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Inledning  

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt utarbetade år 2017 ett styrdokument för att förenhetliga de allmänna 

principerna inom rehabiliteringsverksamhet och i synnerhet ergoterapi som en del av sin organisationsplan. 

Vi har i Österbotten i samarbete med experter behandlat dokumentet, fört många givande diskussioner om 

förutsättningarna för ergoterapi och utgående från detta utarbetat vår egen version av styrdokumentet: 

Ergoterapi i Österbotten – allmänna verksamhetsprinciper. Tanken är att rehabiliteringsklienterna härefter 

skulle ha mera jämlika möjligheter till ergoterapeutisk bedömning och eventuell terapi. Samtidigt vill vi höja 

nivån på remisser/respons i anknytning till ergoterapi. Majoriteten av nedan nämnda kriterier och principer 

för prioritering används redan nu i olika kommuner. Arbetsgruppens förhoppning är att styrdokumentet ska 

stödja och hjälpa yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, så att vi framöver har en gemensam 

grund då vi bedömer och fattar beslut om behov och genomförande av ergoterapi.  

1. Ordnande av medicinsk rehabilitering  

 

Medicinsk rehabilitering är lagstadgad. Enligt 29 § i hälso- och sjukvårdslagen ska kommunen ordna 

medicinsk rehabilitering i anslutning till sjukvård av patienter
1
.  

Medicinsk rehabilitering omfattar:  

1) rådgivning och handledning som gäller rehabilitering,  

2) utredning av patientens funktions- och arbetsförmåga och rehabiliteringsbehov,  

3) en rehabiliteringsundersökning, genom vilken patientens rehabiliteringsmöjligheter utreds,  

4) terapier som ska förbättra och upprätthålla funktionsförmågan och andra behövliga 

rehabiliteringsfrämjande åtgärder,  

5) hjälpmedelstjänster,  

6) anpassningsträning,  

7) rehabiliteringsperioder inom sluten vård eller öppen vård som består av behövliga åtgärder enligt 1–6 

punkten.  

 

Kommunen ansvarar för planeringen av patientens medicinska rehabilitering så att den bildar en funktionell 

helhet tillsammans med den vård som behövs. Behovet av medicinsk rehabilitering samt dess mål och 

innehåll ska anges i en individuell, skriftlig rehabiliteringsplan. Kommunen ansvarar dessutom för styrningen 

och övervakningen av rehabiliteringsservicen och utser vid behov en kontaktperson för patienten.  

Kommunen är inte skyldig att ordna rehabilitering om det med stöd av 9 § i lagen om Folkpensionsanstaltens 

rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005)
2
 är Folkpensionsanstalten som ska 

ordna rehabilitering. Kommunen ska emellertid ordna den medicinska rehabilitering som anges i 

rehabiliteringsplanen om det inte tydligt går att påvisa vem som ansvarar för ordnandet av och kostnaderna 

för rehabiliteringen. Om det ändå hör till Folkpensionsanstalten att ordna och bekosta rehabiliteringen ska den 

ersätta kommunen för rehabiliteringskostnaderna.  

 

Enligt 8 § i hälso- och sjukvårdslagen
3
 ska verksamheten inom hälso- och sjukvård baseras på evidens, god 

vårdpraxis och goda rutiner. Den ska vara högkvalitativ och säker och bedrivas på behörigt sätt. Den 

kommunala primärvården ska ansvara för samordningen av den samlade vården av en patient, om inte något 

annat särskilt avtalas. Enligt 30 § i hälso- och sjukvårdslagen är det kommunens uppgift att se till att en 

person ges information om andra rehabiliteringsmöjligheter om personen behöver sådan rehabilitering som 

inte föreskrivs höra till kommunens uppgifter och som det inte är ändamålsenligt att ordna inom 

primärvården
4
. Samordningen av tjänsterna med andra rehabiliteringsgivare fastställs i patientens individuella 

rehabiliteringsplan.  

2. Rehabiliteringsprocessen planeras individuellt och multiprofessionellt  

Vid bedömningen av behovet av terapi ska den övergripande funktionsförmågan (enligt ICF)
5
 och 

möjligheterna att påverka funktionsförmågan med hjälp av terapi beaktas. I anknytning till remiss, planering, 

genomförande och uppföljning av terapi ska utredas terapins effekt och de hälsofördelar som kan uppnås 

baserat på forskningsrön (t.ex. God medicinsk praxis-rekommendationer) och/eller god vårdpraxis och goda 



rutiner (Hälso- och sjukvårdslagen 8 §). Vid utredning av funktionsförmåga ska avtalas om gemensam praxis 

och gemensamma metoder.  

                                                                                                                                                                                                                        

 
 

 

FIGUR 1: Delområdena i ICF-klassificeringen  

 

I en organisation/verksamhetsenhet ska vid behov finnas möjlighet till multiprofessionellt samarbete vid 

upprättandet av rehabiliteringsplanen tillsammans med klienten och hens närmaste krets. Ett 

multiprofessionellt rehabiliteringsteam (läkare, vårdare, ergoterapeut, fysioterapeut, socialarbetare, m.fl.) 

planerar rehabiliteringen tillsammans med klienten och hens anhöriga, sätter upp mål enligt klientens resurser 

samt följer upp genomförandet av planen. Klientens funktionsförmåga bedöms regelbundet. 

Funktionsförmågan bedöms med olika mätare, t.ex. mätarna i databasen TOIMIA.  

 

Rehabiliteringsklienten är en aktiv aktör och individ, vars delaktighet har en central betydelse i 

rehabiliteringsprocessen. En multiprofessionell personal handleder klienten och hens anhöriga under 

rehabiliteringsprocessen. Under rehabiliteringsprocessen är det viktigt att den multiprofessionella 

arbetsgruppen har gemensamma mål och enhetliga linjer vid handledningen av klienten. Klientens 

övergripande situation och övriga sjukdomar utreds och målet är att under rehabiliteringen behandla dem 

optimalt. Rehabiliteringen planeras enligt den individuella utredningen. Klientens aktiva roll enligt egna 

resurser och möjligheter är av central betydelse. Klienten måste vara motiverad att med stöd av en 

yrkesperson främja sin egen hälsa och funktionsförmåga.  

