Samarbejdsaftale mellem
ejerydernummerindehaver og klinikejer
Mellem undertegnede indehaver(e) af KLINIK FOR FYSIOTERAPI (i det følgende betegnet
klinikken):
______________________________________________________________________
Navn(e)
______________________________________________________________________
Klinikadresse
______________________________________________________________________
CVR.nr.
______________________________________________________________________
og ejerydernummerindehaver (i det følgende betegnet fysioterapeuten):
______________________________________________________________________
Navn
______________________________________________________________________
Adresse
_______________________________________________________________________
CVR.nr.
________________________________________________________________________
er der dags dato indgået følgende aftale:
Punkt 1 – Aftalens formål
Aftalen vedrører tilknytning af fysioterapeuten til ovennævnte klinik. Fysioterapeuten opnår med
aftalen ret til at praktisere på og med udgangspunkt fra klinikkens adresse med sin egen kapacitet på et
af regionen tildelt ydernummer. Det tilsigtes, at fysioterapeuten tildeles en vis mængde behandlinger på
klinikkens adresse – såvel individuelle behandlinger som holdtræning – for herigennem at opnå en
faglig bredde, mulighed for faglig sparring samt en kollegial tilknytning til klinikken. Afregning for
behandling udført på fysioterapeutens kapacitet foregår på det af regionen tildelte ydernummer.
Punkt 2 – Aftalens parter
Klinikken og fysioterapeuten er begge selvstændigt erhvervsdrivende. Klinikken har derfor ingen
ledelses- eller instruktionsbeføjelse over for fysioterapeuten. Ud over denne aftale kan indgås
samarbejdsaftale på klinikken om øvrige ikke-juridiske og ikke-økonomiske forhold på klinikken,
f.eks. indbyrdes aftalte retningslinier om det daglige arbejde på klinikken.

1

Punkt 3 – Overenskomsterne med Regionernes Lønnings- og Takstnævn
Fysioterapeuten er selvstændigt rådende over og ansvarlig for kapaciteten. Dette ansvar gælder både
fagligt, juridisk og økonomisk mellem parterne, og i forhold til tredjemand, herunder
overenskomsternes parter. Både klinikken og fysioterapeuten er forpligtede i henhold til
overenskomsterne indgået mellem Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.
Klinikken erklærer med indgåelsen af denne aftale, at man sikrer, at fysioterapeuten på klinikken og
ved hjemmebehandling har mulighed for at overholde overenskomsternes bestemmelser.
Punkt 4 – Ydernummer
Fysioterapeuten har eget ydernummer____________(nummeret anføres) med tilhørende kapacitet på
klinikken på over/under (det rigtige markeres) 30 timer om ugen i gennemsnit.
Ydernummeret er kapacitetsmæssigt knyttet til fysioterapeuten personligt, jfr. Overenskomsternes § 22,
stk. 2.
Samarbejdsaftalen har virkning fra den _____________(dato anføres), hvor fysioterapeuten har fået
meddelt sit ydernummer fra regionen.
Punkt 5 – Klinikleje
Fysioterapeuten har ret til at praktisere i klinikkens lokaler samt at oppebære omsætning for såvel
behandlinger på klinikken som hjemmebehandlinger.
Klinikkens lokaler og øvrige faciliteter benyttes mod betaling af en mellem parterne aftalt klinikleje.
Parterne bør indgå skriftlig aftale om, hvordan kliniklejen beregnes – eventuelt som et tillæg til
kontrakten.
Følgende er aftalt vedrørende klinikleje for behandling på klinikken:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Følgende er eventuelt aftalt vedrørende hjemmebehandling og afstandstillæg:
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Såfremt fysioterapeuten kører i egen bil, er kørselsgodtgørelse klinikken uvedkommende.
Mod betaling af klinikleje har fysioterapeuten ret til følgende (det aftalte markeres ved afkrydsning og
eventuel tilføjelse):
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Adgang til at behandle patienter i klinikkens lokaler, herunder benyttelse af eventuelle
træningsfaciliteter og behandlingsapparater - såvel egne patienter som patienter rekrutteret af
klinikken
Adgang til hjemmebehandling af patienter – såvel egne patienter som patienter rekrutteret af
klinikken
At der udføres almindelig og normal vedligeholdelse af klinikkens faciliteter
Sekretærbistand til følgende opgaver (sæt kryds ved det aftalte):
 Aftaler med patienter om behandlingstider
 Afregning med patienter og regionen
 Meddele afbud til patienter ved fysioterapeutens eventuelle sygdom
 Andet administrativt arbejde
Anvendelse afklinikkens IT-systemer
Rengjorte faciliteter og behandlingsapparater
At anvende almindelige kontorartikler mv. – det anføres, hvilke af disse fysioterapeuten har adgang
til
Eventuelt øvrigt aftalt: _______________________________________________________

