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Tilsynsordning med rideskoler 

 

Følgende notat indeholder: 

 

1. Rammer for en tilsynsordning med rideskolerne/klubberne, herunder: 
2. Vejledning til praktiserende ridefysioterapeuter om krav til ridesko-

len/klubben og behandlingsforholdene før og efter tiltrædelse som ridefysiote-
rapeut 

3. Proces for implementeringen 

På baggrund af praksisplanen, herunder spørgeskemaundersøgelsen for ridefysiotera-
pi, skal der etableres en tilsynsordning, der sikrer, at rideskolerne/ klubberne, hvor den 
ridefysioterapeutiske behandling foregår, fortsat lever op til de krav som er anført i 
overenskomsten for ridefysioterapi i forbindelse med godkendelse af rideskole/klub. 
Endvidere skal det sikres, at rideskolerne/klubberne lever op til anbefalingen i prak-
sisplanen vedr. fysisk tilgængelighed. 

Ad 1. Rammer for tilsynsordning med rideskolerne/klubberne.                                      

Ifølge Overenskomst om Ridefysioterapi af 2014, § 17 stk. 5, har regionen og kom-
munerne i regionen pligt til løbende at føre tilsyn med, at godkendte ridesko-
ler/klubber fortsat opfylder de af overenskomstens parter fastsatte betingelser for en 
sådan godkendelse. Til brug for dette sender ridefysioterapeuten og ridesko-
len/klubben en gang årligt en tjekliste (overenskomstens bilag 5).  

Da ca. 98% af de patienter, der modtager ridefysioterapi er vederlagsfri patienter, an-
befales, at godkendelse af og tilsyn med rideskolerne/klubberne varetages af kommu-
nerne.  

Region Hovedstaden har et begrænset antal rideskoler/klubber, hvor der tilbydes ride-
fysioterapi, hvorfor det ikke synes hensigtsmæssigt at udlægge tilsynsforpligtigelsen 
til den enkelte kommune, hvor rideskolen/rideklubben ligger. I stedet anbefales det, at 
det fælleskommunale sekretariat varetager godkendelse og tilsyn i samarbejde med en 
sagkyndig person, der praktiserer ridefysioterapi, og som ikke er inhabil, dvs. enten: 
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• en ridefysioterapeut fra anden region, f.eks. den regionale kontaktperson for 
ridefysioterapeuter i Region Sjælland,  

• Danske Fysioterapeuters formand vedr. Ridefysioterapi eller 

• repræsentant for Foreningen af Godkendte Handicapridecentre. 

På grund af de meget få ridefysioterapeuter, der praktiserer i Region Hovedstaden er 
det vigtigt, at det ikke er den regionale kontaktperson for ridefysioterapeuterne i Regi-
on Hovedstaden der deltager, idet denne vil være inhabil.  

Overenskomsten fastslår, at ridefysioterapeuten og rideskolen/klubben årligt skal 
fremsende en udfyldt tjekliste (overenskomstens bilag 5) til samarbejdsudvalget, jf. 
anmærkningerne til §17 stk.5. Hvis der er afgørende ændringer i tjeklisten i forhold til 
året før, foretages et fysisk tilsyn med rideskolen/klubben. Desuden anbefales et fysisk 
tilsyn foretaget hvert 4. år ved det fælleskommunale sekretariat i samarbejde med en 
sagkyndig. 

 

 Ad 2. Vejledning til praktiserende ridefysioterapeuter om krav til rideskolen/klubben 
og behandlingsforholdene:  

En godkendelse foregår efter de i bilag 2 til overenskomsten beskrevne retningslinjer 
samt vejledt af seneste retningslinjer fra Statens Byggeforskningsinstitut vedr. ramper 
og toiletforhold. Tjeklisten i bilag 5 tilstræbes opfyldt.    
 

Ad. 3. Proces for implementering. 

a. Status for eksisterende godkendelser af rideskoler/klubber, herunder:  

• Evt. givne dispensationer fra krav om ridehal 

• Kontrakt mellem ridefysioterapeut og rideskole/klub 
b. Fremsende skrivelse til ridefysioterapeuter, hvor fællessekretariatet på Samar-

bejdsudvalgets vegne redegør for, at der fremover vil blive ført aktivt tilsyn 
med rideskolerne/klubberne, jf. overenskomstens §17 stk.5.    