3. Ergoterapi  

Ergoterapi är rehabilitering som grundar sig på terapeutisk användning av aktivitetsutförande. Ergoterapeuter 

bidrar i en multiprofessionell arbetsgrupp med sitt kunnande om analys och utvärdering av aktivitetsutförande 

och deltagande. Målet är att möjliggöra de för klienten viktiga vardagliga aktiviteterna, som t.ex. personlig 

vård, hemliv, studier, arbetsförmåga och utförande av arbetsuppgifter, fritid, lek och vila samt att stärka 

deltagandet i olika livssituationer. Ergoterapeuten möjliggör för personer i olika åldrar att delta i för dem 

viktiga aktiviteter i det dagliga livet då de behöver hjälp av en sakkunnig på grund av till exempel fysisk eller 

psykisk sjukdom, svår livssituation, åldrande eller fördröjd utveckling. Ergoterapi styrs inte av 

samhällsnormerna i fråga om vad en värdefull vardag är, utan personen själv avgör vad som är värdefullt.  

 

I centrum för ergoterapin står personens aktivitetsutförande som möjliggörs genom färdigheter, det vill säga 

iakttagbart utförande. Förmågor för sin del är personens egenskaper, med vilkas hjälp iakttagbart utförande 

möjliggörs. Växelverkan mellan personen och omgivningen är kärnan i ergoterapin. Omgivningen kan 

antingen möjliggöra eller begränsa utförande
6
. 

 



 
 

FIGUR 2: Aktivitetsutförande i centrum för ergoterapi  

 

En ergoterapeut är en av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) legitimerad 

yrkesutbildad person som har avlagt utbildningsprogrammet för ergoterapi
7
.  

 

3.1 Remiss till ergoterapi  

Till en ergoterapeuts mottagning kommer man på begäran av en läkare eller annan yrkesutbildad person inom 

social- och hälsovården, på rekommendation av barnomsorgen eller ibland genom kontakt av anhöriga. För en 

terapiperiod behöver klienterna en rehabiliteringsplan som är godkänd av en läkare. I appendix 3 anges vilka 

uppgifter remisstexten bör innehålla. Inom en organisation har man i allmänhet avtalat internt om 

remisspraxis, men en begäran om ergoterapi bör alltid antecknas i patientjournalen. Från specialiserade 

sjukvården kan ges remiss vidare till ergoterapi inom primärvården. I appendix 4 finns en modell för 

överföringsremiss. Det rekommenderas att remissen görs elektroniskt.  

 

För att ergoterapin ska vara framgångsrik är det viktigt att klienten har tillräcklig förmåga till engagemang i 

terapin. Inom ergoterapi kan man lägga fokus även på handledning av den närmaste kretsen, varvid även den 

närmaste kretsens förmåga till engagemang är betydelsefull. Ergoterapi beviljas som medicinsk rehabilitering 

då klienten på grund av sjukdom, skada eller fördröjd utveckling har ett avsevärt funktionellt men som 

förhindrar deltagande i vardagliga aktiviteter och man bedömer att ergoterapi kan ge en avsevärd nytta för 

främjandet och upprätthållandet av klientens funktionsförmåga.  

 

3.1.1 När skickas ett barn för utvärdering av en ergoterapeut?   

En ergoterapeutisk utvärdering är till fördel för de barn som på grund av omognad i utveckling eller 

funktionsförmåga inte klarar av att delta i vardagliga aktiviteter för sin åldersnivå. 

Oro över barnets utveckling uppkommer ofta på flera olika håll, som t.ex. hos barnets föräldrar, inom 

småbarnspedagogiken och/eller i skolan. Då rekommenderas att man kontaktar en yrkesutbildad person inom 

hälso- och sjukvården. Barnet kan själv uppleva att olika aktiviteter är för svåra och lätt bli frustrerat. Om 

Människan med sina 

förmågor och färdigheter 

Möjligheter och 

begränsningar inom 

miljön 

Betydelsefulla och 

ändamålsenliga 

aktiviteter 



stödåtgärder som vidtagits i den dagliga miljön inte är tillräckliga, kan barnet skickas för utvärdering av en 

ergoterapeut. 

 

Hos ett barn kan iakttas utmaningar på följande delområden för funktionsförmågan:  

 

Personlig vård  

Barnets självständighetsfärdigheter är inte på nivån för dess ålder, till exempel på- och avklädning 

och att äta och dricka.  

 

Lek  

Barnet kan ha svårigheter till exempel vid ledd och fri lek, att leka tillsammans med andra samt vid 

användning av lekredskap och fantasi.  

 

Skolgång och studier  

Barnet kan ha svårigheter till exempel med att delta i ledda inlärningssituationer, att fungera i 

inlärningsmiljöer och att utföra skoluppgifter i daghem/skola.  

 

Deltagande i fritidsaktiviteter  

Barnet kan ha svårigheter att delta i aktiviteter utanför hemmet och/eller i annan aktivitet som det är 

intresserat av.   

 

Att klara sig i omgivningen  

Barnet kan ha avsevärda svårigheter att klara sig i sin egen livsmiljö (fysiska/sociala/kulturella miljö) 

och kan behöva hjälp/specialtjänster eller ändringsarbeten i hemmet som stöd för att klara sig.  

 

 

Barnets förmågor och färdigheter möjliggör aktivitet och ligger till grund för utmaningar som framkommer i 

funktionsförmågan. Genom utvärdering av förmågor och färdigheter kan man identifiera barnets styrkor och å 

andra sidan egenskaper som orsakar begränsningar i utförandet.  

