
Att ansöka om OHI omcertifiering

1. Sista ansökningsdatum varje år är 1 september.

2. En avgift på 200:- skall betalas in till OHI på PG: 820054–5 alternativt
BG: 5671–3738 innan kommittén behandlar ansökan. Var noga med att ange vem
betalningen avser.

3. Ansökningsformulär skall fyllas i samt att alla bifogade bilagor skall vara vidimerade och
numrerade enligt bilageblanketten.

4. Ansökningshandlingarna skall skickas in i 2 exemplar till den angivna adressen på
formuläret.

5. Kommittén begär in kompletteringar av ansökan om man bedömer att det har betydelse
för beslut.

6. Certifieringskommittén gör en bedömning av ansökan som lämnas till OHI’s styrelse som
sen tar beslut om bifall eller avslag.

7. Du får ett skriftligt svar på din ansökan senast efter 3 månader.

8. Vid en godkänd ansökan utfärdas nytt certifikatet. Du får ditt certifikat på posten med en
medföljande fråga om du vill att dina kontaktuppgifter skall finnas på OHI’s hemsida.

För mer information kontakta:
Christine Wadefjord
certifiering@ohi.nu
Mobil 073 98 678 98

Ansökan skickas till:
Christine Wadefjord
Mälargatan 4 A
722 10 Västerås

mailto:certifiering@ohi.nuom


Ankomstdatum: ……………….

Ansökningsformulär OHI omcertifiering

Personnummer:

Namn:

Adress:

Telefonnummer:

Profession:

Arbetsplats med adress och telefonnummer:

Emailadress:

Aktuell omfattning av behandling med hästunderstödd terapi antal tim/v samt antal
veckor per år:

Huvudsaklig patient-/klientgrupp/er:

Jag intygar att jag läst OHI’s Etiska kod för hästunderstödda insatser och att jag förbinder mig att
då jag erhållit OHI-certifikat i Hästunderstödda Insatser följa dessa utöver den egna
professionens etiska kod.

Datum ………………………

Underskrift…………………………………………………………………………...

Namnförtydligande…………………………………………………………………...



Certifieringskriterier för OHI-omcertifiering

Syfte med omcertifiering
Omcertifieringen syftar till en fortsatt kvalitetssäkring/kvalitetsbeskrivning av personer som
bedriver terapeutisk/pedagogisk verksamhet med hästar som medhjälpare. Avsikten är att
säkerställa en fortsatt hög professionell och etisk yrkesutövning.

Behörighet
För att erhålla omcertifiering krävs minst en tidigare period av certifiering samt medlemskap i
Organisationen för Hästunderstödda Insatser. Därutöver krävs att man uppfyller nedanstående
specifika krav.

Krav för omcertifiering

1
Medlemskap i OHI vid ansökningstillfället och ett fortsatt medlemskap så länge som
certifieringen gäller.

2
20 timmars fördjupning via kurser, auskultation, seminarier, litteraturstudier mm relaterade till
aktuell yrkesutövning.

3
Förnyade kurser/utbildningar i Hjärt-lungräddning och Första hjälpen. Läkare och sjuksköterskor
undantas detta krav.

Handläggning och beslut
Handläggning och bedömning av ansökan görs av en certifieringskommitté bestående av
representanter för minst två olika professioner varav en skall tillhöra sökanden. Beslut om
certifiering tas av OHI’s styrelse.

Benämning
Benämning av den certifierade skall vara OHI-certifierad och presenteras efter yrkestitel, till
exempel Leg fysioterapeut, OHI-certifierad.

Giltighet
Certifiering gäller för en begränsad period av fem år från det datum beslut tas.

Kostnad
En avgift om 200 kr skall vara inbetald senast 1 september för att ansökan skall behandlas.

Ansökan
Ansökan enligt särskilt formulär skall inges i 2 kopior med vidimerade intyg. Ofullständiga
ansökningar behandlas inte. Ansökningshandlingar behandlas en gång per år och skall vara OHI’s
certifieringskommitté tillhanda senast 1 september. Inkommen fullständig ansökan bekräftas med
svarsbrev och handläggs inom 3 månader efter sista inlämningsdatum.



Etisk kod för Organisationen för Hästunderstödda Insatser

Denna kod är ett tillägg för Hästunderstödda insatser. Ansvarig för insatsen följer sin professions
etiska kod.

Falska kvalifikationer eller åsidosättande av den etiska koden kan medverka till att certifiering
återkallas.

Professionellt ansvar
∙ Ansvara för kontinuerlig egen vidareutbildning.
∙ Vara öppen, ärlig och realistisk i fråga om skicklighet och begränsningar i HUI.
∙ Ansvara för att säkerhetsrutiner finns och efterlevs.

Ansvar gentemot deltagare
∙ På alla sätt värna deltagarens integritet och säkerhet.
∙ Informera om risker och kontraindikationer inom HUI samt inhämta samtycke från deltagare
(eller dennes företrädare).

Ansvar gentemot hästarna
∙ Utgå från hästens grundläggande behov samt följa gällande djurskyddslagstiftning.
∙ Välja individer som  är lämpade och utbildade för att klara uppgiften.
∙ Vid alla insatser värna hästens välmående och vid behov avbryta insatsen.

Ansvar gentemot medhjälpare
∙ Tilldela uppgifter som medhjälparen utifrån sina förutsättningar klarar av att utföra på ett för
alla involverade säkert sätt.
∙ Förmedla betydelsen av personlig integritet och ett etiskt förhållningssätt i insatsen, både
gentemot deltagare och häst.
∙ Informera om gällande sekretess/tystnadsplikt och att den också gäller medhjälparen.
∙ Ge nödvändig information om syfte med insatsen.

Den etiska koden är uppdaterad av Certifieringskommittén och OHI:s styrelse i maj 2019.


