
Anmälan om ändring 
Krävande medicinsk rehabilitering - 
Uppgifter om en ergoterapeut

KU 49r

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

Fyll i blanketten noggrant. 
Om vi behöver ytterligare uppgifter tar vi kontakt. 
Du kan skicka blanketten med bilagor per post.
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1. Serviceproducenten -fylls inte i om det gäller direktupphandling
Serviceproducentens namn

Om du har frågor kan du ringa vår telefontjänst  
www.fpa.fi/servicenummer

FO-nummer

Datum för ändringen:

Verksamhetsställets namn och/eller besöksadress

______.______.__________ 

Den ergoterapeutsom nu anmäls ersätter terapeuten (namn):

Uppgiftslämnarens namn och kontaktinformation

2. Uppgifter om ergoterapeuten
Ergoterapeutens namn

ExamensårFödelseår __________ __________ 

______.______.__________ Legitimeringsbeslut av Valvira om ergoterapeutens rätt att utöva sitt yrke:

Språkkunskaper

Modersmål

Övriga språkkunskaper

Fpa
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Kommunikationsmetoder

Stödtecken Teckenspråk Grafiska symboler

Annan metod; vilken?

3. Terapeutens utbildning och arbetserfarenhet -fylls inte i om det gäller direktupphandling

Som terapeutens tilläggs- och påbyggnadsutbildning beaktas utbildning med anknytning till genomförande av ergoterapi och till 
rehabilitering. Vid poängsättningen av utbildningen beaktas slutförda utbildningar (korta kurser under de senaste fyra hela åren).  
  
Utbildning som enligt servicebeskrivningen är ett behörighetsvillkor för terapeuter räknas inte till de här utbildningarna. 
Förstahjälps- och GAS-utbildningar räknas inte med som poänggivande utbildning, och inte heller utbildningar som gäller 
alternativa vårdformer, såsom homeopati eller aromaterapi. Av studier för doktors- och licentiatexamen anges endast hälften av 
studiepoängen/studieveckorna. Det måste finnas intyg över alla slutförda studier som angetts. FPA kontrollerar intygen vid behov.

Utbildning sammanlagt: studiepoäng.

Utbildning

Ergoterapeuten har tillräckliga kunskaper i finska eller svenska för att genomföra terapin. Ja Nej

Ergoterapeuten har den beredskap för första hjälpen som förutsätts enligt servicebeskrivningen 
(avsnitt 3.3.2 Beredskap för första hjälpen).

Ja Nej

Arbetserfarenhet sammanlagt: år och

Som arbetserfarenhet beaktas den erfarenhet som terapeuten förvärvat efter utexamineringen till ergoterapeut.  
Vid poängsättningen av arbetserfarenhet kan den sammanlagda arbetserfarenheten beaktas. Ett års erfarenhet av arbete på 
heltid räknas som ett år, medan ett års erfarenhet av arbete på deltid räknas som 0,5 år. 
  
Det måste finnas intyg över all arbetserfarenhet (frånsett nuvarande arbetsuppgifter). FPA kontrollerar vid behov den 
arbetserfarenhet som angetts.

Arbetserfarenhet

månader.

4. Övriga upplysningar

Ergoterapeutens utbildning och behörighet

Ergoterapi ges av en person som avlagt ergoterapeutexamen (YH) eller yrkesexamen för ergoterapeuter eller 
specialergoterapeuter och som av Valvira har beviljats rätt att utöva sitt yrke som legitimerad yrkesutbildad person.


	Tom_blanketten: 
	Foljande_sida: 
	tx0022: Webblankett (PDF)
	Skriv_ut_blanketten: 
	Till_borjan_av_blanketten: 
	tx100: 
	tx101: 
	tx102: 
	tx103: 
	pvm104: 
	kk105: 
	vvvv106: 
	tx107: 
	tx108: 
	vvvv109: 
	vvvv110: 
	pvm111: 
	kk112: 
	vvvv113: 
	tx114: 
	tx115: 
	bx200: Off
	bx201: Off
	bx202: Off
	bx203: Off
	tx204: 
	bx205: Off
	bx206: Off
	bx207: Off
	tx211: 
	tx212: 
	tx213: 
	tx214: 


