
Anmälan om ändring 
Krävande medicinsk rehabilitering - Uppgifter om en 
ergoterapeut - Ergoterapeut, barn och unga

KU 53r

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

Fyll i blanketten noggrant. 
Om vi behöver ytterligare uppgifter kontaktar vi dig. 
Du kan skicka in blanketten 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 ergoterapeut som 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



Kommunikationsmetoder

grafiska symboler stödtecken teckenspråk

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 utbildningar som ska anges. 
Utbildningar i första hjälpen och GAS-metoden 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. 
  
Terapeuternas poäng för långvariga utbildningar som gäller genomförande av ergoterapi för barn och unga (långa utbildningar: 
minst 1,5 studiepoäng = 1 studievecka = 5 dagar)

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

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.

Alla offererade, namngivna ergoterapeuter har då anbudet lämnas, i enlighet med vad som anges i 
servicebeskrivningen minst 2 års erfarenhet av att genomföra ergoterapi för barn och/eller unga (se 
servicebeskrivningen avsnitt 5.1.2). Ja Nej

Ergoterapeuten har minst 2 års arbetserfarenhet av ergoterapi för barn och unga.

3. Terapeuternas poäng för kortvariga tilläggs- och påbyggnadsutbildningar som gäller genomförande av ergoterapi för barn och 
unga samt för slutförda långvariga och kortvariga tilläggs- och påbyggnadsutbildningar som gäller genomförande av ergoterapi 
och rehabilitering och som är avsedda för uppdatering av yrkeskunskaperna. 
  
Utbildningarna anges som studiepoäng (koefficienten 5 dagar = 1 studievecka = 1,5 studiepoäng). 
  
Som tilläggs- och påbyggnadsutbildning för terapeuten beaktas utbildning med anknytning till genomförande av ergoterapi (korta 
utbildningar under de senaste fyra hela åren).

2. Långvariga tilläggs- och påbyggnadsutbildningar som gäller genomförande av ergoterapi för barn och unga. Sådana är t.ex. 
bobath för babyer 5 studiepoäng.

1. Uppgifter om terapeuternas slutförda utbildningshelheter på minst 20 studiepoäng som gäller genomförande av terapi för barn 
och unga (t.ex. NDT/Bobath 20 studiepoäng eller sensorisk integrationsteori (SI) 38 studiepoäng). Det måste finnas intyg över all 
tilläggs- och påbyggnadsutbildning. FPA kontrollerar vid behov utbildning  som angetts.
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Utbildningens namn

Utbildningsanordnare

Utbildningens längd i studiepoäng

Examensår

Studiepoäng:

Studiepoäng:



Arbetserfarenhet totalt: år och

Som arbetserfarenhet anges arbetserfarenhet räknad i år av att genomföra ergoterapi för barn och/eller unga (se 
servicebeskrivningen avsnitt 5.1.1 ) som förvärvats efter utexamineringen och datumet för legitimering och fram till den dag då 
anbudet lämnas. Ett års erfarenhet av arbete på heltid räknas som 1 år, medan ett års erfarenhet av arbete på deltid räknas som 
0,5 år. Arbetserfarenheten anges i år med två decimalers noggrannhet. Formeln för omvandling av månader till decimaler finns i 
början av blanketten. 
  
I erfarenheten av heltidsarbete inräknas arbetsdagar som är längre än 4 timmar medan arbetsdagar som är kortare än 4 timmar 
inräknas i erfarenheten av deltidsarbete. Som arbetserfarenhet räknas de månader då terapeuten har genomfört ergoterapi för 
barn och unga. Om terapeuten t.ex. haft en lång sjukledighet eller föräldraledighet räknas den tiden inte som arbetserfarenhet av 
terapi.  
  
I den här punkten anges all den arbetserfarenhet som en offererad, namngiven terapeut har av att genomföra ergoterapi för barn 
och/eller unga (inklusive den arbetserfarenhet på 2 år som är ett minimikrav). 
  
Det måste finnas intyg över all arbetserfarenhet (frånsett nuvarande arbetsuppgifter). FPA kontrollerar vid behov arbetserfarenhet 
som angetts.

Terapeuternas arbetserfarenhet av att genomföra ergoterapi för barn och/eller unga

månader.

4. Övriga upplysningar
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