Förmågor och färdigheter som ska utvärderas i ergoterapi är:  

 

Motoriska färdigheter  

Till exempel att röra sig i rummet och under aktivitet, att hantera föremål, reglera kraft och fysisk 

energi  

 

Processfärdigheter  

Till exempel att påbörja, fortsätta, anpassa och slutföra aktivitet, att söka information samt hålla den i 

minnet, att använda sig av föremål på ett ändamålsenligt sätt, att förstå och att följa anvisningar, att 

koncentrera sig, att överväga och att fatta beslut  

 

Psykiska färdigheter  

Till exempel att uttrycka känslor verbalt eller ickeverbalt på ett för situationen ändamålsenligt sätt, 

samt att behärska sina känslor  

 

Sociala färdigheter  

Till exempel växelverkan och ömsesidighet på ett för situationen ändamålsenligt sätt, att inleda och 

upprätthålla växelverkan, att stå på sig i samarbetssituationer, att lösa konflikter  

 

Smärthanteringsfärdigheter  

Till exempel att hitta egna sätt att stå ut med smärta och att använda dem  

 

Sensoriska förmågor, hantering av sinnesförnimmelser och/eller reglering av 

sinnesförnimmelse 

Till exempel sinnesförnimmelser relaterade till känsel, kroppställning och balans, syn-, hörsel- och 

luktsinne samt smärta. Därtill kan man kartlägga hur fungerande bearbetningen och regleringen av 

sinnesförnimmelser är. 

 

Motoriska förmågor  

Till exempel kroppshållning och upprätthållande av denna, muskeluthållighet, grepp, differentiering 



av rörelser samt samordning av gestaltning och motorisk aktivitet, samordnade viljestyrda rörelser, 

korsning av kroppens mittlinje samt kroppshalvornas samarbete och munnens motorik  

 

Kognitiva förmågor  

Till exempel vakenhetsgrad, medvetenhet, närvaro, orientering i tid, rum och person, minne, 

sekvensering, klassificering, begreppsbildning, problemlösning, inlärning, kreativitet, fantasi, 

gestaltning  

 

Psykiska förmågor  

T.ex. att uppfatta egna och andras känslor, att känna igen stress och stressfaktorer, att studera sin 

självbild, bedöma sina egna färdigheter och kompetens, även rollidentitet, förmågan att ta ansvar och 

agerande i enlighet med personliga värderingar  

 

Sociala förmågor  

Till exempel att söka kontakt och svara på kontakttagande, att producera tal, uttrycka sig ickeverbalt 

eller genom andra kommunikationssätt.  

 

Hjälpmedels- och ortosbehov  

Ibland hänvisas man till ergoterapi för bedömning av hjälpmedels- eller ortosbehov.  

 Hjälpmedel är produkter för medicinsk rehabilitering, kompressionskläder samt andra 

tillbehör och teknologiska lösningar, med vilka en person upprätthåller och främjar sitt 

aktivitetsutförande.  

 Ortoser är fabrikstillverkade och individuellt tillverkade stöd, som bl.a. lindrar smärta, 

förebygger och korrigerar felställningar samt möjliggör aktivitetsutförande.  

 

Vård av ärr  

Bedömning och behandling av ärr efter till exempel brännskador och operationer 

 

3.1.2 När skickas en vuxen för utvärdering av en ergoterapeut?   

En ergoterapeutisk utvärdering är till fördel för vuxna klienter som på grund av sjukdom, skada eller 

förändrad livssituation har svårigheter att klara dagliga aktiviteter på ett för dem tillfredsställande sätt. På 

grund av fysiska, psykiska och/eller kognitiva symptom kan klienter stöta på utmaningar på följande 

delområden för funktionsförmågan:  

 

Personlig vård  

Klienten kan ha utmaningar till exempel med på- och avklädning, skötsel av den personliga hygienen, 

att sköta sina toalettbehov och att äta och dricka.  

 

Hemliv och uträttande av ärenden  

Klienten kan ha utmaningar till exempel med att uträtta ärenden utanför hemmet och på nätet, att ha 

hand om sin ekonomi, att förflytta sig mellan olika platser och använda olika fortskaffningsmedel, 

matlagning, städning, klädvård och omvårdnad om andra familjemedlemmar och husdjur.  

 

Skolgång, studier och arbetsliv 

 

Deltagande i fritidsaktiviteter  

Klienten kan ha svårigheter att delta i aktiviteter utanför hemmet och/eller i annan aktivitet som hen 

är intresserad av.  

 

Vila och tidsanvändning  

Klienten kan ha svårighet med sömn, som till exempel med att somna, rätt mängd och kvalitet av 

sömn samt sömncykler. Det kan också förekomma utmaningar med återhämtning (avkoppling) efter 

belastning orsakad av aktivitetsutförande samt med upprätthållandet av balans mellan aktivitet och 

vila samt olika aktivitetshelheter.  

 

Att klara sig i omgivningen  



Klienten kan ha avsevärda svårigheter att klara sig i sin egen livsmiljö 

(fysiska/psykiska/sociala/kulturella miljön) och kan behöva hjälp/specialtjänster eller ändringsarbeten 

i hemmet som stöd för att klara sig.  

 

Hjälpmedels- och ortosbehov  

Klienten kan hänvisas till ergoterapi enbart för bedömning av hjälpmedels- eller ortosbehov. 

Hjälpmedel är produkter för medicinsk rehabilitering, kompressionskläder samt andra tillbehör och 

teknologiska lösningar, med vilka en person upprätthåller och främjar sitt aktivitetsutförande. Ortoser 

är fabrikstillverkade och individuellt tillverkade stöd, som bl.a. lindrar smärta, förebygger och 

korrigerar felställningar samt möjliggör aktivitetsutförande.  

 

Vård av ärr  

Bedömning och behandling av ärr efter till exempel brännskador och operationer 

 

På ovan nämnda prestationer och deltagande inverkar ofta utmaningar i förmåga och färdighet som beror på 

en sjukdom eller skada, vilka det är viktigt att reda ut så att den terapi som görs utgående från bedömningen 

inriktas på rätt områden. Ergoterapeuterna har starkt kunnande inom denna noggrannare utvärdering.  

 

 

Förmågor och färdigheter som utvärderas i ergoterapi är bl.a.  

