Ridterapi Novalis
Solberga 7
153 91 Järna
www.ridterapi-novalis.se

Personuppgifter, del 1 i dokumentationskedjan
version 1.6

Namn

Telefon

Personnummer

Mobilnummer

E-post

Vi skickar helst fakturan med e-post. Om du ändå vill ha fakturan skickad med post mot en kostnad av 20 kr per
faktura, får du kryssa här
Fakturaadress, kommer även att anges på fakturan

Adress 2, om rapporter och info ska till annan adressat

Kroppslängd

Vikt

Yrke

Hobby

Ev. diagnos
Ev. ryggskador
Läkarens kontaktuppgifter
Namn
Riderfarenheter
Har du ridit tidigare? När, var och hur mycket?
Vilken typ av ridning (lektioner, turridning, ridterapi etc.)?
Har du en hästdröm, hur ser den ut?
Vad önskar du dig att kunna göra med hästen?
Vilka målsättningar har du med terapin?

Hur mycket och hur regelbundet vill du komma? (lov?)

Telefon

Ridterapi Novalis
Johanna Pechmann
Solberga 7
135 91 Järna

1. Försäkring
Ridterapi Novalis har en olycksfallsförsäkring tecknad hos ”AGRIA Incident” som är knuten
till hästen och skyddar på så sätt alla människor på och kring hästen.
Försäkringen gäller om din egen hemförsäkring eller olycksfallsförsäkring inte gäller.
På väg till och från terapin gäller inget försäkringsskydd från Ridterapi Novalis.
2. Säkerhet/Kläder
Det är obligatoriskt att bära ridhjälm under terapin, annars gäller inte försäkringen. I de flesta
fall kan jag låna ut hjälm. Säkerhetsväst är frivilligt. Tänk på kläder anpassade till vädret då vi
rider utomhus. Det behövs stadiga skor eller stövlar, som sitter ordentligt fast på fötterna. Det
behöver inte vara ridskor.
3. Sekretess
Jag arbetar under sekretess, men vill med ditt godkännande göra undantag för att kunna
samtala med din läkare, ev. medföljande personal om terapiupplägg, målsättningar och
resultat.
Jag ger mitt medgivande till att samtals förs mellan berörda parter, enligt ovan.
4. Fotografering
Jag använder fotografering som hjälpmedel i dokumentationsarbetet. Det är för att synliggöra
den terapeutiska processen och innebär att den som har ridterapi kan bli fotograferad.
Med ditt medgivande vill vi gärna publicera utvalda bilder på Ridterapi Novalis hemsida. Inga
namn kommer att publiceras.
Jag ger mitt medgivande till att bilder publiceras på hemsidan www.ridterapi-novalis.se
5. Betalningsansvar
Betalning sker enligt faktura efter månadens slut. I särskilda fall kan terapierna betalas i
förväg.
Om du inte kan komma till terapin ska du avboka din tid senast dagen innan, annars förblir
du betalningsskyldig.
Här bekräftar du vilken typ av terapilektion du valt:
800 kr/45 minuter
600 kr/30 minuter

Jag är införstådd med ovanstående

-------------------------Ort, datum

---------------------------------------------------------Underskrift

---------------------------------------------------------Namnförtydligande

