraler i Helsingfors, Kuopio eller Seinäjoki samt den 3åriga utbildningen vid Jyväskylä universitet. Dessutom godkänns den 4-åriga
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musikterapiutbildningen inom enheten för det sociala området vid Norra Karelens
yrkeshögskola
(Pohjois-Karjalan
ammattikorkeakoulu)
samt
en
yrkeshögskoleexamen
inom
socialoch
hälsovårdsbranschen
(utbildningsprogrammet för rehabilitering, inriktningsalternativet musikterapi) som
avlagts vid Tammerfors läroanstalt för det sociala området (Tampereen sosiaalialan
oppilaitos), som hör till Birkalands interimistiska yrkeshögskola. Som FMTmusikterapeututbildning godkänns en examen avlagd vid konservatoriet i Jakobstad
efter 1992 samt den 3-åriga utbildningen vid musikterapiinstitutet i Uppsala.
Motsvarande utbildningar som godkänts inom EU.
Neuropsykolog
Neuropsykologen är en psykolog som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och
hälsovården (Valvira) beviljat rätt att utöva sitt yrke som legitimerad psykolog.
Neuropsykologen har dessutom fullgjort specialiseringsstudier inom specialområdet
neuropsykologi som resulterar i en licentiatexamen i psykologi. Tidigare har man
kunnat utbilda sig till neuropsykolog genom fortbildning och kompletterande
utbildning inom klinisk neuropsykologi.
Rehabiliteringshandledare för synskadade
En person som avlagt en yrkesinriktad grundexamen inom det sociala området,
inom hälso- och sjukvård eller pedagogik och som dessutom som kompletterande
yrkesexamen vid Arlainstitutet/Centralparkens yrkesinstituts verksamhetställe Arla
har utbildats till rehabiliteringshandledare för synskadade.
Syninstruktör
En person som avlagt en yrkesinriktad grundexamen inom det sociala området,
inom hälso- och sjukvård eller pedagogik och som dessutom som kompletterande
yrkesexamen vid Arlainstitutet/Centralparkens yrkesinstituts verksamhetsställe Arla
har genomgått utbildning till syninstruktör eller utbildning till rehabiliteringshandledare för synskadade där syninstruktörsstudier ingår.
Lärare
En person med undervisnings- eller handledningsuppgifter som i regel avlagt
magistersexamen i pedagogik.
Om behörighet för lärare i yrkesinriktade studier föreskrivs i förordningen om
behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (13 §, 986/1998).
Av en yrkeslärare förutsätts utom examen inom området, även tre års praktisk
arbetserfarenhet och pedagogikstudier som omfattar 60 studiepoäng eller 35
studieveckor.
Familjeterapeut
En person som genomgått den av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och
hälsovården (Valvira) godkända familjeterapiutbildningen och som Valvira beviljat
rätt att använda den skyddade yrkesbeteckningen psykoterapeut. Vid utbildning till
familjeterapeut fullgörs utbildning på specialnivå eller krävande specialnivå.
Punktskriftsinstruktör
En person som har avlagt en yrkesinriktad grundexamen inom det sociala området,
inom hälso- och sjukvård eller pedagogik och som dessutom som kompletterande
yrkesexamen vid Arlainstitutet/Centralparkens yrkesinstituts verksamhetsställe Arla
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har genomgått utbildning till punktskriftsinstruktör eller utbildning till rehabiliteringshandledare för synskadade där punktskriftsinstruktörsstudier ingår, eller en person
med yrkesbeteckningen punktskriftsinstruktör och lämplig grundläggande
yrkesexamen som har fått punktskriftsinstruktörsutbildning på ett verksamhetsställe
och har lång erfarenhet av att arbeta med ifrågavarande uppgifter.
Psykodramaledare
En examen som instruktör i funktionellt grupparbete (TRO) är en förutsättning för att
bli antagen till utbildningen. Institut som hör till Morenolaisen psykodraaman
kouluttajayhdistys (Föreningen för instruktörer i psykodrama enligt Moreno) och
Finlands psykodramaförening ger utbildning i ämnet. Utbildningen till
psykodramaledare varar i 3-4 år och ger färdighet i att självständigt kunna använda
psykodrama.