 

Motoriska färdigheter  

Till exempel att röra sig i rummet och under aktivitet, att hantera föremål, reglera kraft och fysisk 

energi  

 

Processfärdigheter  

Till exempel att påbörja, fortsätta, anpassa och slutföra aktivitet, att söka information samt hålla den i 

minnet, att använda sig av föremål på ett ändamålsenligt sätt, att förstå och att följa anvisningar, att 

koncentrera sig, att överväga och att fatta beslut  

 

Psykiska färdigheter  

Till exempel att uttrycka känslor verbalt eller ickeverbalt på ett för situationen ändamålsenligt sätt, 

samt att behärska sina känslor  

 

Sociala färdigheter  

Till exempel växelverkan och ömsesidighet på ett för situationen ändamålsenligt sätt, att inleda och 

upprätthålla växelverkan, att stå på sig i samarbetssituationer, att lösa konflikter  

 

Etiska färdigheter 

Till exempel färdigheten att kunna bedöma relationer till andra människor, förhålla sig till regler eller 

normer 

 

Smärthanteringsfärdigheter  

Till exempel förmåga att stå ut med smärta och hitta kompensationsmetoder  

 

Sensoriska förmågor  

Till exempel sinnesförnimmelser relaterade till bl.a. känsel-, kroppställning- och balans-, syn- hörsel-, 

luktsinne och smärta, hantering av sinnesförnimmelser och/eller att i anknytning till sensorisk 

reglering förmågan att reagera ändamålsenligt på sinnesförnimmelser 

 

Motoriska förmågor  

Till exempel kroppshållning och upprätthållande av denna, muskeluthållighet, grepp, differentiering 

av rörelser samt samordning av gestaltning och motorisk aktivitet, samordnade viljestyrda rörelser, 

korsning av kroppens mittlinje samt kroppshalvornas samarbete och munnens motorik  

 

Kognitiva förmågor  

Till exempel vakenhetsgrad, medvetenhet, närvaro, orientering i tid, rum och person, minne, 

sekvensering, klassificering, begreppsbildning, problemlösning, inlärning, kreativitet, fantasi, 

gestaltning  



 

Psykiska förmågor  

Till exempel att uppfatta egna och andras känslor, att känna igen stress och stressfaktorer, att studera 

sin självbild, bedöma sina egna färdigheter och kompetens, även rollidentitet, förmågan att ta ansvar 

och agerande i enlighet med personliga värderingar  

 

Sociala förmågor  

Till exempel att söka kontakt och svara på kontakttagande, att producera tal, uttrycka sig ickeverbalt 

eller genom andra kommunikationssätt.  

 

Etiska förmågor 

Till exempel egna rättigheter och skyldigheter, att skilja på gott och ont och rätt och fel 

 

3.2 Ergoterapeutisk utvärdering 

Inom ergoterapi utvärderas klientens aktivitetsutförande på ett övergripande plan. Vid bedömningen används 

olika standardiserade test- och bedömningsmetoder (Appendix 2), observation av klienten samt intervju med 

klienten och de anhöriga. Utvärderingen kan innehålla även bedömning av ortos- och hjälpmedelsbehov. 

Kriterierna för tillgång till hjälpmedel för medicinsk rehabilitering fastställs i Vasa sjukvårdsdistrikts handbok 

för regionala hjälpmedelstjänster samt i de riksomfattande kriterierna för utlämning av hjälpmedel inom 

medicinsk rehabilitering. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161068 

 

Det kan finnas många olika mål för en ergoterapeutisk bedömning. Målet med bedömningen kan vara att 

utreda behovet av ergoterapi eller effekterna av den pågående ergoterapin och bedömning av behovet av 

fortsatt ergoterapi. Med en ergoterapeutisk bedömning kan man också ta ställning till hur klienten klarar sig 

hemma/på fritid/i arbete/i skola/i daghem. 

  

I en ergoterapeutisk bedömning har, förutom bedömning av individuella faktorer, även en utredning av 

livssituationen och bedömning av faktorer i omgivningen en viktig roll. Om man på mottagningen inte får 

tillräckligt täckande information om klientens möjligheter att fungera inom dessa delområden och om 

klientens funktionsförmåga, rekommenderas att bedömningen genomförs åtminstone delvis i klientens egen 

aktivitetsmiljö, det vill säga hemma/på fritiden/i arbetet/i skolan/i daghemmet. Dessa besök är tidsmässigt 

längre än mottagningsbesök. 

 

En bedömning innehåller i allmänhet 1–5 besöksgånger (ett besök på mottagning tar i genomsnitt en timme). 

Hur länge bedömningen tar beror på nivån av funktionsförmåga och samarbetsförmåga hos den som bedöms. 

Över bedömningen uppgörs alltid en skriftlig respons. 

 

Bedömningen av ergoterapibehovet genomförs alltid av en offentlig aktör, en rekommendation kan aldrig 

grunda sig på enbart en bedömning av en tjänsteproducent eller en rehabiliteringsinrättning. Vid upprepade 

terapiperioder rekommenderas en mellanbedömning av offentliga sektorn med 1–2 års intervaller. 

 

3.3 Ergoterapiplan  

Ergoterapiplanen grundar sig på den ergoterapeutiska bedömningen och uppgörs då terapin inleds i samarbete 

med klienten och hens närmaste krets. I planen överenskoms om målen, metoderna, mängden, tätheten och 

längden för ergoterapin. Målen måste vara individuellt utarbetade, konkreta och realistiska. I ergoterapiplanen 

ska som en del av rehabiliteringsplanen även klientens övriga rehabilitering beaktas och ergoterapin planeras 

så att den passar in i helheten. Vid upprättandet av planen rekommenderas att en multiprofessionell 

diskussion förs.  

 

3.4 Genomförande av ergoterapi   

Ergoterapi kan enligt bedömning genomföras individuellt eller i grupp, antingen på en mottagning eller i 

klientens vardagsmiljö. Det är också möjligt att genomföra terapin delvis på mottagning och delvis i 

vardagsmiljö. Individens behov och målen för terapin avgör om terapin genomförs i klientens vardagsmiljö 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161068


eller på mottagningen. Oberoende av målen kan hembesök vara befogat även i de fall då klienten inte kan 

röra sig utanför hemmet till följd av sjukdom, skada eller till exempel infektionskänslighet. 

