
Meddelande av förändringar 
NUOTTI-coachning 
Uppgifter om coachen

KU 55r

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 med bilagor per post.

www.fpa.fiKU 55r  09.20 Sida 1 (2)

1. Serviceproducent
Serviceproducentens namn

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

FO-nummer

Försäkringsdistrikt

Den coach som anges på den här blanketten ersätter följande coach:

Det är fråga om byte av coach eller ett vikariat som varar mer än 4 månader. Ja Nej

Det är fråga om byte av coach eller ett vikariat som varar mindre än 4 månader. Ja Nej

Förändringen gäller perioden _____._____._________ – _____._____._________

2. Coach
Coachens namn

Coachens utbildning (med yrkeshögskoleexamina jämställs också motsvarande äldre examina på institutnivå)
psykolog
ergoterapeut (YH)
sjukskötare (YH)
hälsovårdare (YH)
socialarbetare
socionom (YH)
rehabiliteringshandledare (YH)
magister i samhällsvetenskaper (med studieinriktningen ungdomsarbete eller forskning om ungdomsarbete)
pedagogie magister (med annan inriktning än småbarnspedagogik)
samhällspedagog (YH).

Den som meddelar uppgifterna om coachen försäkrar att coachen uppfyller de krav som ställs på personalens erfarenhet.
Ja Nej

Coachen ska ha minst två års arbetserfarenhet som gäller undervisning, handledning, rådgivning, vård eller rehabilitering av 
unga eller unga vuxna. Arbetserfarenheten ska ha förvärvats inom undervisningsväsendet, arbetskraftsförvaltningen, social- och 
hälsovårdssektorn eller rehabiliteringsområdet. Arbetserfarenheten ska ha förvärvats under de senaste 6 åren efter att personen 
i fråga har avlagt den examen som krävs (arbetspraktik eller annan arbetserfarenhet under studietiden räknas exempelvis inte).   
Arbetserfarenheten ska gälla faktisk tid i arbete, där man inte räknar in frånvaroperioder till följd av exempelvis tjänstledighet eller 
familjeledighet. Arbetserfarenheten kan ha förvärvats under en längre tid, till exempel så att coachen under fyra år har arbetat 
halvtid (50 %) med ovannämnda uppgifter.
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Coachen har genomgått en utbildning i lösningsfokuserad coachning (Ratkaisukeskeinen 
valmentaja) på 20 studiepoäng. Ja Nej

Coachen har genomgått en utbildning i neuropsykiatrisk coachning (20 eller 30 studiepoäng). Ja Nej

3. Coachens arbetserfarenhet
Coachens erfarenhet av arbete med unga (16–29 år) (Obs! Minimikravet enligt servicebeskrivningen är 2 år)

uppfyller minimikravet på 2 år
över 2 år–4 år
över 4 år–6 år
över 6 år–8 år
över 8 år.

Coachens erfarenhet av nätverksarbete med unga personer (16–29 år) under de senaste två åren
varje vecka
2–4 gånger i månaden
mer sällan.

Erfarenhet av nätverksarbete under de två senaste åren
Ange de aktörer som coachen har samarbetat med samt hur ofta samarbetet har ägt rum (varje vecka, 2–4 gånger i månaden, 
mer sällan).
Navigatorverksamhet/Uppsökande 
ungdomsarbete
TYP

Socialväsendet

Hälso- och sjukvårdstjänster

Arbets- och näringsbyråer

Andra aktörer som är viktiga med tanke 
på målgruppen unga personer (t.ex. 
Vamos, utvecklingsprojekt som gäller 
unga). 
Vilka? Ange svaret nedan.

Coachen har utbildning i den internationella ICF-klassifikationen av funktionstillstånd, 
funktionshinder och hälsa (2 dagar/16 lektioner). Ja Nej

Coachen har utbildning i att göra motiverande intervjuer. Ja Nej


	bx104: Off
	bx105: Off
	bx124: Off
	bx216: Off
	bx217: Off
	bx218: Off
	bx219: Off
	tx100: 
	tx101: 
	tx102: 
	tx103: 
	pvm106: 
	kk107: 
	vvvv108: 
	pvm109: 
	kk110: 
	vvvv111: 
	tx113: 
	bx114: Off
	bx115: Off
	bx116: Off
	bx117: Off
	bx118: Off
	bx119: Off
	bx120: Off
	bx121: Off
	bx122: Off
	bx123: Off
	bx200: Off
	bx201: Off
	bx202: Off
	bx203: Off
	bx204: Off
	bx205: Off
	bx206: Off
	bx207: Off
	tx208: 
	tx209: 
	tx210: 
	tx211: 
	tx212: 
	tx213: 
	tx214: 
	Tom_blanketten: 
	Foljande_sida: 
	Till_borjan_av_blanketten: 
	Skriv_ut_blanketten: 
	tx0022: Webblankett (PDF)