Fysioterapeut med specialisering inom psykofysisk fysioterapi
En person som avlagt examen som fysioterapeut och genomfört
specialiseringsstudier inom psykofysisk fysioterapi av olika omfattning (15, 30 eller
60 studiepoäng). Dessutom kan han/hon ha utbildning i olika slags avslappningsoch kroppsgestaltningsmetoder, i andningsskola (kort terapi), psykoedukativa
metoder och rörelse-, drama-, musik- eller dansterapier.
Psykolog
En psykolog är en yrkesperson som avses i lagen om yrkesutbildade personer inom
hälso- och sjukvården (559/94) och som har av Tillstånds- och tillsynsverket för
social- och hälsovården (Valvira) beviljad rätt att utöva sitt yrke som legitimerad
psykolog. En psykolog är till sin utbildning psykologie magister (PsM) eller har avlagt
en annan högre högskoleexamen i vilken högsta vitsordet i psykologi ingår eller
utöver vilken det avlagts separat.
Psykoterapeut
En yrkesperson som avses i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården (559/94), vars psykoterapiutbildning Tillstånds- och tillsynsverket för
social- och hälsovården (Valvira) har godkänt och som Valvira har beviljat rätt att
använda den skyddade yrkesbeteckningen psykoterapeut. Med utbildning som leder
till yrket psykoterapeut avses psykoterapiutbildning på specialnivå (ET), på
krävande specialnivå (VET) eller en annan motsvarande psykoterapiutbildning som
godkänts av Valvira.
Talterapeut
En yrkesperson som avses i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården (559/94) och som genomgått talterapeututbildning och beviljats rätt av
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) att utöva sitt yrke
som legitimerad yrkesperson.
Tolk för talhandikappade personer
En specialyrkesexamen som är avsedd för personer som avlagt minst en
grundexamen inom socialvården och/eller hälso- och sjukvården. Denna examen
avläggs som en fristående examen och studierna kan genomföras som
multidisciplinära studier vid sidan av arbetet. Studierna varar i totalt cirka två år; den
noggrannare längden bestäms på basis av studerandens tidigare utbildning och
arbetserfarenhet. Utbildningen arrangeras av yrkesinstitut. Personer som genomfört
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studier förknippade med ämnesområdet innan utbildning till tolk för talhandikappade
personer var möjlig kan använda t.ex. yrkesbenämningen AKK-anställd, AKK-tolk
eller AKK-instruktör
Ridterapeut
Ridterapi ska ges av en fysioterapeut eller ergoterapeut som har genomgått
ridterapeututbildning ordnad av Suomen Ratsastusterapeutit ry.
För att komma in på utbildningen förutsätts yrkeshögskoleexamen (tidigare examen
på institutnivå) och minst två års arbetserfarenhet i eget yrke med handikapparbete
och i rehabiliteringsbranschen. Studierna omfattar 30 studieveckor.
Näringsterapeut
En yrkesperson som studerat näringslära som huvudämne vid ett universitet och
som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) beviljat rätt att
utöva sitt yrke som legitimerad näringsterapeut (lagen om yrkesutbildade personer
inom hälso- och sjukvården 28.6.1994/559).
Dietist/Kostrådgivare
Detta är en uppgiftsbeteckning. Under handledning av en näringsterapeut kan vid
en inrättning också verka dietister och kostrådgivare vars grundutbildning är t.ex.
sjukskötare, hälsovårdare eller lärare i huslig ekonomi.
Reumaskötare
Detta är en uppgiftsbeteckning. En sjukskötare eller hälsovårdare med
specialkunskaper om vården av reumatiska sjukdomar. Till arbetsbeskrivningen hör
handledning och rådgivning och ombesörjande av behövliga undersökningar före
läkarbesök.