Ridefysioterapeuten anmodes om i samarbejde med rideskolerne/klubberne, at 
fremsende:  

• Udfyldt tjekliste jf. bilag 5 i overenskomsten,  

• Udfyldt tjekliste fra SBI vedr. ramper 

• Udfyldt tjekliste fra SBI vedr. WC 

• Kopi af gyldig erhvervsansvarsforsikring  

• Kopi af sidst afleverede regnings-materiale til fysioterapeuten, jf. over-
enskomstens bilag 5  

c.  Kontakte den sagkyndige person (se ovenfor under pkt.1), mhp. at planlægge 
fysisk tilsyn på rideskolerne/klubberne.        

d. Bede ridefysioterapeuten kontakte det fælleskommunale sekretariat mhp. at 
aftale en tid for et tilsynsbesøg.  

e. Fysisk tilsyn i samarbejde med den sagkyndige person.  
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f. Orientering til Samarbejdsudvalget om resultat af tilsyn, samt evt. indstilling. 
g. Evaluering af proces  

 

Tilsynsordning fremadrettet.  

Ridefysioterapeuten anmodes om fremover, at fremsende tjekliste hvert år pr. den 
1.april. 

På baggrund af årligt udfyldte tjeklister fra rideskolerne/klubberne, udvælges de ride-
skoler/klubber (sammen med den sagkyndige person), der skal aflægges et fysisk til-
syn. 

Obligatorisk fysisk tilsyn med rideskolerne/klubberne hvert 4 år. 

En oversigt over de rideskoler, som ridefysioterapeuterne har tegnet kontrakt med pr. 
marts 2012, findes på http://www.ridefys.dk/Find-ridefys/Region-Hovedstaden.  

Den sagkyndige person honoreres ved vores fysiske tilsyn.  
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Overenskomstens § 17. GODKENDELSE AF RIDESKOLER  
 
Stk. 1.  
Godkendelse af rideskoler til ridefysioterapeutisk behandling foretages af regio-
nen/kommunerne i den region, hvor rideskolen er beliggende, efter retningslinier fast-
sat af Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fysioterapeuter.  
 

Stk. 2.  
Anmodning om godkendelse af en rideskole indsendes på en af overenskomstens par-
ter udfærdiget blanket til regionen/kommunerne i den region, hvor rideskolen er belig-
gende, af den fysioterapeut, der ønsker at praktisere ridefysioterapi efter denne over-
enskomst på rideskolen. Svar på anmodning om godkendelse skal foreligge efter se-
nest 3 måneder.  
 
Stk. 3.  
Som sagkyndig bistand kan i forbindelse med godkendelsen tilknyttes en fysiotera-
peut, der praktiserer ridefysioterapi.  
ANMÆRKNING TIL § 17, STK. 3:  
Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn anbefaler, at der 
som sagkyndig bistand anvendes en fysioterapeut, der praktiserer ridefysioterapi i de 

tilfælde, hvor regionen/kommunerne i regionen ikke selv er i besiddelse af den fornød-
ne sagkundskab.  
 
Stk. 4.  
Regionen/kommunerne i regionen underretter Danske Fysioterapeuter om godkendel-
se af rideskoler.  
 

Stk. 5.  
Regionen/kommunerne i regionen har pligt til løbende at føre tilsyn med, at godkendte 
rideskoler fortsat opfylder de af overenskomstens parter fastsatte betingelser for en så-
dan godkendelse.  
ANMÆRKNING TIL § 17, STK. 5:  
Der indsendes årligt en af ridefysioterapeuten og rideskolens ejer underskrevet be-
kræftelse (tjekliste) på, at overenskomstens bestemmelser er overholdt (Bilag 5). Den-
ne tjekliste sendes til samarbejdsudvalgets sekretariat, og de indkomne tjeklister sæt-
tes på dagsordenen på et samarbejdsudvalgsmøde mindst én gang årligt.  
Hvis en ridefysioterapeut foretager indberetning efter § 13, stk. 2, der rejser tvivl om, 

hvorvidt rideskolen fortsat opfylder de fastsatte betingelser, skal regio-
nen/kommunerne i regionen foretage en undersøgelse og eventuelt foretage tilsyn.  
Viser det sig, at de fastsatte betingelser ikke længere overholdes, skal rideskolen inden 
for en rimelig frist bringe forholdene i orden. I modsat fald kan det indebære, at ride-
fysioterapeuten må opsige kontrakten eller under skærpende omstændigheder ophæve 

kontrakten for misligholdelse, jf. bilag 1.  
 

