Samarbejdserklæring
Tjekliste vedrørende bestemmelser, der skal være eller tilstræbes opfyldt i
forbindelse med tilbud om ridefysioterapi.
Listen er en tjekliste vedrørende bestemmelser, der skal være eller tilstræbes
opfyldt i forbindelse med tilbud om ridefysioterapi efter overenskomsten
mellem Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings‐ og Takstnævn.
Listen indsendes hvert år pr. 1. april til samarbejdsudvalget vedrørende
fysioterapi i regionen. Modtager samarbejdsudvalget ikke oplysningerne, kan
der foranstaltes tilsyn på ridestedet.
Der sættes x ved de forhold, som ridefysioterapeuten og rideskolens ejer
samstemmende kan bekræfte er opfyldt.
I tilfælde af divergerende opfattelser uddybes dette under bemærkninger.
Oplysninger om forholdene i forbindelse med tilbuddet om ridefysioterapi på:

Rideskolens/rideklubbens navn

Forhold vedrørende Ridehallen
Der er tilgængelig adgang fra parkeringsplads
Der er tilfredsstillende rengjorte og vedligeholdte tilgængelige arealer for
patienter med kørestol og andre hjælpemidler
Patienterne kan opholde sig indendørs i umiddelbar tilknytning til ridehallen
eller i selve ridehallen bag afskærmning
Der er de for patienterne nødvendige hjælpemidler i forbindelse med
behandlingen
Der er rengjort og vedligeholdt opstigningsrampe
Der er rengjort og vedligeholdt lift
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Forhold vedrørende rideskolens/rideklubbens faciliteter:
Der er:
ridehal
udendørs ridebane
givet dispensation for kravet om ridehal
tilgængeligt og tilfredsstillende rengjort handicaptoilet
opvarmet tilgængelig og tilfredsstillende rengjort rytterstue med
handicapvenlige adgangsforhold
et tilstrækkeligt antal egnede heste til at rådighed, som modsvarer
patienternes behov
tilgængeligt og tilfredsstillende rengjort lokale, som kan anvendes til
undersøgelse af patienten (1. konsultation/statusredegørelse). Dette er ikke et
krav, men en facilitet der tilstræbes.

Forhold vedrørende rideskolens/rideklubbens personale
Der er:
uddannet handicaprideinstruktør
et tilstrækkeligt antal kvalificerede hestetrækkere og støttepersoner til
rådighed

Forhold vedrørende rideskolens og fysioterapeutens forpligtelser i henhold til
Landsoverenskomstens bestemmelser
Rideskolen har en gyldig erhvervsansvarsforsikring
Ridefysioterapeuten har en gyldig erhvervsansvarsforsikring
Ridefysioterapeuten påser at patienterne har gyldige lægehenvisninger
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Ridefysioterapeuten opkræver honorarer ved for sent afbud og overfører
rideskolens andel heraf
Rideskolen overholder den aftalte frist for aflevering af regningsmateriale til
fysioterapeuten
Ridefysioterapeuten overfører rideskolens andel af honorarerne indenfor den
aftalte frist.
Ridefysioterapeuten informerer rideskolen om rettidig afbud indenfor den
aftalte tidsfrist

Bemærkninger

Oplysningernes rigtighed bekræftes hermed:

dd – md ‐år

Ridefysioterapeutens underskrift

Rideskoleejerens underskrift

Side 3 af 3

