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Meddelande om förändring 
Krävande medicinsk rehabilitering 
Uppgifter om psykoterapeut

KU 45r

Serviceproducentens namn FO-nummer

Verksamhetsställets namn och besöksadress

Uppgiftslämnarens namn och kontaktinformation

Tidsperiod som ändringen gäller:
Ersätter den terapeut som nu anmäls någon annan terapeut?

Den nya terapeut som anmäls är

Ja. Namn och identifikationsnummer för den terapeut som den terapeut som nu anmäls ersätter.

en vikarie för viss tid
en terapeut som man i anbudet meddelat att kommer att anställas

Terapeutens identifikationsnummer:

Nej. Motivera varför en ny terapeut anmäls med den här blanketten.

-

Skicka blanketten per e-post till avtalshanteringen i det aktuella försäkringsdistriktet:

Södra försäkringsdistriktet: etelainenvp.terapiasopimukset@kela.fi
Mellersta försäkringsdistriktet: keskinenvp.terapiasopimukset@kela.fi
Västra försäkringsdistriktet: lantinenvp.terapiasopimukset@kela.fi 
Östra försäkringsdistriktet: itainenvp.terapiasopimukset@kela.fi 
Norra försäkringsdistriktet: pohjoinenvp.terapiasopimukset@kela.fi
eller per post på adressen
Folkpensionsanstalten 
Enheten för planering av förmåner och tjänster 
Gruppen för upphandling och avtalshantering 
Terapiavtal 
PB 450 
00056 FPA

1. Serviceproducenten - fylls inte i om det gäller direktupphandling

Webblankett (PDF)

Fyll i blanketten noggrant.
Om vi behöver ytterligare uppgifter tar vi kontakt.

Om du har frågor kan du ringa vår telefontjänst 
(www.fpa.fi/ring-fpa)

Ytterligare information på www.fpa.fi/samarbetspartner 
eller www.fpa.fi/rehabiliteringstjanster

https://www.fpa.fi/ring-fpa
https://www.fpa.fi/samarbetspartner
https://www.fpa.fi/rehabiliteringstjanster


KU 45r  05.23 www.fpa.fi Sida 2 (5) 

3. Terapeutens utbildning och arbetserfarenhet -fylls inte i om det gäller direktupphandling
Utbildning
Om en tilläggs- och påbyggnadsutbildning har räknats till godo i terapeutens grundexamen (till exempel terapeut (YH)), ska den 
inte anges som en tilläggs- och påbyggnadsutbildning. 
Kortvariga utbildningar anges för de senaste 5 åren.

1. Terapeutens poäng för långvariga metodutbildningar (långvariga utbildningar minst 1,5 studiepoäng = 1 studievecka = 5
dagar).
Som utbildningar beaktas tilläggs- och påbyggnadsutbildningar efter avlagd examen inom sådan utbildning som krävs enligt
kapitel 9 i den del av servicebeskrivningen som beskriver de individuella terapierna.
Långvariga metodutbildningar anges till och med den dag då blanketten för meddelande om förändring lämnas in.

0 - 5 studiepoäng 0 poäng
5,5 - 10 studiepoäng 8 poäng
10,5 - 15 studiepoäng 12 poäng
15,5 - 20 studiepoäng 16 poäng
20,5 - 35 studiepoäng 20 poäng
35,5 studiepoäng eller fler 25 poäng.

Terapeutens poäng för långvariga metodutbildningar, välj 0 poäng, 8 poäng, 12 poäng, 16 poäng, 20 poäng, 25 poäng.

Psykoterapeutens namn
2. Uppgifter om psykoterapeuten

Ja

Ja

Nej

Nej

Terapeutens kvalitetspoäng från punkt 1:Terapeutens studiepoäng från punkt 1:

2. Långvariga tilläggs- och påbyggnadsutbildningar som syftar till att stärka och fördjupa terapeutens yrkeskunskaper (långvariga
utbildningar minst 1,5 studiepoäng = 1 studievecka = 5 dagar). Som utbildningar beaktas tilläggs- och påbyggnadsutbildningar
efter avlagd examen inom sådan utbildning som krävs enligt kapitel 9 i den del av servicebeskrivningen som beskriver de
individuella terapierna.
Långvariga utbildningar som syftar till att stärka och fördjupa yrkeskunskaperna anges till och med den dag då blanketten för
meddelande om förändring lämnas in.

0 - 5 studiepoäng 0 poäng
5,5 - 10 studiepoäng 2 poäng
10,5 - 15 studiepoäng 4 poäng
15,5 - 20 studiepoäng 8 poäng 
20,5 - 25 studiepoäng 10 poäng 
25,5 - 30 studiepoäng 12 poäng 
30,5 studiepoäng eller fler 15 poäng.

Terapeutens kvalitetspoäng från punkt 2:Terapeutens studiepoäng från punkt 2:

Med dessa godkända utbildningar jämställs motsvarande utbildningar som godkänts i EU-/EES-länderna eller i länder utanför 
EU-/EES-området.

Legitimeringsbeslut av Valvira om psykoterapeutens rätt att utöva sitt yrke:
Psykoterapeuten har tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna genomföra terapin.
Psykoterapeuten har den beredskap i första hjälpen som förutsätts i servicebeskrivningens 
allmänna del (punkt 9.1).