Stk. 6.  
Der ydes kun tilskud, såfremt behandlingen foregår på en godkendt rideskole.
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Overenskomstens bilag 2: RETNINGSLINIER FOR GODKENDELSE AF RI-

DESKOLER  

Retningslinier for godkendelse af rideskoler til ridefysioterapeutisk behandling fastsat 

af Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fysioterapeuter i henhold til § 17 

i overenskomsten.  

Godkendelsen foretages af den region/kommunerne i regionen, hvor rideskolen er be-

liggende.  

Som sagkyndig bistand kan i forbindelse med godkendelse af en rideskole/klub til-

knyttes en ridefysioterapeut, der praktiserer ridefysioterapi dog ikke nødvendigvis i 

den samme region.  

Anmodning om godkendelse af rideskolen indsendes til regionen af den ridefysiotera-

peut, der har indgået kontrakt med den pågældende rideskole. Kontrakten indgået mel-

lem parterne skal vedlægges den skriftlige anmodning.  

 

Krav der er knyttet til godkendelsen:  

1. Rideskolen/klubben skal  

a.  holde sig bekendt med overenskomstens bestemmelser og overholde dis-

se,  

b.  have tegnet en erhvervsansvarsforsikring,  

c.  have både ridehal og udendørs ridebane. (I særlige tilfælde, hvor patien-

ternes tilstand ikke er til hinder for, at behandlingen kan udføres udendørs, 

uden at behandlingens effekt mindskes, kan regionen dispensere fra kravet 

om ridehal med tilsvarende reduktion i honoraret),  

d.  stille en uddannet handicaprideinstruktør til rådighed, som har gennemført 

den af Regionernes Lønnings og Takstnævn, Foreningen af Godkendte 

Handicapridecentre og Danske Fysioterapeuter godkendte uddannelse,  

e.  kunne stille et tilstrækkeligt antal egnede heste til rådighed, af varierende 

størrelse og type, så der til enhver tid er heste til rådighed der svarer til pa-

tienternes behov,  

f. have handicaptoilet,  

g.  have en opvarmet rytterstue med handicapvenlige adgangsforhold, så den 

er tilgængelig også for handicappede og gangbesværede patienter,  

h.  tilstræbe indretning af et lokale, der er egnet til en 1. konsultati-

on/statusundersøgelse.  

2. Ridehallen skal:  

a.  have let adgang for kørestole og gangbesværede patienter,  

b.  have mulighed for, at patienterne kan opholde sig indendørs i umiddelbar 

tilknytning til ridehallen eller i selve ridehallen bag en afskærmning,  

c.  have opstigningsrampe eller kasse, lift og andre nødvendige hjælpemidler 

for patienterne i forbindelse med den ridefysioterapeutiske behandling.  

3. Hesten skal:  

a.  være egnet til ridning med handicappede,  

b. om muligt have en størrelse og et temperament der gør den egnet til  

 ridning med bagrytter, 

c. i øvrigt have et roligt temperament uden at være doven.  
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Bemærkning til krav 1 d)  

Handicaprideinstruktører, som er uddannede før 1. januar 2008, berøres ikke af de 

ændrede uddannelseskrav.  

Nærmere beskrivelse af uddannelsen kan fås ved henvendelse til parterne.  
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Overenskomstens bilag 5: TJEKLISTE 

Tjekliste vedrørende bestemmelser, der skal være eller tilstræbes opfyldt i for-

bindelse 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 Fy-

sioterapeuter 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 samstem-

mende 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  

 

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 be-

hov  

� 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.  
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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 Lands-

overenskomstens bestemmelser  

� Rideskolen har en gyldig erhvervsansvarsforsikring  

� Ridefysioterapeuten har en gyldig erhvervsansvarsforsikring  

� Ridefysioterapeuten påser at patienterne har gyldige lægehenvisninger  

� Ridefysioterapeuten opkræver honorarer ved for sent afbud og overfører rideskolens 

andel heraf  

� Rideskolen overholder den aftalte frist for aflevering af regningsmateriale til fysio-

terapeuten  

� 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 

 

 

 

 

 

 

 

 