Sjukskötare
En person som avlagt sjukskötarexamen (YH) inom utbildningsprogrammet för
vårdarbete vid en yrkeshögskola inom social- och hälsovården eller en
motsvarande, tidigare examen på institutsnivå och som Tillstånds- och tillsynsverket
för social- och hälsovården (Valvira) beviljat rätt att utöva sjukskötaryrket som
legitimerad yrkesperson. Bestämmelser om rätten att utöva ett yrke som
yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården finns i lagen (559/1994,
1030/2000) och förordningen (564/1994, 824/1999) om yrkesutbildade personer
inom hälso- och sjukvården.
Ingen separat utbildning till specialsjukskötare föreligger längre utan studeranden
väljer under slutskedet av sina studier en specialinriktning. Inriktningsalternativen är
bl.a. pediatrik, geriatri, akutvård och första hjälpen eller intensivvård, psykiatriskt
vårdarbete, perioperativt vårdarbete, hälsovårdsarbete och inremedicinskt-kirurgiskt
vårdarbete.
Sexualrådgivare
Examen inom socialvård, hälsovård, pedagogik eller ungdomsarbete är en
förutsättning för att bli antagen till utbildningen. Utbildningens omfattning är 30
studiepoäng och den genomförs vid yrkeshögskolor och sommaruniversitet.
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Sexualterapeut
Som sexualterapeut kan en sådan person verka som är auktoriserad av det
samnordiska samfundet The Nordic Association for Clinical Sexology (NACS).
Medlemsföreningen i Finland är Suomen Seksologinen Seura (Sexologiska
föreningen i Finland). I Finland är de beteckningar som beskriver en auktorisering
sexualterapeut (specialnivå), sexualpedagog (specialnivå) och klinisk sexolog
(krävande specialnivå). Beteckningarna beviljas på basis av utbildningsnivån.
Sakkunnig/reparationsrådgivare i inneluftsfrågor
En ingenjör eller tekniker som är insatt i frågor om inneluft och reparationer.
Socialpsykolog
En person som avlagt högre högskoleexamen med socialpsykologi som
huvudämne.
Socialarbetare
Behörighetsvillkor för uppgifterna som socialarbetare är högre högskoleexamen, i
vilken ingår eller utöver vilken fullgjorts universitetsstudier i socialt arbete
motsvarande ett huvudämne (lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad
personal inom socialvården, 272/2005). Enligt lagens övergångsbestämmelse (14
§) är personer som varit behöriga för arbetet som socialarbetare då lagen trätt i kraft
fortsättningsvis behöriga.
Socionom (YH)
Beteckningen socionom (YH) används om en yrkeshögskoleexamen inom socialoch hälsovården och pedagogiken. Utbildningsprogrammet för en socionom (YH)
omfattar flera inriktningsalternativ, som t.ex. barn- och ungdomsarbete,
handikapparbete och rehabilitering eller samfunds- och grundtrygghetsarbete.
Munhygienist
Munhygienist (YH) är en legitimerad yrkesbeteckning inom hälso- och sjukvården.
Tidigare examens- och/eller tjänstebeteckningar var tandskötare med högre
utbildning, specialtandskötare eller tandhygienist.
Konstterapeut
En konstterapeut kan ha en grundutbildning inom det sociala området, hälsovården
eller konsten. Förutom grundutbildningen förutsätts en konstterapeut ha
konstterapiutbildning och personlig erfarenhet av att skapa konst.
Konstpsykoterapeut
En konstpsykoterapeut bör ha en utbildning inom psykoterapi som Tillstånds- och
tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) godkänt och av Valvira beviljad
rätt att använda den skyddade yrkesbeteckningen psykoterapeut. En dylik godkänd
utbildning har varit den utbildning till bildkonstterapeut som arrangerats av
Konstindustriella högskolan och den konstterapiutbildning för personer med
psykoterapiutbildning som arrangerats av utbildnings- och utvecklingscentret
Palmenia vid Helsingfors Universitet.