  

De rehabiliteringsmetoder som en ergoterapeut använder ska basera sig förutom på riksomfattande god 

ergoterapipraxis även på tillgängliga vetenskapliga belägg samt empirisk kunskap om effektivitet. 

Ergoterapeuten ansvarar för omsorgsfull dokumentering i journalhandlingarna i enlighet med gällande 

författningar.  

 

3.5 Köptjänster inom ergoterapi   

Ergoterapi som genomförs som en kommuns, samkommuns eller ett sjukvårdsdistrikts egen verksamhet kan 

ersättas eller kompletteras med köptjänster. Köptjänster anskaffas i enlighet med upphandlingslagen. För en 

del klienter ordnas ergoterapi i form av krävande medicinsk rehabilitering som bekostas av 

Folkpensionsanstalten. Vissa rehabiliteringar kan även ersättas genom försäkring.  

 

För ett beslut om köptjänster krävs alltid en terapibehovsbedömning av en ergoterapeut inom offentliga 

sektorn. För ergoterapi som anskaffas som köptjänst måste också en effektivitetsbedömning göras med jämna 

mellanrum. Om ergoterapi genomförs som köptjänst i privata sektorn, ska terapirespons fås efter varje 

ergoterapiperiod. I köptjänstbeslutet ska anges vem terapiresponsen ska skickas till. På basis av responsen och 

övrig bedömning görs en bedömning av det fortsatta terapibehovet. Ergoterapiresponsen ska innehålla målen 

för terapin, bedömnings- och terapimetoder som har använts i ergoterapin, en beskrivning av genomförandet 

av terapin samt en bedömning av terapins effekt på klientens funktionsförmåga.   

  



4 Klassificering av skyndsamhet gällande tillgång till ergoterapi  

Hur brådskande ergoterapin är fastställs inte endast utgående från individens hälsotillstånd eller 

mängden/nivån för funktionsförmågans begränsningar. På skyndsamheten kan inverka även till exempel 

faktorer i omgivningen eller förändringar i livssituationen. Man måste också beakta att även en liten 

begränsning i funktionsförmågan kan vara betydelsefull och kräva skyndsamt ingripande om det är fråga om 

att till exempel möjliggöra återgång till arbete eller skola.  

 

Klienter som behöver akut behandling 0-1 mån  

Patienter med cerebrovaskulära skador och hjärnskador i alla åldersgrupper  

 Bedömning och rehabilitering av patienter med akut cerebrovaskulär sjukdom, hjärnskada eller 

hjärntumör inleds redan på avdelningen.  

 Patienter med CVS, hjärnskada eller hjärntumör som skrivs ut: bl.a. bedömning av 

funktionsförmåga/förmåga att klara sig hemma, ordnande av hjälpmedel och ortoser som är 

nödvändiga för utskrivningen, planering och organisering av fortsatt terapi.  

 

Färsk CRPS  

 En nyligen diagnostiserad CRPS eller symptombild som tyder på sådan, i synnerhet om det förutom 

smärta förekommer undvikande att använda lemmar och/eller kraftig svullnad. (Rekommenderad tid 

för att få vård 0-14 dygn).  

 

Följdtillstånd efter trauma och operation för alla åldersgrupper: akutvård  

 Efter hand- och armskada/operation inleds akut rehabilitering (0-7 dygn) samt behövliga 

kontrollbesök.  

 Efter fraktur/operation i halskotpelaren inleds behandling med stödkrage och handledning omedelbart 

efter skadan/operationen.  

 Misstänkt nervskada efter operation eller trauma  

 Rehabilitering och vård av ärr för patienter med brännskada inleds redan på avdelningen.  

 Amputationspatienter  

 

Åldringar, vars boende hemma är hotat  

 Till exempel på grund av plötsligt nedsatt funktionsförmåga  

 

Patienter med sjukdomar i stöd- och rörelseorganen som hänvisas till ergoterapeut för anvisningar i 

konservativ behandling i stället för operation  

 Till exempel patienter med CMC-artros och karpaltunnelsyndrom  

 

Akut behov av hjälpmedel eller ändringsarbete i hemmet  

 Till exempel hjälpmedel och ändringsarbeten i hemmet som är nödvändiga för utskrivning från 

sjukhuset  

 

Erbs pares  

 Då det är fråga om ett nyfött barn, för vilket krävs omedelbart inledd ortosbehandling t.ex. i 

handlederna  

 

Subakuta 1-2 mån  

CRPS eller annan kronisk smärta  

 En smärtpatient med ny akutisering eller tidigare diagnos, hos vilken smärtan orsakar avsevärt 

funktionellt men.  

 

Följdtillstånd efter trauma och operation för alla åldersgrupper: kontroller och terapier  

 Processenliga rehabiliteringsbesök efter hand- och armskador/operationer  

 Processenliga kontrollbesök efter halskotpelarfrakturer/operationer  



 Vid brännskador kontroll av ärr och bedömning av framsteg i funktionsförmågan  

 

Patienter som har gått igenom ett allvarligt psykiskt trauma och livsförändring  

 

Patienter som skrivs ut från avdelningsvård  

 Till exempel patienter som ställts inför en akut förändring i livssituationen  

 

Patienter med tidigare begränsad funktionsförmåga, vilka ställs inför en akut förändring i 

livssituationen  

 

Övriga, icke brådskande 2-3 mån  

Långtidssjuka eller multisjuka med långvarigt eller bestående funktionellt men.  

 

Klienter som kommer av utvecklingsmässiga skäl 

 

  



5 Verksamhetsprinciper i terapier av olika längd 

 

 

 

 

 

  

 

BEDÖMNING 

1 (-5) BESÖK 

 

HANDLEDNING 

1–5 BESÖK 

TERAPI 

1–15 BESÖK 

REHABILITERINGSPLAN  

ÖVER 15 GÅNGER UNDER ETT 

ÅR 

 

T.ex.  

