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ÄNDRINGAR I DEN TIDIGA REHABILITERINGEN VID KYRKOSTYRELSEN

Den tidiga rehabilitering som kyrkostyrelsen genomför (cirkulär 28/2009) ändrades
från och med 1.1.2010.
Finansieringen av psyko- och kristerapi samt voice massage-terapi som former för
tidig rehabilitering vid kyrkostyrelsen upphör 31.12.2010. De rehabiliteringsbeslut
som fattats av Kyrkans centralfond/Kyrkostyrelsen under 2009–2010 är i kraft i
enlighet med beslutet.
De anvisningar som getts i cirkulär 28/2009 ändras från och med 1.1.2011 som
följer: Ansökan om finansiering för psykoterapi överförs från och med början av år
2011 i sin helhet till FPA. Anvisningarna för ansökan finns på FPA:s webbplats:
www.fpa.fi > Rehabilitering > Behovsprövad rehabilitering. En anställd som är i
behov av kristerapi eller voice massage hänvisas i första hand till
företagshälsovården, därifrån man vid behov kan remittera vidare.
Under 2010 sänds ansökningarna om psyko- och kristerapi samt voice massage
som tidig rehabilitering till Kyrkostyrelsens personalsekreterare Elina Nordman
på adressen Kyrkostyrelsen, Elina Nordman, Hamngatan 11, 00160 Helsingfors.
Kontakt: tfn 09 1802 414, e-post elina.nordman@evl.fi.
Ansökning om finansiering för tidig rehabilitering 2010
Psykoterapi, kristerapi
Psykoterapin är i första hand avsedd för dem som i sitt arbete utsätts för sådan
belastning som särskilt förekommer i kyrkligt arbete. Den anställda ska i första
hand ansöka om psykoterapi som FPA-rehabilitering. Efter att ha fått negativt
besked från FPA kan den anställda ansöka om stöd från Kyrkostyrelsen. FPA:s
avslag på psykoterapi ska bifogas rehabiliteringsansökan till Kyrkostyrelsen.
Närmare upplysningar: Elina Nordman, tfn 09-1802 414.
Voice massage
Voice massage-terapi kan ersättas som tidig rehabilitering när behovet av den har
fastställts av en specialistläkare och terapin inte kan erhållas via
hälsovårdssystemet. Till ansökan om voice massage ska fogas ett utlåtande från en
foniatriker eller en öron-, näs- och halsspecialist.
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Närmare upplysningar: Elina Nordman, tfn 09-1802 414.
Utveckling av arbetsgemenskapen
Genom finansiering av sakkunnighjälp kan utvecklingsåtgärder som förbättrar
arbetsförmågan sättas in till förmån för arbetsgemenskapen i form av tidig
rehabilitering. Ansökan om denna tidiga rehabilitering görs på en
ansökningsblankett som fås från Kyrkostyrelsen. För ansökning krävs
arbetsgivarens samtycke. Närmare information ger Elina Nordman, tfn 09-1802
414.
Kurser för tidig rehabilitering
Kurser för tidig rehabilitering finansierade av Kyrkans centralfond år 2010
(Haapaniemi stiftsgård)
Ansökningarna till de kurser som finansieras av Kyrkans centralfond går via
företagshälsovården. Ansökan görs med FPA:s blankett för rehabiliteringsansökan
KU102r samt ett B-läkarutlåtande från företagsläkaren. Närmare information om
kurserna fås på adressen http://evl.fi/kiela (Ajankohtaista) eller av
rehabiliteringssekreterare Pirkko Noponen, tfn 020 763 0928.
Kyrkans övriga tidiga rehabilitering
Kyrkans tidiga rehabilitering fortsätter som regional rehabilitering inom stiften.
Till den regionala tidiga rehabiliteringen hör ASLAK- och TYK-kurserna. Ansökan
till rehabiliteringen görs via företagshälsovården. Ansökan görs med FPA:s
blankett för rehabiliteringsansökan KU102r samt ett B-läkarutlåtande från
företagsläkaren. Rehabiliteringen anordnas och finansieras av FPA. FPA beslutar
också vem som väljs till rehabiliteringen. Stiftet ger information om alla kyrkans
kurser för tidig rehabilitering som ansökts om inom stiftet.
Närmare information ges av Elina Nordman, tfn 1802 414.
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