Hälsovårdare
Hälsovårdarexamen kan avläggas vid en yrkeshögskola. Examens omfattning är 240
studiepoäng. I hälsovårdarexamen ingår sjukvårdarexamen. Hälsovårdaren blir
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legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som sjukskötare och
hälsovårdare.
Handledare i funktionellt grupparbete (TRO)
En examen på instituts- eller högskolenivå inom hälsovård, socialvård, pedagogik,
utbildning eller organisationsutveckling är en förutsättning för att bli antagen till
utbildningen, som varar i 3–3,5 år. Utbildningen ger inte beredskap för att
självständigt använda psykodramametoden.
Ergoterapeut
En person som avses i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården (559/94), som genomgått ergoterapeututbildning (YH, 210 studiepoäng)
och som av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) har
beviljats rätt att som legitimerad yrkesperson utöva sitt yrke.
Arbetslivskonsult (Specialist inom arbetslivet)
Detta är en uppgiftsbeteckning. En arbetslivskonsult som är medlem av ett
multidisciplinärt team eller arbetspar bör ha minst yrkeshögskoleexamen eller en
gammal examen på institutnivå. I fråga om servicelinjerna yrkesinriktad
rehabilitering och rehabilitering enligt prövning anges närmare definitioner på dessa
tjänster och eventuella avvikelser från definitionen på arbetslivskonsult under
övergångsskedet.
En arbetslivskonsult som arbetar som specialiserad personal eller annan
rehabiliteringspersonal bör ha minst yrkesinriktad grundexamen på andra stadiet.
Som erfarenhet i egenskap av sakkunnig i arbetslivsfrågor betraktas förutom
kännedom om den egna branschen även omfattande kunskaper om
arbetsutveckling. Arbetslivskonsulten har genom sitt eget arbete lärt känna och följt
med fenomen som är förknippade med arbetslivet och dess förändringar. Han har
utvecklat sin sakkunskap genom kurser eller utbildningshelheter med anknytning till
arbetslivet.
Uppgiftsbeteckningen kan vara t.ex. arbetsprövningshandledare, arbetskonsulent,
arbetstränare, rehabiliteringsinstruktör eller handledare i yrkesinriktad rehabilitering.
Företagsfysioterapeut/Arbetsfysioterapeut
I utbildningen till företagsfysioterapeut ingår utöver fysioterapeutexamen även
tilläggsutbildning
och
fortbildning
vid
yrkeshögskola,
universitet
eller
Arbetshälsoinstitutets enheter. Företagsfysioterapeutens specialiseringsstudier ger
den behörighet som krävs enligt lagen om företagshälsovård (1383/2001) att
fungera som sakkunnig inom företagshälsovården.
Företagshälsovårdare
Enligt lagen om företagshälsovård (1383/2001) och statsrådet förordning (1484) bör
en legitimerad hälsovårdare som fungerar inom företagshälsovården ha
hälsovårdarbehörighet och vid en yrkeshögskola fullgjorda specialiseringsstudier i
företagshälsovård eller företagshälsovårdsutbildning om minst sju studieveckor
inom två år från övergången till uppgifter inom företagshälsovården.
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Uroterapeut
En sjukskötare eller en fysioterapeut som erhållit yrkesinriktad tilläggsutbildning i
diagnostik, forskning, behandling och rehabilitering som gäller urologiska
sjukdomar.
Fritidsledare
Grundexamen i ungdoms- och fritidsinstruktion, ungdoms- och fritidsinstruktör, kan
avläggas vid flera läroanstalter som ger utbildning inom fritids- och idrottsbranschen.
Grundexamen kan också avläggas som en fristående arbetslivsexamen. En person
som avlagt en fristående examen som specialinstruktör för barn och unga kan verka
i uppgifter som fritidsledare.