Bedömning av 

funktionsförmågan 

  

Bedömning av 

hjälpmedel och 

ändringsarbete i 

bostad 

 

Bedömning av 

ortosbehov  

 

Bedömning av 

arbetsförmåga 

 

Bedömning av 

terapins effekt för 

rehabiliterings- eller 

terapiplan  

 

Om inte väsentligt 

problem i funktions-

förmågan inte rätt till 

större mängder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

T.ex.  

Handledning i 

övningar/ortos-

kontroller t.ex. efter 

operationer  

 

Handledning i 

konservativ 

behandling som 

ersätter operation 

(t.ex. SCC, CMC -

artros)  

 

Handledning och 

rådgivning för 

neurologiska klienter 

vid lindriga problem 

med 

funktionsförmågan  

 

T.ex.  

Vid begäran om 

förutom handledning 

till klienten även en 

ergoterapiserie som 

medicinsk 

rehabilitering  

 

Avsevärt försämrad 

funktionsförmåga 

 

Individ- eller 

gruppbesök 

  

Enligt läkares 

rekommendation och 

utgående från 

ergoterapeuts 

bedömning kan 

beviljas max. 15 

ggr/1år/klient.  

Vid avvikelse från 

detta eller om 

behovet är 

långvarigare -> tas 

upp i rehabiliterings-

arbetsgruppen 

 

 

 

Klientens sjukdom är av så svår grad att 

det behövs tämligen mycket och 

långvarig ergoterapi 

  

Genomförs som egen verksamhet eller 

köptjänst  

 

Max. 40 ggr/år i regel, endast med 

specialmotivering mera.  

 

Rehabiliteringsarbetsgruppen eller 

annan motsvarande beslutar om 

genomförandet av rehabiliteringen.  

 

Rehabiliteringsplanen görs för 1–3 år 

och terapirespons behövs alltid innan ett 

nytt beslut fattas  

 

Som köptjänst högst 1-2 år, därefter på 

offentliga sidan minst en 

utredningsperiod  

 

Som helhet ska även övriga pågående 

terapier beaktas  



6 Källor  

 

1 Finlex. Hälso- och sjukvårdslagen 1326/2010. 3. kapitel: sjukvård. 29 § - Medicinsk rehabilitering.  

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2010/20101326 

 

2 Finlex. Lag om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner 

15.7.2005/566. https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2005/20050566  

  

3 Hälso- och sjukvårdslagen 1326/2010. 1. kap: allmänna bestämmelser. 8§ - Kvalitet och patientsäkerhet 

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2010/20101326 

 

4 Hälso- och sjukvårdslagen 1326/2010. 3. kapitel: sjukvård. 30 § Samarbete och hänvisning till annan 

rehabilitering https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2010/20101326 

 

5 Institutet för hälsa och välfärd. ICF -klassificering. https://www.thl.fi/fi/web/toimintakyky/icf-luokitus 

  

6 Finlands Kommunförbund. Nomenklatur för ergoterapi. 

http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3409 

 

7 Finlex. Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 28.6.1994/559. 

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19940559 
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APPENDIX 1  

 

Arbetsgruppen som utarbetade verksamhetsprinciperna   

Beredningen utfördes av två separata underarbetsgrupper  

 

Underarbetsgruppen för vuxna:  

Monica Bergman, ergoterapeut, Vasa centralsjukhus 

Mervi Parviainen, ergoterapeut, Vasa centralsjukhus 

Karoliina Kukkonen, ergoterapeut, Vasa social- och hälsovårdsverk 

Annina Koskinen, ergoterapeut, Vasa social- och hälsovårdsverk 

Paula Kullas, rehabiliteringskoordinator, Vasa social- och hälsovårdsverk 

Pia Nygård, ergoterapeut, Jakobstad social- och hälsovårdsverk 

Jukka Saarinen, överläkare i neurologi, Vasa centralsjukhus 

 

Underarbetsgruppen för barn och unga:  

Sara Schogster, ergoterapeut, Vasa centralsjukhus 

Tiina Jokiaho, ergoterapeut, Vasa centralsjukhus 

Malin Nordlund, ergoterapeut, Vasa social- och hälsovårdsverk 

Hanna Emet, ergoterapeut, Jakobstad social- och hälsovårdsverk 

Linn Åström, ergoterapeut, Korsholm 

Jan Olme, överläkare i barnneurologi, Vasa centralsjukhus 

 

 

Därtill deltog i beredningen ergoterapeuter från olika organisationer på området genom att ge värdefulla 

uppgifter till arbetsgruppernas beredningsarbete. 

 

  



APPENDIX 2  

 

Till en högklassig bedömning av funktionsförmågan hör alltid användning av tester och bedömningsmetoder. 

Systematisk användning av bedömningsmetoder och omsorgsfullt antecknande av erhållna resultat hjälper till 

att beskriva förändringar som sker i funktionsförmågan och möjliggör en pålitligare bedömning av terapins 

effekt.  

 

I listan nedan har sammanställts de mest centrala testerna och bedömningsmetoderna som ergoterapeuter 

använder. I bedömningen används vid behov också andra bedömningsmetoder enligt arbetets natur. För 

användning av en del av mätarna krävs separat utbildning. Testerna och bedömningsmetoderna är 

klassificerade enligt ICF.  

 

De mest centrala testerna och bedömningsmetoderna vid bedömning av barn och 
unga: 

 

BEDÖMNING AV DELTAGANDE OCH PRESTATIONER  

 

AMPS (Assesment of Motor and Process Skills)  

Bedömer motoriska färdigheter och processfärdigheter. 

