
 

 

 

 

 

   

 

Til: Sundheds- og Ældreministeriet, Center for Sundhedsjura og Psykiatri 

 

 

Høringssvar: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af 

sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for 

sundhedsvæsenet 

 

Danske Fysioterapeuter bifalder de ændringer til registrerings- og gebyrreglerne for 

det sundhedsfaglige tilsyn, der betyder, at behandlingssteder med omsætning under 

25.000 kr. fritages fra gebyrer og behandlingssteder med omsætning under 50.000 

skal betale et reduceret gebyr. Danske Fysioterapeuter bifalder ligeledes fritagelsen 

af frivilligt ulønnet arbejde samt behandling af venner og familie i hjemmet uden 

modydelse. 

Det er imidlertid vores opfattelse af gebyrerne i vidt omfang bliver pålagt 

fysioterapeuter på en måde, der ikke kan være tilsigtet. En betydende del af den 

fysioterapeutiske praksissektor er organiseret med selvstændige, der samarbejder på 

samme behandlingssted; en fysioterapiklinik. Men da hver enkelt fysioterapeut 

formelt set er selvstændig med eget CVR-nr., rammes fysioterapeuterne som helhed 

urimeligt hårdt af gebyrer, sammenlignet med behandlingssteder, hvor behandlerne 

er ansat og ikke selvstændige. Denne udfordring kan imødekommes ved at pålægge 

behandlingsstedet gebyret frem for at pålægge det hver selvstændigt autoriseret 

behandler. 

Det er ikke hensigtsmæssigt, hvis modellen udvikler sig i en sådan retning, at gebyret 

for det risikobaserede tilsyn betalt af en faggruppe (eks. fysioterapeuter eller 

tandlæger) kommer til at udgøre finansieringen af tilsyn inden for en anden 

faggruppe. Danske Fysioterapeuter mener derfor, at gebyrerne så vidt muligt skal 

være matche udgifterne til tilsyn inden for hver faggruppe. Såfremt det kan 

konstateres at dette ikke er tilfældet, bør modellen justeres. 

Danske Fysioterapeuter bemærker desuden, at det i forslaget anføres, at der vil blive 

fastsat regler om, at interessentskaber ejet af flere enkeltlæger eller –tandlæger, der 

i forvejen betaler et gebyr for registrering af deres praksis, vil blive omfattet af 

interessenternes registreringer. Dette bør rimeligvis også gælde for fysioterapeuter, 
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der arbejder under en lignende konstruktion samt fysioterapeuter organiseret i andre 

selskabsformer som reguleret under overenskomst om almindelig fysioterapi. 

Danske Fysioterapeuter foreslår, at grænsen for betaling af fuldt gebyr hæves fra de 

foreslåede 50.000 kr. til 80.000 kr. Det giver uhensigtsmæssig meget administration 

for særligt bibeskæftigede sundhedspersoner, at de skal forholde sig til tre forskellige 

beløbsgrænser for deres bibeskæftigelse. Grænsen bør derfor fastsættes til samme 

beløb, som er gældende grænse for, hvornår en sundhedsperson skal registrere sig i 

CVR-registeret og hvor man bliver lønsumsafgiftspligtig. 

Vi henviser i øvrigt til vores høringssvar til forslag til ændring af sundhedsloven, 

autorisationsloven og andre love om sundhedsfaglig virksomhed dateret 7. marts 

2016 og står naturligvis til rådighed for yderligere uddybende bemærkninger. 

 

Med venlig hilsen 

 

Tina Lambrecht 

Formand 