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BILAGA 2: BEGREPP
Underleverantör
En underleverantör är en självständig yrkesutövare eller ett företag som står i
avtalsförhållande till en serviceproducent som anlitas av FPA och som utifrån detta
avtal på serviceproducentens vägnar ger FPA-klienter rehabiliteringsservice.
Underleverantören och den serviceproducent som anlitas av FPA är alltid separata
företag. Underleverantören står inte i avtalsförhållande till FPA.
Plan för yrkesinriktad rehabilitering
En plan för yrkesinriktad rehabilitering är en plan som ska upprättas för
genomförandet av yrkesinriktad rehabilitering.
Kvalitetsrevision
Kvalitetsrevisionen är en systematisk och objektiv utvärdering som utförs av FPA för
att säkerställa och utveckla rehabiliteringsservicens kvalitet. Vid kvalitetsrevisionen
utreder man om uppgifterna om servicelinjen och verksamheten följer de avtal som
har ingåtts, de uppgifter som serviceproducenten har meddelat i offerthandlingarna
samt
den
standard
och
de
lagar
och
förordningar
som
styr
rehabiliteringsverksamheten.
Nyckelperson
En person som ingår i det multidisciplinära teamets specialiserade personal och
vars roll i klientens process är central.
Öppenvårdsperiod
I en öppenvårdsperiod ingår rehabiliteringsdagar vilkas innehåll och längd definieras
närmare för varje servicelinje.
Rehabilitering i öppen vård (öppenvårdsperiod, besök)
Rehabiliteringen genomförs individuellt eller i grupp utan inkvartering. Inkvarteringen
vid öppen vård kan ha preciserats för de olika servicelinjerna.
Specialiserad personal
Den specialiserade personalen bör vara insatt i rehabilitering och ha avlagt
yrkesexamen inom hälsovården eller det sociala området eller annan motsvarande
examen. Den specialiserade personalen har fastställts för varje enskild servicelinje.
GAS-metoden
GAS (Goal Attainment Scaling, www.kela.fi, en GAS-handbok) är en metod för
uppställande av mål för rehabiliteringen. Med hjälp av metoden är det möjligt att
ställa upp individuella konkreta mål för enskilda klienter och måluppfyllelsen kan
kontrolleras på individ- och gruppnivå.
Principer för god rehabilitering
Rehabilitering i rätt tid och med rätt inriktning som i förväg på ett övergripande sätt
beaktar klientens behov och nuvarande miljö och som genomförs utifrån
målsättningarna i samråd med klienten och med tillämpning av framgångsrika och
allmänt etablerade rehabiliteringsmetoder. Den kunskap och det behov av fortsatt
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handledning som uppstår under processens gång förmedlas med klientens
samtycke till den enhet som svarar för behandlingen eller uppföljningen. Under
rehabiliteringen utövas nätverkssamarbete enligt kundens behov. Enligt principerna
för god rehabilitering ska klienten ges tillräckligt med information och handledning
och själv aktivt delta i rehabiliteringen.
ICD-klassifikationen
ICD-klassifikationen (International Statistical Classification of Diseases and Related
Health Problems) är WHO:s etablerade sjukdomsklassifikation inom hälso- och
sjukvården, även kallad den internationella sjukdomsklassifikationen. Av
klassifikationen är redan version 10 (ICD 10) i bruk.
ICF-klassifikationen
ICF-klassifikationen (International Classification of Functioning, Disability and
Health)
är
en
internationell
klassifikation
av
funktionsförmåga,
funktionsbegränsningar och hälsa som hör till WHO:s klassifikationsserie.
FPA:s kontaktcenter
Enheterna vid FPA:s kontaktcenter har i uppgift att ta emot och besvara alla
kundsamtal. Kontaktcentret sköter kundens ärende per telefon så långt som möjligt.
Rehabiliterande vårdarbete
Kundfokuserat arbete inom primärvården som stöder klienten att självständigt
upprätthålla eller förbättra funktionsförmågan samt att nå målen för rehabiliteringen.