COPM (Canadian Occupational Performance Measure)  
Bedömer aktivitetsutförande på delområdena personliga dagliga aktiviteter, produktivitet och fritid 

(självskattningsmetod)  

COSA (Child Occupational Self Assessment)  
Bedömer barns och ungas upplevelse av sin funktionella kompetens och hur viktiga dagliga aktiviteter är för 

dem själva (självskattningsmetod) 

ESI (The Evaluation of Social Interaction)  

Bedömer kvaliteten på social interaktion genom observation i naturliga och ändamålsenliga sociala 

sammanhang 

M-FUN (Miller Function & Participation Scales) 
Bedömer barns visuo-, fin- och grovmotoriska färdigheter med hjälp av lekfulla och aktivitetsrelaterade 

uppgifter  

GOAL (Goal-Oriented Assessment of Lifeskills) 
Bedömer fin- och grovmotoriska färdigheter hos barn med hjälp av vardagliga, bekanta aktiviteter  

BOT-2-testi (Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency) 
Bedömer barns och ungas fin- och grovmotoriska färdigheter samt strävar efter att identifiera lindriga och 

medelsvåra brister och problem samt styrkor i motorisk koordination/kontroll  

AHA och mini-AHA (Assisting Hand Assesment) och för unga GO with the Floe 13-18 

Bedömer och beskriver hur effektivt ett barn med en ensidig arm- eller handskada använder sin påverkade 

arm och hand vid tvåhandsaktiviteter  

PEGS (Perceived Efficacy and Goal Setting System)  
Bedömer barnets prestation vid olika dagliga och motoriska aktiviteter och gör det möjligt att sätta upp egna 

rehabiliteringsmål för barnet (självskattningsmetod)  

ChIPPA (The Child Initiated Pretend Play Assessment) 
Bedömer barnets spontana förmåga att inleda, upprätthålla och organisera fiktiv lek  

ESI (The Evaluation of Social Interaction) 
Bedömer kvaliteten på social interaktion genom observation i naturliga och ändamålsenliga sociala 

sammanhang  

MVPT-3 eller MVPT-4 (Motor-Free Visual Perception) 

Bedömer visuell perception 

 

Därtill används uppföljningsmätare som beskriver barns och ungas aktivitetsutförande i vardagen: 

 

MACS (cp-dg, Manual Ability Classification System) 

MACS-klassificering beskriver hur ett barn med cp-skada använder sina händer i dagliga aktiviteter 

 



 

BEDÖMNING AV KROPPEN OCH FYSISKA FUNKTIONER  

 

Klinisk observation  
Bedömer barnets grundläggande sensomotoriska förmågor  

Beery VMI (Test of Visual-Motor Integration)  
Bedömer visuell perception, visuomotorik och motorisk koordination  

(SP (Sensory Profile)  
Bedömer barnets reaktion på olika sinnesförnimmelser (frågeblankett till föräldrar/vårdnadshavare) 

SPM (Sensory processing measure) och SPM-P (Sensory processing Measure – Preschool)  
Bedömer barnets sensoriska integration (frågeblankett till föräldrar/vårdnadshavare och till personal på 

daghem/skola)  

SIPT (Sensory Integration and Praxis Test)  
Bedömer sensorisk integration och praxi (idé, planering och genomförande av motorisk aktivitet) 

MVPT-4 eller (MVPT-3) (Motor-Free Visual Perception) eller TVPS-4 (TVPS-3) (Test of Visual 

Perceptual Skills) 

Bedömer visuell perception 

MAP-test (Miller Assessment For Preschoolers) * 

Bedömer sensomotoriska färdigheter hos barn under skolåldern 

DOTCA-Ch (The Dynamic Occupational Therapy Cognitive Assessment for Children) * 

Bedömer barns kognitiva förmågor 

BOX and BLOCK (test of manual dexterity) 
Bedömer den ena handens händighet och hela armens kontroll och grovmotorik, sätt att greppa och släppa 

grepp samt snabbhet och fingerfärdighet vid aktiviteter i bordsnivå. 

Purdue Pegboard (test of manual dexterity and bimanual coordination)  
Bedömer handens och armens grov- och finmotorik, händighet vid användning av en och två händer, hand-

hand och öga-hand-koordination, samt händernas samtidiga och turvisa användning. 

JAMAR/SAEHAN/PINCH  

Bedömer gripkraften 

Semmes Weinstein monofilament  
Bedömer förmågan att uppfatta beröring/tryck från normal förmåga till avsaknad av skyddskänsel 

 

De mest centrala testerna och bedömningsmetoderna vid bedömning av vuxna:  

 

Flera tester för vuxna kan användas även vid bedömning av unga. 

 

BEDÖMNING AV DELTAGANDE OCH PRESTATIONER 

 

COPM (Canadian Occupational Performance Measure)  
Bedömer aktivitetsutförande på delområdena personliga dagliga aktiviteter, produktivitet och fritid 

(självskattningsmetod) 

MOHOST (The Model Of Human Occupation Screening Tool)  
Bedömer klientens funktionella deltagande på delområdena personliga dagliga aktiviteter, produktivitet och 

fritid 

OSA (Occupational Self Assessment)  

Bedömer aktivitetsmöjligheter (självskattning) 

FSQ-Fin (Functional Status Questionnaire)  
Bedömer prestationer inom personliga dagliga aktiviteter, rörlighet och hemliv 

Asta och Mini-Asta  
Bedömer funktioner förknippade med boende 

AMPS (Assesment of Motor and Process Skills)  

Bedömer motoriska färdigheter och processfärdigheter. 

WRI-fi (Worker Role Interview)  

Bedömer arbetsrollen 

WEIS-fi (Work Environment Impact Scale) 

Bedömer arbetsmiljön 

AWP-fi (Assessment of Work Performance) 



Bedömer arbetsprestation 

AWC-fi (Assessment of Work Characteristics) 

Bedömer särdrag i en arbetsuppgift 

DOA (Dialog om arbetsförmåga) 

Bedömer arbetsförmåga 

WCPA (Weekly Calender Planning Activity) 

Bedömer executiva funktioner 

 

BEDÖMNING AV KROPPEN OCH FYSISKA FUNKTIONER 

 

DLOTCA (Dynamic Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment for Adults)  
Bedömer kognitiva förmågor 

MoCA (Montreal Cognitive Assessment)  
Bedömer orientering och minne samt slutledning, perception och uppmärksamhet 

TMT (Trail Making Test)  
Bedömer kognitiva förmågor med hjälp av penna-papper -uppgifter 

DASH (The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand)  

Bedömer funktionsförmågan i arm och hand (självskattning) 

JAMAR/SEAHAN/PINCH  

Bedömer gripkraften 

BOX and BLOCK (test of manual dexterity)  
Bedömer den ena handens händighet och hela armens kontroll och grovmotorik, sätt att greppa och släppa 

grepp samt snabbhet och fingerfärdighet vid aktiviteter i bordsnivå. 

