Etat for helsetjenester
Solheimsgaten 9
5058 Bergen
55 56 52 00
mhv@bergen.kommune.no
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/miljorettet-helsevern

SØKNADSKJEMA FOR UTTALELSE TIL TERAPIRIDNING FOR FYSIOTERAPEUTER
I BERGEN, OS, FJELL, SUND, ØYGARDEN , AUSTEVOLL, OSTERØY OG VAKSDAL
Alle ridesteder hvor det tilbys terapiridning skal ha uttalelse fra kommuneoverlegen eller
Miljørettet helsevern før oppstart og hvert andre år for å få støtte fra Helfo. Det er
behandlende fysioterapeut som søker. Se beskrivelse her, under avsnittet Ridefysioterapi:
https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/5-22-bidrag-til-spesielle-formål
Søkers navn:
Søkers postadresse:
Søkers telefonnummer:
Søkers epost:
Ridestedets navn:
Ridestedets adresse:
Ridestedets telefonnummer:
Daglig leder ved ridestedet:
Navn på behandlende fysioterapeuter (dersom flere):
Gi en kort beskrivelse av terapiridetilbudet:

Har behandlende fysioterapaut bestått NFF kurs i terapiridning trinn 1 og 2?

Ja

Nei

Er det tilrettelagt med adkomst og parkering for funksjonshemmede?

Ja

Nei

Er det lett tilgjengelig HCWC?

Ja

Nei

Er det rampe for påstigning på hest?

Ja

Nei

Er områdene som benyttes skjermet for trafikk og støy?

Ja

Nei

Benyttes det hestekyndig personell til leiing av hestene?

Ja

Nei

Er det tilstrekkelig personell til assistanse for funksjonshemmede?

Ja

Nei

Har hestene et rolig gemytt og trening for terapiridning?

Ja

Nei

Benyttes det ridehjelm?

Ja

Nei

Er det ridehjelmer og sikkerhetsvester til utlån?

Ja

Nei

Finnes det utstyr, som forskjellige saler, tilpasset funksjonshemmedes ulike
behov?

Ja

Nei

Er det lett tilgjengelig førstehjelpsutstyr på området?

Ja

Nei

Blir det gitt opplæring i førstehjelp for personellet som deltar i aktiviteten?

Ja

Nei

Finnes det rutiner for ulykkeshåndtering?

Ja

Nei

Blir det foretatt regelmessige kontroller av hestenes egnethet til terapiridning?

Ja

Nei

Antall hester som skal benyttes:

Ja

Nei

Antall brukere per ridetime:

Ja

Nei

Må legges ved:
Ridestedets godkjenning fra Mattilsynet etter forskrift om velferd for hest § 28, alternativt
bekreftelse fra Mattilsynet om at ridestedet ikke er godkjenningspliktig.

Sted:______________________ Dato:_____________

_____________________________________________
Underskrift

Utfylt skjema sendes til:
Etat for helsetjenester, Solheimsgaten 9, 5058 Bergen, eller på epost til
mhv@bergen.kommune.no.

