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FRA RIDEFYSIOTERAPIOVERENSKOMSTEN 2015 

BILAG 1. KONTRAKT MELLEM RIDEFYSIOTERAPEUT OG RIDESKOLE 

 
Nedenstående kontrakt er udarbejdet i samarbejde mellem Regionernes Lønnings- 
og Takstnævn og Danske Fysioterapeuter. Kontraktens bestemmelser skal som et 
minimum være gældende for samarbejdet mellem rideskolen og ridefysioterapeuten. 
Kontrakten skal indgås skriftligt mellem parterne. 
 

KONTRAKT 
 
vedrørende ridefysioterapeutisk behandling mellem ridefysioterapeut (navn, 
adresse, cvr.nr.)  
 
…………………………………………………………………………………… 
 
og rideskole (navn, adresse og cvr.nr.) 
 
……………………………………………………………………………... 
 
Punkt 1 
Med denne kontrakt indgås mellem ridefysioterapeuten og rideskolen aftale om, at 
ridefysioterapeuten kan udøve ridefysioterapi på rideskolen ved brug af dennes 
faciliteter, heste og personale. Ridefysioterapeuten har tiltrådt overenskomsten om 
ridefysioterapi mellem Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og 
Takstnævn (RLTN). 
 
Punkt 2 
Rideskolen påtager sig efter aftale med ridefysioterapeuten at stille uddannet 
handicaprideinstruktør, kvalificerede trækkere, bagsiddere, egnede heste samt lift og 
andre nødvendige hjælpemidler til rådighed i forbindelse med ridefysioterapien, jf. 
retningslinierne for godkendelse af rideskoler til ridefysioterapeutisk behandling, 
overenskomstens bilag 2. Ridefysioterapeuten har ret til at afvise behandling af 
patienter på hold, hvor rideskolen ikke stiller det aftalte personale eller materiale til 
rådighed. 
 
Punkt 3 
Ridefysioterapeuten og rideskolen skal hver især have tegnet 
erhvervsansvarsforsikring. 
 
Punkt 4 
Ridefysioterapeuten er ansvarlig for, at der for den enkelte patient foreligger 
lægehenvisning. 
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Punkt 5 
Ridefysioterapeuten har ret til at afvise heste, der efter ridefysioterapeutens skøn er 
uegnet til ridefysioterapeutisk behandling. Rideskolen er ansvarlig for, at der til 
enhver tid er heste til rådighed for ridefysioterapien, svarende til patienternes behov.  
 
Punkt 6 
Ridefysioterapeuten er forpligtet til at overholde overenskomstens bestemmelser. 
Rideskolen erklærer sig ved indgåelsen af denne kontrakt indforstået med at holde 
sig bekendt med overenskomstens bestemmelser og at overholde disse. 
 
Punkt 7 
Der er mellem ridefysioterapeuten og rideskolen indgået aftale om timernes placering 
og holdenes størrelse. Det anbefales, at aftalen udarbejdes som et skriftligt bilag til 
denne kontrakt. Hvis parterne har indgået aftale om brug af vikar ved 
ridefysioterapeutens fravær, bør det også ske skriftligt. 
 
Punkt 8 
Ridefysioterapeuten modtager det samlede honorar for ridefysioterapibehandlingen 
fra regionen/kommunerne i regionen. I henhold til overenskomstens bestemmelser 
herom udbetaler ridefysioterapeuten rideskolen honorar.  
 
Hvis honoraret på grund af ridefysioterapeutens forhold ikke betales til rideskolen 
rettidigt, kan ridefysioterapeuten pålægges betaling af kompensation til rideskolen. 
Dette kan ske efter rideskolens indbringelse af sagen for Landssamarbejdsudvalget.  
 
Ridefysioterapeuten er ansvarlig for at opkræve patienterne honorar, også for 
manglende eller for sent afbud. Ridefysioterapeuten indestår for honoraret over for 
rideskolen. Honoraret skal betales rettidigt til rideskolen, uanset om patienten har 
betalt eller ej.  
 
Punkt 9 
Afbud for planlagte hold og fra enkeltpatienter, kan af ridefysioterapeuten over for 
rideskolen foretages senest kl. 18.30 dagen før hver behandling. Ved rettidigt afbud 
kan rideskolen ikke gøre krav på økonomisk kompensation. 
 
Punkt 10 
Rideskolen skal senest den 3. i en måned aflevere regning til ridefysioterapeuten 
fordelt på honorarer efter antal deltagere på holdet samt eventuelle tillæg for brug af 
bagsiddere. Regningen foretages på en af RLTN og Danske Fysioterapeuter 
godkendt blanket.  
    
Ridefysioterapeuten afregner efter udført behandling med regionen efter 
overenskomstens bestemmelser i §§ 18 - 19.   
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Ridefysioterapeuten afregner med rideskolen senest 7 bankdage efter, at 
regionen/kommunerne i regionen har afregnet med ridefysioterapeuten. For så vidt 
angår afregning af en eventuel patientandel sker det samtidig med afregningen for 
tilskudsdelen. Rideskolens honorar afregnes til et af rideskolen anvist pengeinstitut.  
 
Punkt 11 
Kontrakten kan opsiges skriftligt af parterne med mindst 3 måneders varsel til ophør 
med udgangen af en måned.  
 
Såfremt ønsket om opsigelse skyldes utilfredshed med modpartens handlinger eller 
undladelser, bør den part, der ønsker at sige kontrakten op, inden opsigelsen skriftligt 
meddele den anden part, at man påtænker at opsige kontrakten, med mindre 
nærmere angivne forhold rettes inden en passende frist. Hvis den anden part retter 
op på det forhold, der er blevet påtalt, bør opsigelse ikke finde sted.   
 
Ophævelse af kontrakten kan finde sted af den ene part uden varsel, såfremt den 
anden part væsentligt har misligholdt kontrakten.   
 
Punkt 12 
Kontrakten er først gyldig og kan træde i kraft, når myndighedernes skriftlige 
godkendelse af rideskolen foreligger. Kontrakten betragtes som ophævet uden 
varsel, hvis myndighederne på grund af rideskolens forhold tilbagekalder 
godkendelsen af rideskolen. 
 
 
Tidspunktet for kontraktens ikrafttræden:  _________________                                
 
 
 
Dato for kontraktens underskrivelse: __________________ 
 
 
 
 
____________________                                    ____________________ 
 Underskrift rideskole                   Underskrift ridefysioterapeut 