Rehabiliteringsklient/Klient
Med rehabiliteringsklient (klient) avses i FPA:s standard en person som beviljats
rehabilitering anordnad av FPA och som är den slutliga användaren av den
rehabiliteringsservice som FPA anskaffat. Klienten deltar aktivt i sin egen
rehabilitering och har vilja att med hjälp av rehabiliteringsprocessen förbättra sin
arbets- och/eller funktionsförmåga.
Yrkesutbildad person inom rehabiliteringen
Med yrkesutbildad person inom rehabiliteringen avses i FPA:s standard en person
som genomför ett handlett rehabiliteringsprogram. Yrkesutbildad person inom
rehabiliteringen definieras i samband med respektive servicelinjer som medlem av
ett multidisciplinärt team, ett arbetspar eller specialiserad personal.
Metoder för utvärdering av rehabiliteringen
Bedömnings- och mätmetoder som mäter rehabiliteringens effektivitet och hur väl
klientens mål uppfylls, och som beskrivs separat för varje servicelinje.
Rehabiliteringsprogram
Program varav framgår tidsschema för perioderna, multidisciplinärt team,
specialiserad personal och personer som fungerar som ledare under
rehabiliteringsperioderna samt vid behov individuella tider. I ett preliminärt
rehabiliteringsprogram har klockslag och specialiserad personal inte ännu
definierats närmare.
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Planerad rehabiliteringsperiod
En plan som utarbetas av klienten och teamet i början av perioden och som redogör
för klientens mål och förväntningar, det preliminära rehabiliteringsprogrammet,
behovet av specialiserad personal och åtgärderna.
Rehabiliteringsprocess
En process som klienten aktivt går igenom och som består av följande faser:
planering, inledning, genomförande och slutförande.
Rehabiliteringsrapport
Ett dokument som avfattas av serviceproducenten i slutet av rehabiliteringsperioden
och som beskriver rehabiliteringens viktigaste mål och resultat ur klientens synvinkel
och rehabiliteringens centrala innehåll.
Rehabiliteringsplan
Rehabiliteringsplanen är ett dokument som ska upprättas för genomförandet av
rehabiliteringen.
Den medicinska rehabiliteringen av gravt handikappade baserar sig på en
rehabiliteringsplan som uppgjorts av den offentliga hälso- och sjukvårdsenhet som
svarar för vården av klienten. Planen uppgörs på FPA:s blankett Rehabiliteringsplan
(KU 207), eller läkarutlåtande B om motsvarande uppgifter framgår där.
Kursplan
För klienter som deltar i kurser upprättas en rehabiliteringsplan som utöver ett
grupprogram dessutom innehåller ett individuellt program för genomförande av
rehabiliteringen under kurserna.
Besök
Ett besök kan avse ett besök av en klient, en anhörig eller en representant för
serviceproducenten. Klienten besöker rehabiliteringsstället eller någon annan
överenskommen plats ett antal gånger. Ett besök av serviceproducentens
representant eller en sakkunnig kan göras t.ex. i klientens hem, på arbetsplatsen
eller hos klientens närmaste nätverk.
Kvalitet
Rehabiliteringsprocessens kvalitet består av servicelinjens standardföljsamhet, en
med avseende på rehabiliteringen tillräcklig och yrkeskunnig personal,
ändamålsenlig utrustning och lämpliga lokaler samt serviceproducentens erfarenhet
av rehabiliteringsverksamhet.
Slutenvårdsperiod
I en slutenvårdsperiod ingår rehabiliteringsdagar vilkas innehåll och längd definieras
närmare för varje servicelinje.
Rehabilitering i sluten vård (slutenvårdsperiod)
Rehabilitering i sluten vård genomförs individuellt eller i grupp. Inkvartering med
helpension ingår.
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Multidisciplinärt team
Det multidisciplinära teamet svarar för planeringen av rehabiliteringen och för
genomförandet och uppföljningen av hela processen. Av teammedlemmarna
förutsätts erfarenhet av rehabilitering och vård av målgruppen. Medlemmarna av det
multidisciplinära teamet och kraven på erfarenhet definieras specifikt för varje
servicelinje inom öppen- och slutenvårdsrehabiliteringen.