Nine Hole Peg Test (test of finger dexterity)  
Bedömer händernas finmotorik, koordination öga-hand, precision och snabbhet vid aktivitet på bord. 

Purdue Pegboard (test of manual dexterity and bimanual coordination)  

Bedömer handens och armens grov- och finmotorik, händighet vid användning av en och två händer, hand-

hand och öga-hand-koordination samt händernas samtidiga och turvisa användningen. 

Grooved Pegboard (manipulative dexterity test) 

Bedömer fingerfärdighet och visuomotorisk koordination 

Semmes Weinstein monofilament  

Bedömer förmågan att uppfatta beröring/tryck från normal förmåga till avsaknad av skyddskänsel 

VAS-smärtskala  

Bedömer subjektiv syn på smärtans stryka 

Moberg-Dellon pickup test  

Bedömer handens förmåga och sensorisk identifiering av föremål 

Sollerman 

Bedömer handens funktioner 

Spasticity Examination Rating Scale 

Bedömer spasticitet 

 

 

*I användning, men testet i fråga kan inte längre anskaffas



APPENDIX 3  

Remissmall 1  

Nedan presenteras vilka uppgifter en text skriven av en läkare eller annan yrkesutbildad person inom 

hälso- och sjukvården bör innehålla, då den fungerar som en remiss till en ergoterapeut. 

 

DIAGNOS  

Vilken/vilka är den/de för klientens funktionsförmåga centrala diagnosen/diagnoserna? Antecknas 

om uppgifter finns. 

 

FÖRHANDSUPPGIFTER  

En koncis beskrivning av den sjukdomshistoria som inverkar på klientens funktionsförmåga. 

Eventuella tidigare undersökningar. Tidigare och pågående rehabiliteringar samt hjälpmedel som är 

i användning. 

 

FUNKTIONSFÖRMÅGA  

Vilka är de för klienten centrala symptomen med tanke på funktionsförmågan? En kort beskrivning 

av klientens dagliga funktionsförmåga och begränsningar i den. Värdefulla förhandsuppgifter ur 

synvinkeln för ergoterapi är bl.a. klientens livssituation, motoriska, kognitiva, psykiska och sociala 

förmågor. 

 

REHABILITERING  

Om det är fråga om bedömning, på vilka frågor vill man ha svar eller ergoterapeutens synpunkt?  

Möjliga mål för ergoterapin? 

 

PLAN  

Hur fortsätter den övergripande vården av patienten?  

Hurdan är planen i fråga om vårdansvaret? 

  



APPENDIX 4  

Remissmall 2  

Nedan presenteras en mall för respons utarbetad av ergoterapeuten samt dess innehåll, då den 

fungerar som överföringsremiss från en ergoterapeut till en annan. Rubriceringen kan naturligtvis 

variera enligt innehållet i ergoterapin. 

 

FÖRHANDSUPPGIFTER  

RT110 Utredning av behovet av ergoterapi  

Bakgrundsuppgifter som är centrala ur synvinkeln för ergoterapi, vilka är tillgängliga före 

klientbesöket. 

 

FUNKTIONSFÖRMÅGA  

RT120 Utredning av livssituation 

Centrala individ- och miljöfaktorer som inverkar på funktionsförmågan. Exempel: I hurdan bostad 

bor klienten? Bor klienten ensam? Hurdana är familjeförhållandena och övrigt stödnätverk? Är 

klienten i skola/arbete och hurdana övriga roller har klienten? Vilket övrigt stöd/annan rehabilitering 

får klienten för närvarande? 

RT130 Bedömning av aktivitetshelheter  

Ergoterapiobservationer av klientens aktivitetshelheter och förmågan att behärska dessa (personlig 

vård, uträttande av ärenden, hemliv, skolgång/studier, arbetsförmåga och utförande av 

arbetsuppgifter, fritid, lek, vila och balans i tidsanvändningen). 

Klientens och/eller hens näromgivnings bedömning av aktivitetshelheterna. 

RT150 Bedömning av färdigheter  

Ergoterapiobservationer av motoriska, psykiska och sociala färdigheter, processfärdigheter och 

smärthanteringsfärdigheter. 

RT160 Bedömning av förmågor  

Ergoterapeutens bedömningsbaserade observationer av sensoriska, motoriska, kognitiva, psykiska 

och sociala förmågor. 

 

REHABILITERING  

RT2 Främjande av klientens aktivitetsutförande  

Beskrivning av hur klientens aktivitetsutförande har främjats genom ergoterapi.  

Rubriken preciseras enligt innehållet i ergoterapin:  

RT230 Främjande av behärskande av aktivitetshelheter,  

RT240 Främjande av aktivitetsutförande i omgivningen,  

RT250 Främjande av färdigheter genom aktivitet och/eller  

RT260 Utveckling av förmågor. 

RT3 Rådgivning och handledning för att främja aktivitetsutförande  

En beskrivning av hurdan rådgivning och handledning klienten har getts för att hitta en betydelsefull 

och ändamålsenlig aktivitet samt för att förebygga aktivitetsrelaterade problem. Innehållet kan vid 

behov preciseras genom rubricering enligt om rådgivningen och handledningen till exempel gäller 

aktivitetshelheter, färdigheter, förmågor, omgivning, ortoser eller hjälpmedel osv. 

 

HJÄLPMEDEL  

Under rubriken registreras en förteckning över de hjälpmedel klienten använder  

 

PLAN  

En beskrivning av planen för klientens fortsatta vård samt möjliga rekommendationer för fortsatt 

vård/mål med terapin. Som preciserande rubriker kan användas t.ex.  

RT180 Sammanfattning av bedömning av aktivitetsutförande och rekommendationer, 

eller  

RT210 Plan för främjande av aktivitetsutförande 


