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Anmälan om ändring - Krävande medicinsk
rehabilitering - Uppgifter om ergoterapeut
Ergoterapi i södra och östra försäkringsdistriktet
Ytterligare information www.fpa.fi/samarbetspartner
eller www.fpa.fi/rehabiliteringstjanster
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Fyll i blanketten noggrant.
Om vi behöver ytterligare uppgifter kontaktar vi dig.
Du kan skicka in blanketten med bilagor per post.

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

L En separat blankett ska fyllas i för varje ändring som gäller en terapeut.
1. Serviceproducenten – fylls inte i om det gäller direktupphandling
Serviceproducentens namn

FO-nummer

Verksamhetsställets namn och/eller besöksadress

Uppgiftslämnarens namn och kontaktinformation

Tidsperiod som ändringen gäller: _____._____._________ – _____._____._________
Ersätter den terapeut som nu anmäls någon annan terapeut?
Ja. Vem?
Nej. Motivera varför en ny terapeut anmäls med den här blanketten.

Den nya terapeut som anställs är
en vikarie för viss tid
en ordinarie vikarie, som vikarierar för andra vid korta tider av frånvaro

2. Uppgifter om ergoterapeuten
Ergoterapeutens namn

Födelseår __________

Examensår __________

Legitimeringsbeslut av Valvira om ergoterapeutens rätt att utöva sitt yrke: _____._____._________
Grundutbildning
specialergoterapeut
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Följande sida

Terapeuten har tillräckliga kunskaper i finska för att kunna genomföra terapin på finska

Ja

Nej

Terapeuten har tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna genomföra terapin på svenska

Ja

Nej

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

Ja

Nej

3. Terapeutens utbildning och arbetserfarenhet – fylls inte i om det gäller direktupphandling
Utbildning
Ergoterapi ges av en person som avlagt ergoterapeutexamen (YH) eller yrkesexamen för ergoterapeuter och som av Valvira har
beviljats rätt att utöva sitt yrke som legitimerad yrkesutbildad person.
I punkterna 1, 2 och 3 gällande tilläggs- och påbyggnadsutbildning kan följande utbildningar varken anges eller beaktas: GASutbildningar, förstahjälpsutbildningar, studier som gäller doktors- och licentiatexamina, utbildningar som gäller ridterapi,
utbildningar som gäller företagande och liknande, utbildningar som gäller alternativa vårdformer, såsom homeopati eller
aromaterapi. Om en tilläggs- och påbyggnadsutbildning har räknats till godo i terapeutens grundexamen, till exempel i
ergoterapeututbildningen (YH), kan den inte anges som en tilläggs- och påbyggnadsutbildning.
Kortvariga utbildningar är sådana som är värda mindre än 1,5 studiepoäng = mindre än 1 studievecka = varar mindre än 5 dagar.
Långvariga utbildningar är värda minst 1,5 studiepoäng = minst 1 studievecka = varar minst 5 dagar. På den här blanketten
anges uppgifterna om utbildning som studiepoäng (koefficienten 5 dagar = 1 studievecka = 1,5 studiepoäng).
Ett studiepoäng motsvarar en arbetsinsats på 27 timmar och en studievecka motsvarar en arbetsinsats på 40 timmar. Längden
på en hel utbildningsdag är minst 4 timmar och längden på en halv utbildningsdag är mindre än 4 timmar.
1. Här anges långvariga metodutbildningar inom ergoterapi som terapeuten slutfört efter utexamineringen, t.ex. SI, Bobath och NDT,
specialiseringsstudier (YH) eller påbyggnadsutbildningar, t.ex. studiehelheter inom neurologisk eller psykofysisk terapi, eller andra
långvariga påbyggnadsutbildningar som är inriktade på vissa klientgrupper, t.ex. barn med särskilda behov. Utbildning som anges här
beaktas inte i de poäng som ges i de övriga utbildningspunkterna.
Studiepoäng sammanlagt:
2. Långvariga tilläggs- och påbyggnadsutbildningar som stärker och fördjupar terapeutens yrkeskunskap, t.ex. studier i
rehabiliteringsvetenskap, studier i specialpedagogik, grundstudier i teckenspråk, högre yrkeshögskolestudier, utbildningar som
gäller utveckling av rehabiliteringens kvalitet eller utbildningar som gäller utveckling av dokumenteringen av rehabiliteringen.
Poäng för längre studieavsnitt som ingår i studiehelheten och som slutförts senast vid den tidpunkt då anmälan lämnas in kan
anges i den här punkten, t.ex. om en studiehelhet inom rehabiliteringsvetenskap inte har slutförts.

Studiepoäng sammanlagt:
3. Kortvariga tilläggs- och påbyggnadsutbildningar som gäller genomförande av ergoterapi eller rehabilitering eller uppdatering av
yrkeskunskaperna, t.ex. utbildningar som behandlar träning av exekutiva funktioner inom ergoterapi, rehabilitering av de övre
extremiteterna för kunder med neurologiska sjukdomar, spegelterapi eller träning av kroppsuppfattningen vid behandling av motoriska
svårigheter och smärta.
På den här blanketten anges uppgifterna om utbildning som studiepoäng (koefficienten 5 dagar = 1 studievecka = 1,5 studiepoäng).
Endast de utbildningar som slutförts senast vid den tidpunkt då anmälan lämnas in kan anges.
Som tilläggs- och påbyggnadsutbildning för terapeuten beaktas utbildning med anknytning till genomförande av ergoterapi (kortvariga
utbildningar under de senaste fyra hela åren).
Studiepoäng sammanlagt:
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Ergoterapeutens arbetserfarenhet av att genomföra ergoterapi
Som arbetserfarenhet anges arbetserfarenhet räknad i år av att genomföra ergoterapi (se servicebeskrivningen punkt 5.1.1) som
förvärvats efter utexamineringen och datumet för Valviras legitimeringsbeslut fram till den dag då anmälan lämnas in. Ett års
erfarenhet av arbete på heltid räknas som 1 år, medan ett års erfarenhet av arbete på deltid räknas som 0,5 år.
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. Om
terapeuten t.ex. haft en lång sjukledighet eller föräldraledighet räknas den tiden inte som arbetserfarenhet av terapi.
Det måste finnas intyg över all arbetserfarenhet (frånsett nuvarande arbetsuppgifter). FPA kontrollerar vid behov den
arbetserfarenhet som angetts.

Arbetserfarenhet totalt:

månader.

år och

4. Övriga upplysningar
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