Personlig handledare
En yrkesutbildad person inom rehabiliteringen som serviceproducenten har utsett till
handledare för klienten och som definieras närmare i samband med respektive
servicelinjer.
Respons
Klientens muntliga eller skriftliga kommentarer
rehabiliteringen och om serviceproducenten.

om

genomförandet

av

Servicelinje
Rehabilitering som genomförs av serviceproducenten och vars innehåll och
genomförande definierats i standarden (t.ex. anpassningskurs för personer med
minnesstörning).
Serviceproducent
Privat företag, inrättning, stiftelse eller handikappförbund som producerar
rehabiliteringstjänster som avses i lagen om FPA-rehabilitering.
Pedagogisk behörighet
Pedagogisk behörighet kan man skaffa sig genom separat utbildning vid
yrkeshögskola eller universitet. Pedagogisk behörighet kan även ingå i
lärarutbildningen.
Grupphandledare (ledare)
En person som serviceproducenten utsett till handledare för klienterna vid
rehabilitering i grupp och som har yrkesutbildning inom rehabiliteringen eller hälsooch sjukvården i enlighet med standardens servicelinje.
FPA:s rehabiliteringsstandard
Rehabiliteringsstandarderna gäller det slags yrkesinriktad och medicinsk
rehabilitering och rehabilitering enligt prövning som avses i lagen om FPArehabilitering. Standarderna beskriver rehabiliteringsprocessen, hur den framskrider
och vilka kvalitetskraven är. Standarderna är bindande för serviceproducenten
såsom en del av avtalet mellan FPA och serviceproducenten, och om de inte
efterföljs kan det medföra uppsägning eller hävning av avtalet. FPA:s standarder för
rehabilitering i öppen och sluten vård är i kraft under den avtalsperiod som gäller för
respektive rehabiliteringsservicelinje.
Funktionsinriktad metod
Syftar till att nå rehabiliteringens mål genom aktiviteter såsom visuell framställning,
dans och drama. Utbildning i funktionsinriktade metoder ges som yrkesutbildning
eller tilläggsutbildning arrangerad av t.ex. olika organisationer och samfund.
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Lokaler för arbetsprövning
Lokaler för arbetsprövning kan finnas i serviceproducentens egna lokaliteter eller på
andra tillgängliga platser, såsom arbetskliniker, verkstäder, arbetscentraler,
arbetsavdelningar,
arbetsträningsstiftelser
eller
motsvarande.
I
arbetsprövningslokalerna testas olika arbetsuppgifter, undersöks arbetsförmågan
hos personer med funktionsnedsättning och/eller främjas sysselsättningen av dem
och deras förmåga att klara sig i arbetslivet med yrkesinriktade rehabiliteringsmetoder.
Arbetspar
Med arbetspar avses ett tvåpersoners team bestående av specialiserad personal
som stöder och handleder klienten under rehabiliteringsprocessen.
Samarbetskurs
En samarbetskurs genomförs av fler än en serviceproducent. Kursen genomförs av
den primära serviceproducenten, som även ansvarar för kursen, men
serviceproducenten samarbetar med en annan producent eller med andra aktörer,
t.ex. en handikapporganisation.
Svårskött
Svårskött är en klient som behöver särskild assistans av personalen eller särskilda
lokaler och specialutrustning.
Valvira
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, till vars uppgifter hör bl.a.
legitimering, tillsyn av skyddade yrkesbeteckningar samt tillståndshantering i
anknytning till hälso- och sjukvårdsutbildade personers behörighet och verksamhet.
E-jänst
Med e-tjänst avses här utnyttjande av IT-tekniken som en metod och ett verktyg vid
rehabiliteringen. E-tjänsten stöder rehabiliteringen inklusive handledningen och
motivationen. Verktygen kan vara internet, intranätet och datorbaserad teknologi
samt webbapplikationer som fungerar med e-tjänstens hjälp.