Hvis der er aftalt andet mellem fysioterapeuten og klinikken, bør det anføres i kontrakten.
Punkt 6 – Fysioterapeutens rådighed over klinikkens faciliteter
Klinikkens faciliteter er til rådighed for fysioterapeuten på følgende tidspunkter:
____________________________________________________________________________
Der kan mellem fysioterapeuten og klinikken indgås særskilt aftale om, at fysioterapeuten står til
rådighed for behandling af akutte patienter eller i forbindelse med øvrige fysioterapeuters fravær fra
klinikken.
Ændringer kan genforhandles, når parterne ønsker det, jfr. aftalens punkt 17.
Punkt 7 – Fysioterapeutens fravær fra klinikken
Fysioterapeuten har ingen krav på honorarer fra klinikken i forbindelse med ferie, sygdom, barsels-,
forældre- eller uddannelsesorlov eller andet fravær.
Samlet fravær fra klinikken pga. ferie, kursus, møder mv. er mellem parterne aftalt til højst at udgøre
_______ uger pr. kalenderår. Orlov i henhold til barselsloven, sygdom og enkeltvise dages fravær
tæller ikke med i denne opgørelse.
Varsling af planlagt fravær ud over lejlighedsvis 1 dag skal ske under hensyntagen til klinikkens drift.
Ved fysioterapeutens sygdom skal klinikken snarest muligt informeres om den forventede varighed
heraf.
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Under fysioterapeutens fravær kan fysioterapeuten i samarbejde med klinikken indsætte en vikar på
ydernummeret i henhold til overenskomsternes bestemmelser herom. Der udarbejdes mellem parterne
en tillægsaftale om ansættelse på fysioterapeutens ydernummer (se også pkt. 18)
Punkt 8 – Annoncering
Fysioterapeuten forpligter sig til at benytte klinikkens firmanavn. Fysioterapeuten er berettiget til
særskilt skiltning på indgangsdøren til klinikken samt ved anden annoncering.
Klinikken er jf. overenskomsternes bestemmelser herom forpligtet til at sørge for, at relevante
oplysninger om fysioterapeuten er tilgængelige på Den fælles offentlige sundhedsportal
www.sundhed.dk.
Punkt 9 – Afregning af klinikleje
Afregning til klinikken finder sted senest den ________ i hver måned for de i perioden (f.eks. angivet
fra dato til dato) ______________ fakturerede regninger/udførte behandlinger.
Udbetalinger fra regionen sker direkte til fysioterapeuten. Pengeindbetalinger fra patienter sker direkte
til fysioterapeutens konto/kasse. Eventuelle betalingsrestancer er klinikken uvedkommende, der skal
således også betales klinikleje heraf.
Punkt 10 – Fordeling af patienter
Patienterne fordeles ligeligt mellem fysioterapeuterne på klinikken i forhold til hvor mange timer, de
ugentligt arbejder (beregnet i forhold til det antal timer, de har rådighed over klinikkens faciliteter).
Dette gælder også i forbindelse med opsigelse af samarbejdet mellem parterne og ved generel nedgang
i antallet af patienter. Det medfører således, at fysioterapeuten i en opsigelsesperiode skal tildeles
patienter i samme omfang som tidligere under samarbejdet. Fysioterapeuten er tilsvarende forpligtet til
at behandle patienter i samme omfang som tidligere.
Punkt 11 – Journalføring mv.
Fysioterapeuten har pligt til at føre journaler i henhold til Sundhedsstyrelsens "Bekendtgørelse om
autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og
overdragelse mv.)”, samt behandlingsstatistik og udskrivningsbreve efter overenskomstens
bestemmelse herom. Bestemmelserne i lov om patienters retsstilling skal overholdes, også i forbindelse
med at oplysninger om patientens helbredstilstand videregives.
Punkt 12 – Interne møder på klinikken
Fysioterapeuten forpligter sig til deltagelse i interne møder på klinikken vedrørende nødvendig
koordination af klinikkens drift. Klinikken er ansvarlig for at indkalde til det nødvendige antal møder,
og møderne tilstræbes varslet i rimelig tid. Omfanget af møder bør aftales skriftligt mellem
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fysioterapeuten og klinikken.
Omfanget af møder forventes at være:
Punkt 13 – Forsikringsmæssige forhold
Fysioterapeuten hæfter personligt for forpligtelser, der er pådraget i forbindelse med udøvelse af
fysioterapeutens egen praksis. Eventuel skade på klinikkens udstyr er dog fysioterapeuten
uvedkommende. Fysioterapeuten er selv ansvarlig for eventuel forsikring af dennes personlige
