ARBEJDSFORHOLD
FOR LEJERE, ANSATTE
OG ejere

Arbejdsforhold
for lejere, ansatte og ejere
I takt med at arbejdsforholdene i praksis er i bevægelse og står til
forandring har PF besluttet, at sætte fokus på de regler og rettigheder som
knytter sig til det at være lejer, det at være ansat og endelig det som kendetegner
det at være ejer. Grunden til vores relancering af pjecen fra 2008 er, at vi i
stigende grad modtager henvendelser fra frustrerede fysioterapeuter, som enten
er kommet i klemme af enten den ene eller anden grund, eller som ikke er helt
opmærksom på, hvad de forskellige organisationsformer på klinikkerne indebærer.

Pjecen er opdateret juni 2013 i samarbejde med Danske Fysioterapeuter.
Vi håber i finder oplysningerne brugbare.

Bestyrelsen i Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark

ARBEJDSFORHOLD

LEJER
• Du er selvstændig erhvervsdrivende dog uden investeringsrisiko
• Du betaler b-skat af din indtægt
• Du kan være momsregistreret
• Du skal have et SE.nr
• Du er lønsumsafgiftspligtig
• Du er regnskabspligtig
• Du har skattemæssige fordele via fradrag
• Du tilrettelægger selv arbejdet i forhold til de samarbejdsaftaler du har indgået
• Du har selvstændigt og eget ansvar overfor sygesikringsoverenskomsten
• Du er samarbejdspartner med din klinikindehaver
• Du er ikke ansat og er derfor ikke underlagt ledelsesret
• Du hæfter selv for manglende indbetaling fra patienterne
• Du skal selv tegne dine forsikringer (ulykkes-, ansvars- og andre forsikringer)
• Erhvervsansvarsforsikringen tegnes automatisk, når Danske Fysioterapeuter modtager ydernummerskemaet
• Ydernummerindehavere tiltrådt overenskomsten efter 1. september 2005 har bunden pensionsopsparing
• Du er obligatorisk tilsluttet e-ordningen, som er en erhvervsudygtighedsforsikring. Fysioterapeuter med eget
ydernummer har forsikringen via overenskomsten med regionerne
• Du har ingen indtjening ved sygdom, barsel, ferier og fridage
• Du betaler selv for kurser
• Du har ingen juridisk ret til medbestemmelse i klinikkens drift på eksempelvis områder som rengøring, køb af
inventar o.l.
• Ved opsigelse har du 6 måneder til at afmelde dit ydernummer
• Du har 3 ugers karensdage i dagpengesystemet ved opsigelse af kontrakt
• Du hæfter for alt, hvad du skriver under på i din samarbejdsaftale. Send derfor gerne din kontrakt til
gennemsyn hos Danske Fysioterapeuter

ARBEJDSFORHOLD

Ansat
• Hvis du arbejder gennemsnitligt mere end 8 timer om ugen er arbejdsforholdet dækket af funktionærloven
blandt andet på følgende:
- Du er aflønnet med A-indkomst
- Du modtager feriegodtgørelse og ferietillæg
- Du modtager godtgørelse under sygdom og barsel
• Din arbejdsgiver har pligt til at tegne ulykkes- og ansvarsforsikringer
• Du har mulighed for at arbejdsgiveren betaler dine kurser
• Du har mulighed for juridisk bistand fra Danske Fysioterapeuter i forbindelse med tvister
• Du har krav på at få udarbejdet en arbejdspladsvurdering
• Du har ingen mulighed for skattemæssige afskrivninger, hvis du eksempelvis betaler dit eget kursus
• Du er underlagt en ledelsesret eksempelvis:
- Du kan pålægges fast arbejdstid og dagsrytme
- Du kan pålægges bestemte opgaver
- Du kan pålægges overarbejde
- Du kan pålægges ferie- og fridage på bestemte tidspunkter
• Du hæfter ikke for manglende indbetalinger fra patienterne
• Din arbejdsgiver er ansvarlig for dine ydelser overfor sygesikringsoverenskomsten
• Du har ingen juridisk ret til medbestemmelse i klinikkens drift på eksempelvis områder som rengøring, køb af
inventar o.l.
• Du har ingen karentæne i dagpengesystemet ved opsigelse på grund af forhold i virksomheden såsom
arbejdsmangel, salg eller ophør af klinik (kontakt altid A-kasse ved opsigelse)
• Du har 3 ugers karantæne i dagpengesystemet ved egen opsigelse
• Ved konkurs er du dækket af Lønmodtagernes Garantifond
• Få altid din ansættelseskontrakt gennemlæst af Danske Fysioterapeuter inden du skriver under

ARBEJDSFORHOLD

Ejer

(enkeltmandsvirksomhed)
• Du er selvstændig erhvervsdrivende
• Du betaler b-skat af din indtægt
• Du kan være momsregistreret
• Du skal have et SE.nr.
• Du er lønsumsafgiftspligtig
• Du er regnskabspligtig
• Du har skattemæssige fordele via fradrag
• Du kan oparbejde/tabe goodwill
• Du har ledelsesret og ledelsespligt overfor klinikkens ansatte medarbejdere sammen med de andre kompagnoner
• Du har pligt til at tegne ulykkes- og ansvarsforsikringer for dine ansatte
• Du har pligt at lave arbejdspladsvurdering for dine ansatte
• Du hæfter selv for manglende indbetaling fra patienterne
• Du har ansvaret for, at de ansatte fysioterapeuter arbejder i henhold til sygesikringsoverenskomsten
• Du har ingen indtjening ved sygdom, barsel, ferier og fridage. Men du har mulighed for at forsikre dig ved
sygdom og barsel
• Du betaler selv for kurser
• Du skal selv tegne dine forsikringer (ulykkes-, ansvars- og andre forsikringer)
• Erhvervsansvarsforsikringen tegnes automatisk, når Danske Fysioterapeuter modtager ydernummerskemaet
• Du er obligatorisk tilsluttet e-ordningen, som er en erhvervsudygtighedsforsikring. Fysioterapeuter med eget
ydernummer har forsikringen via overenskomsten med regionerne
• Ydernummerindehavere tiltrådt overenskomsten efter 1. september 2005 har bunden pensionsopsparing