Denna e-tjänst är en social process, som inbegriper kommunikation och samverkan
människor emellan. E-tjänsten möjliggör uppföljning och handledning vid en tidpunkt
som är lämplig för klienten, i lämplig takt och på lämplig plats. Material, uppgifter,
länkar och respons kan distribueras via nätet.
Nätverksöverläggning
Med nätverksöverläggning avses en diskussion som under rehabiliteringsprocessens gång förs på klientens hemort och där klienten och dennes anhöriga, en
representant för serviceproducenten och vid behov klientens närmaste nätverk (t.ex.
personlig assistent, personal från företagshälsovård, daghem, skola eller
servicehus) i samråd försöker finna de bästa metoderna och lösningarna för
rehabiliteringen och för att klienten självständigt och tillsammans med de anhöriga
ska kunna delta i den.
Nätverksöverläggningen kan hållas hemma hos klienten, på daghemmet, i skolan, i
ett servicehus eller på någon annan plats i klientens närmaste omgivning.
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Serviceproducenten kan också hålla en överläggning med klienten och dennes
närmaste omgivning per video eller telefon, och där kan flera representanter för
serviceproducenten delta.

Stödperson
Med stödperson avses här en person som är i samma situation som klienten, dvs.
en person som har en liknande funktionsnedsättning eller sjukdom och eventuellt
bor på samma ort eller är av samma kön som klienten, enligt dennes önskemål. De
stödpersoner som deltar i rehabiliteringen har fått utbildning för sitt uppdrag.
Serviceproducenterna ska ge stödpersonerna tillräcklig handledning för genomförandet av rehabiliteringen.

Stödfamiljen och stödpersonen fungerar som stöd för klienten och de anhöriga i
olika skeden av livet. Så är t.ex. stödet för mentalvårdsklienter ett slags relation
mellan människor med liknande erfarenheter och levnadsöden som grundar sig på
ömsesidigt stöd och på att bli hörd, förstådd och bemött med ömsesidig respekt.
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BILAGA 3: LAGSTIFTNING OCH PUBLIKATIONER SOM TILLÄMPAS PÅ REHABILITERINGEN
Vid genomförandet av FPA:s rehabiliteringstjänster ska gällande lagstiftning alltid
tillämpas. De lagar och förordningar som är viktigast med hänsyn till
serviceproduktionen har samlats i denna bilaga. Dessutom nämns en publikation där
man hänvisar till denna standard.
Lagar och förordningar:
Lag om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och
rehabiliteringspenningförmåner (566/2005)
Lag om klientsamarbete inom rehabiliteringen (497/2003)
Lag om privat hälso- och sjukvård (152/1990)
Lag om tillsyn över privat socialvårdsservice (603/1996)
Lag om patientens ställning och rättigheter (785/1992)
Personuppgiftslagen (523/1999)
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om journalhandlingar (298/2009)
Lag om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården
(159/2007)
Lag om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004)
Lag om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (75/2004)
Arbetarskyddslag (738/2002)
Räddningslag (468/2003)
Statsrådets förordning om räddningsväsendet (787/2003)
Lag om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (1505/1994)
Lag om företagshälsovård (1383/2001)
Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis,
företagshälsovårdens innehåll och utbildningen för yrkesutbildade personer och
sakkunniga (1484/2001)
Lagen om offentlig upphandling (348/2007)
Lag om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående
arbetskraft (1233/2006)
Publikationer:
Konsumentverkets publikationsserie 1/2003 och 8/2004 (vattenterapi, ridterapi)

Uppdaterad 14.4.2010
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BILAGA 4: BLANKETT FÖR MÅLUPPSTÄLLNING (GAS - GOAL ATTAINMENT SCALING)
Blanketten för GAS-måluppställning kan från och med 1.1.2011 skrivas ut på FPA:s
webbplats www.fpa.fi/kuntoutuspalvelut > GAS-menetelmä.