Psykoterapeutens utbildning och behörighet
Psykoterapi ges av en person med godkänd psykoterapeututbildning. 
Den som ger individuell psykoterapi ska ha utbildning på specialnivå eller på krävande specialnivå.
Den terapeut som ger psykoterapi har utbildning inom individuell psykoterapi på minst specialnivå 
eller utbildning inom individuell psykoterapi på 60 studiepoäng i enlighet med servicebeskrivningen. Ja Nej

Webblankett (PDF)
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Arbetserfarenhet

3. Terapeutens kortvariga tilläggs- och påbyggnadsutbildningar som gäller genomförande av terapi och rehabilitering och
uppdatering av yrkeskunskaperna (kortvariga utbildningar mindre än 1,5 studiepoäng = 1 studievecka = 5 dagar).
Kortvariga tilläggs- och påbyggnadsutbildningar anges för de senaste 5 åren till och med den dag då blanketten för
meddelande om förändring lämnas in.

0 - 2 studiepoäng 0 poäng 
2,5 - 4 studiepoäng 2 poäng 
4,5 - 6 studiepoäng 4 poäng 
6,5 - 8 studiepoäng 6 poäng 
8,5 - 10 studiepoäng 8 poäng 
10,5 - 12 studiepoäng 10 poäng 
12,5 studiepoäng eller fler 12 poäng.

4. Som erfarenhet av terapiarbete anges endast den tid under vilken terapeuten faktiskt har genomfört terapi (som
arbetserfarenhet anges inte t.ex. den tid som terapeuten varit sjukledig en längre tid eller föräldraledig). Ett års erfarenhet av
arbete på heltid anges som 1 år, medan ett års erfarenhet av arbete på deltid anges som 0,5 år. I erfarenheten av heltidsarbete
inräknas arbetsdagar som är minst 4 timmar, medan arbetsdagar som är kortare än 4 timmar inräknas i erfarenheten av
deltidsarbete.
Terapeutens arbetserfarenhet ska anges gällande tiden efter att terapeuten har utexaminerats från en sådan utbildning som
krävs enligt kapitel 9 i den del av servicebeskrivningen som beskriver de individuella terapierna och efter att terapeuten fått
legitimation från Valvira.

0 - 2 år 0 poäng
2,5 - 4 år 10 poäng
4,5 - 7 år 18 poäng
7,5 - 10 år 25 poäng
10,5 - 15 år 28 poäng
15,5 år eller fler 30 poäng.

Erfarenhet av terapiarbete, välj 0 poäng, 10 poäng, 18 poäng, 25 poäng, 28 poäng, 30 poäng.

Vänligen notera att då man anmäler förändringar som gäller terapeuterna ska tabellen över terapeuternas kvalitetspoäng också 
alltid fyllas i (sidorna 4-5).
Om avtalet omfattar över 50 terapeuter ska alltid också blankett KU 65r lämnas in tillsammans med den här blanketten.
På blankett KU 65r meddelas uppgifter om de terapeuter som omfattas av avtalet vilka har identifikationsnumren 51 och framåt.

Arbetserfarenhet sammanlagt år och månader.

Terapeutens kvalitetspoäng från punkt 4:

Terapeutens kvalitetspoäng sammanlagt:

Terapeutens kvalitetspoäng från punkt 3:Terapeutens studiepoäng från punkt 3:

Webblankett (PDF)
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Terapeuternas kvalitetspoäng - fylls inte i om det gäller direktupphandling
Ifyllningsanvisningar:

Terapeut 1

Terapeut 6

Terapeut 11

Terapeut 16

Terapeut 2

Terapeut 7

Terapeut 12

Terapeut 17

Terapeut 21

Terapeut 3

Terapeut 8

Terapeut 13

Terapeut 18

Terapeut 22

Terapeut 4

Terapeut 9

Terapeut 14

Terapeut 19

Terapeut 23

Terapeut 5

Terapeut 10

Terapeut 15

Terapeut 20

Antalet terapeuter

Medeltalet av terapeuternas kvalitetspoäng

Terapeutens nummer och namn Kvalitets- 
poäng

1. Fyll i tabellen nedan i uppgifter om alla de terapeuter som omfattas av avtalet (namn och terapeutens kvalitetspoäng). Om
terapeuterna har angetts redan i anbudsskedet ska deras ordningsföljd (identifikationsnummer) i listan på terapeuter motsvara
terapeutens identifikationsnummer i anbudet.

2. Ta bort uppgifterna om den terapeut som ska ersättas och skriv istället in den nya terapeut som du nu anmäler (namn och
terapeutens kvalitetspoäng).
3. Om du anmäler en ny terapeut som ska anslutas till avtalet, ska den här terapeuten anges sist på listan (namn och
terapeutens kvalitetspoäng).
4. Ange det totala antalet terapeuter i punkten Antalet terapeuter.

Webblankett (PDF)
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Terapeut 24

Terapeut 29

Terapeut 34

Terapeut 39

Terapeut 46

Terapeut 25

Terapeut 30

Terapeut 35

Terapeut 40

Terapeut 47

Terapeut 26

Terapeut 31

Terapeut 36

Terapeut 41

Terapeut 48

Terapeut 27

Terapeut 32

Terapeut 37

Terapeut 44

Terapeut 42

Terapeut 49

Terapeut 28

Terapeut 33

Terapeut 38

Terapeut 45

Terapeut 43

Terapeut 50

Terapeutens nummer och namn Kvalitets- 
poäng

Webblankett (PDF)
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