ejendele, der befinder sig på klinikken, medmindre andet aftales.
Fysioterapeuten skal forud for tiltrædelse på klinikken for egen regning have tegnet de fornødne
forsikringer til dækning af ansvar over for patienterne. Tilslutning til Danske Fysioterapeuters
erhvervsvarsforsikring opfylder denne forpligtelse.
En fysioterapeut med eget ydernummer er i henhold til overenskomsterne omfattet af en
erhvervsudygtighedsforsikring og i et vist omfang også en pensionsordning. Præmie hertil fratrækkes
udbetalingen af honorar fra regionen.
Punkt 14 – Beklædning
Fysioterapeuten sørger selv for tøj til anvendelse på klinikken efter aftale med klinikken. Hvis
klinikken stiller særlige krav til beklædning, betaler klinikken for dette.
Punkt 15 – Loyalitet parterne imellem
Fysioterapeuten og klinikken skal gensidigt informere hinanden om forhold af betydning for
samarbejdet, herunder økonomiske forhold og forhold vedrørende tredjemand.
Rettigheder og pligter i medfør af denne aftale kan ikke overdrages til tredjemand uden den anden parts
samtykke.
Punkt 16 – Opsigelse/ophævelse
Aftalen kan af begge parter opsiges med løbende måned + 6 måneders varsel til udgangen af en måned.
Opsigelse bør ske skriftligt.
Ved en af parternes væsentlige misligholdelse af nærværende aftale kan den anden part hæve aftalen
uden varsel. Hvis der ikke er tale om væsentlig misligholdelse, kan den part, over for hvem aftalen
uretmæssigt er blevet hævet, rejse krav om betaling af erstatning, jf. almindelige erstatningsretlige
regler.
Ved opsigelse af samarbejdsaftalen er fysioterapeuten frit stillet til at indgå en samarbejdsaftale med en
anden klinik, forudsat at dette er i overensstemmelse med samarbejdsudvalgets tilladelse.
Når samarbejdsaftalen opsiges, uden at der samtidig sker overdragelse af kapaciteten, tilhører
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patientkartotek og patientjournaler vedrørende patienter, som fysioterapeuten har i behandling på
tidspunktet for opsigelse af samarbejdet, fysioterapeuten. Undtaget er dog patientkartotek og
patientjournaler vedrørende patienter, som fandtes på klinikken ved starten af samarbejdet, idet disse
tilhører klinikken. Fysioterapeuten er dog berettiget til at få adgang til relevant materiale i forbindelse
med afgivelse af udtalelser i klagesager og lignende.
Punkt 17 – Ændring af aftalen
Genforhandling af aftalen kan finde sted, når parterne ønsker det. Væsentlige ændringer i aftalen skal
varsles over for den anden part med det aftalte opsigelsesvarsel, jf. punkt 16.
Punkt 18 – Særlige aftaler vedrørende forhold ud over nærværende aftale
Eventuelle særlige aftaler mellem parterne, herunder aftaler, som regulerer ansættelse af
hjælpepersonale eller vikar på fysioterapeutens ydernummer, anføres her:
_______________________________
Punkt 19 – Konflikthåndtering
(valg mellem to klausuler – den ikke ønskede klausul fjernes/overstreges)
Voldgiftsklausul
Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, skal afgøres endeligt og bindende ved
Danske Fysioterapeuters Voldgiftsret i overensstemmelse med denne voldgiftsrets regler.
(eller)
Mediations- og voldgiftsklausul
Parterne i denne kontrakt vil søge at løse alle konflikter ved direkte forhandling mellem sig.
Hvis parterne ikke kan løse en konflikt ved direkte forhandling mellem sig, skal konflikten søges løst
ved mediation.
Hvis ikke parterne inden 14 dage efter, at en af dem har fremsat ønske om mediation, er blevet enige
om, hvem der skal være mediator, kan enhver af parterne anmode Danske Fysioterapeuter om at bringe
en mediator i forslag.
Mediationen skal finde sted i overensstemmelse med ”Regler for mediation ved Danske
Fysioterapeuters Voldgiftsret”.
Hvis konflikten ikke er løst ved mediation inden 8 uger efter, at der blev fremsat ønske om mediation,
er enhver af parterne berettiget til at kræve konflikten afgjort endeligt og bindende ved Danske
Fysioterapeuters Voldgiftsret i overensstemmelse med denne voldgiftsrets regler.
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____________________________________________________________________________

Parternes accept af aftalen:

_________________________________
Dato Klinikken

_________________________________
Dato Fysioterapeuten
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