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Barns och ungdomars terapitjänster i Sjundeå kommun

Bedömning av barnens och ungdomars behov av stöd görs i rehabiliteringsarbetsgruppen. En anställd i
rådgivning, småbarnspedagogik, förskola, skola eller hälsostation kan med en blankett begära av
rehabiliteringsarbetsgruppen bedömning angående barnets/ungdomens behov av stöd. Kommunen ordnar
rehabiliteringsperioder och terapitjänster i huvudsak med en betalningsförbindelse. Kommunens fysioterapi-
och ergoterapitjänster erbjuder en del av barns och ungdomars fysioterapi- och ergoterapirehabilitering.
Kommunens betalningsförbindelse ersätter inte resekostnader till klienten eller serviceproducenten. Mera
om kommunens kriterier angående terapi kan man fråga av rehabiliteringsarbetsgruppens kontaktperson.

En del av barns och ungdomars rehabilitering sker via FPA:s betalningsförbindelse. Då är det fråga om en
krävande medicinsk rehabilitering. Terapier för krävande medicinsk rehabilitering med FPA:s
betalningsförbindelse är inte samma som medicinsk rehabilitering som ordnas via kommunen. Terapier med
FPA:s betalningsförbindelse kräver specialläkarens beslut och utlåtande samt årlig utredning till FPA om
rehabiliteringsbehov. FPA har fastställt kriterier för terapier med FPA:s betalningsförbindelse. Mer
information på FPA:S webbplats: https://www.kela.fi/kuntoutus

Rehabiliteringsarbetsgruppen sammanträder i huvudsak en gång i månaden. Rehabiliteringsarbetsgruppens
kontaktperson tar reda på tillgängliga serviceproducenter som har slutit avtal om terapitjänster med
kommunen. Den beräknade tiden för behandling av behov av rehabilitering och för sökande av en lämplig
serviceproducent är i genomsnitt två månader.  Rehabiliteringsbeslutet och betalningsförbindelsen samt
anvisningar om hur man tar kontakt med serviceproducenten skickas per post till familjen.
Betalningsförbindelsen kan skickas direkt till serviceproducenten om familjen har gett tillstånd till det.
Betalningsförbindelsen är i kraft ett kalenderår. Serviceproducenterna skickar efter rehabiliteringsperioden
ett sammandrag till rehabiliteringsarbetsgruppen, som sedan bedömer behov av fortsatt rehabilitering. Den
som har fått rehabiliteringsbeslutet kan ansöka om reseersättning av FPA. Mera om FPA:s kriterier för
reseerättningar finns här: https://www.kela.fi/matkat

Proffs kan i samarbete med föräldrar till rehabiliteringsarbetsgruppen göra en begäran om bedömning av
barnets/ungdoms behov av stöd med en blankett som finns som en separat bilaga på barnrådgivningens och
skolhälsovårdens sidor.

Rehabiliteringsarbetsgruppens kontaktperson

Hälsovårdare Helena Shuani

tfn 044 386 1540 vard. Kl. 12–13.
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