
Behörighetsvillkor för anbudsgivaren och servicen 
Gruppterapi, multidisciplinär gruppterapi och 
dagrehabilitering inom krävande medicinsk 
rehabilitering

Serviceproducenten har ett gällande utdrag ur förskottsuppbördsregistret.
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Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Serviceproducentens verksamhet följer tillstånds- och anmälningsförfarandet i lagen om privat 
hälso- och sjukvård (152/1990) eller lagen om privat socialservice (922/2011).

Serviceproducentens terapilokaler och utrustning uppfyller kraven på säkerhet i enlighet med 
Standarden för terapi i öppen vård. 

Serviceproducenten har en patientförsäkring.

www.ytj.fi

1 
SERVICE- 
PRODUCENT

Serviceproducentens namn

Om behörighetsvillkoren inte uppfylls, utesluts serviceproducentens anbud ur anbudsförfarandet. 
Om man i anbudet låter bli att kryssa för "Ja" eller "Nej" i de relevanta rutorna tolkas anbudet så att man svarat "Nej" under ifrågavarande punkt. 
Om ett behörighetsvillkor gäller endast en viss terapiform eller ett visst terapislag, nämns detta separat i behörighetsvillkoren. Punkten 
"Dagrehabilitering ordnas för två olika terapiformer vid ett verksamhetsställe med lokaler för individuell terapi och utrustning samt med utrymmen för 
måltider och vila. Det finns lokaler för individuell terapi för genomförande av fysioterapi, musikterapi, neuropsykologisk rehabilitering, psykoterapi, 
talterapi och ergoterapi samt bassängutrymmen för vattenterapi. " lämnas tom om anbudsgivaren lämnar anbud på t.ex. gruppterapi.

2 
TERAPIFORM 
OCH TERAPISLAG
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Multidisciplinär gruppterapi

Gruppterapi

Serviceproducentens bransch har anknytning till området hälso- och sjukvård. Ja Nej

Vid den gruppterapi,  multidisciplinära gruppterapi eller dagrehabilitering som anbudet gäller 
ges musikterapin av en musikterapeut som inte kan få bekräftelse på sin behörighet av 
Valvira.

Ja Nej

Serviceproducenten har en ansvarsförsäkring för verksamheten för klienten och för en anhörig 
eller närstående som deltar i rehabiliteringen. Ja Nej

Serviceproducenten är en serviceproducent som tillhandahåller terapi på vilken man inte 
tillämpar tillstånds- och anmälningsförfarandet i lagen om privat hälso- och sjukvård 
(152/1990) eller lagen om privat socialservice (922/2011).

Ja Nej

Lokalerna för gruppterapi är tillräckliga och mångsidiga med hänsyn till klienternas 
begränsningar, gruppens storlek och de särskilda behoven hos olika åldersgrupper. Ja Nej

Lokalerna för multidisciplinär gruppterapi är tillräckliga och mångsidiga med hänsyn till 
klienternas begränsningar, gruppens storlek och de särskilda behoven hos olika åldersgrupper. 
Lokalerna gör det möjligt att genomföra bägge terapiformerna.

Ja Nej

Dagrehabilitering ordnas för två olika terapiformer vid ett verksamhetsställe med lokaler för 
individuell terapi och utrustning samt med utrymmen för måltider och vila. Det finns lokaler för 
individuell terapi för genomförande av fysioterapi, musikterapi, neuropsykologisk 
rehabilitering, psykoterapi, talterapi och ergoterapi samt bassängutrymmen för vattenterapi. 

Ja Nej

Dagrehabilitering

NejJaServiceproducenter som inte kan få en patientförsäkring gällande musikterapi har en försäkring 
som motsvarar patientförsäkring.

Gruppterapi där vattenterapi för barn och unga ingår ges i en bassäng som lämpar sig för barn 
och unga. Ja Nej

Gruppterapi där vattenterapi för vuxna ingår ges i en bassäng som lämpar sig för vuxna. Ja Nej

I samband med gruppterapin och den multidisciplinära gruppterapin finns det tillgång till ett 
utrymme för individuella klientbesök. Ja Nej

Vid gruppterapin,  den multidisciplinära gruppterapin eller dagrehabiliteringen ska 
terapiutrustningen vara ändamålsenlig för målgruppen. Ja Nej

Fpa
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Ja NejDen terapeut som ger  gruppterapi, multidisciplinär gruppterapi eller dagrehabilitering 
uppfyller de krav på utbildning och behörighet som anges i FPA:s standard för terapi i 
öppen vård.

Ja Nej

Ja Nej

Den terapeut som ger psykoterapi och/eller musikterapi får regelbunden handledning (minst 
10 gånger per år).

Den terapeut som ger psykoterapi i form av gruppterapi och/eller multidisciplinär gruppterapi 
har minst en utbildning på specialnivå i fråga om den gruppsykoterapi  som han eller hon ger.

NejJa

NejJa
Dagrehabilitering: dagens längd och genomförandet av rehabiliteringen följer FPA:s standard 
för terapi i öppen vård.

5 
UNDERSKRIFT

Datum Underskrift och namnförtydligande av den verksamhetsansvarige

Gruppterapi: målgruppen, gruppstorleken och antalet terapeuter följer FPA:s standard för terapi 
i öppen vård.

Multidisciplinär gruppterapi: målgruppen, gruppstorleken och antalet terapeuter följer FPA:s 
standard för terapi i öppen vård. NejJa

Annat rehabiliteringsprogram som ingår i dagrehabiliteringen leds av en person som avlagt 
minst grundexamen inom hälso- och sjukvård eller socialvård. Ja Nej

Källa:   
KU 124rNejJa

Den terapeut som ger psykoterapi inom dagrehabilitering har minst en utbildning på 
specialnivå för den individuella psykoterapi som han eller hon ger.

NejJa

Då vattenterapi ges finns en person på plats som åtminstone har genomgått en Trim-kurs 
(Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund) eller en kurs av motsvarande längd och 
med motsvarande innehåll. Övervakaren kan antingen vara en separat övervakare eller den 
terapeut som ger vattenterapi.

NejJa
Den terapeut som ger  gruppterapi, multidisciplinär gruppterapi eller dagrehabilitering uppfyller 
de krav på kunskaper i första hjälpen som anges i FPA:s standard för terapi i öppen vård.

Källa: KU 116r  
KU 124r

Källa:   
KU 124r
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