
Notat 

Danske Fysioterapeuter 

Til: 

Cc: 

Ydernumre med ejerstatus 
Efter overenskomsternes § 27, stk. 2 kan en fysioterapeut uden fast 
klinikadresse (mobilt ydernummer) efter ansøgning til 
regionen/kommunerne i regionen få konverteret ydernummeret til ejerstatus 
med krav om tilknytning til en klinik i et bestemt geografisk område. 

Siden 1. januar 2008 har nye ydernumre, jfr. overenskomsternes § 22, stk. 
2, kun kunne oprettes som ejerydernumre. Oprettelsen af et sådant 
ydernummer, som tildeles fysioterapeuten personligt, vil ofte være 
forbundet med et krav om, at ydernummeret tilknyttes til eksisterende 
klinikker, og et krav om, at ydernummeret kan anvendes inden for et 
bestemt geografisk dækningsområde. 

Ansøgning om konvertering til ejerstatus 
Af overenskomsterne fremgår, at en ansøgning om tilknytning til fast 
klinikadresse imødekommes, medmindre samarbejdsudvalget vælger ikke 
at godkende efter en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Hvis SU ikke 
kan nå til enighed, skal ansøgningen imødekommes, og fysioterapeuten 
kan således tilknytte sig en klinik. Hvis ydernummeret tilknyttes en klinik, er 
klinikken forpligtet til at tilbyde hjemmebehandlinger, som dækker hele 
ydernummerets geografiske område.
 
I ansøgningen bør man så vidt muligt sikre sig, at man potentielt har flere 
klinikker at vælge mellem, når tilknytningen skal aftales. Det anbefales 
således, at man anfører et tilpas stort geografisk område i sin ansøgning – 
typisk et af de i praksisplanen anførte planområder, idet man ved kun at 
anføre en bestemt klinik kan risikere at begrænse sine 
forhandlingsmuligheder. 

Aftale om tilknytning 
Når man har modtaget SU’s godkendelse af tilknytning, skal der indgås 
aftale herom med en klinik. En sådan aftale kan være af mere eller mindre 
forpligtende karakter – lige fra et lokalefællesskab til et delejerskab. 
Uanset, hvor forpligtende et samarbejde man vælger at have, vil der være 
behov at få udarbejdet en samarbejdsaftale. Der vil selvfølgelig være 
forskel på, hvilke fremtidsplaner den fysioterapeut, som kommer med 
ejerydernummeret, har. Hvis planen er, at man umiddelbart efter 
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tilknytningen ønsker at sælge sit ydernummer, er der ikke i samme grad 
behov for en detaljeret samarbejdsaftale, hvilket der vil være, hvis planen 
er at etablere et længere samarbejde med den klinik, man har tilknyttet sig. 
Når aftale om tilknytning er indgået, og dette er meddelt regionen, vil 
ydernummeret blive konverteret til ejerstatus. 

Overdragelse af kapaciteten og efterfølgende ændring af status 
Hvis ejerydernummerindehaveren og klinikejeren er enige om, at 
klinikejeren på kortere eller længere sigt skal købe ydernummeret, kan det 
være i begges interesse at indgå en aftale herom hurtigst muligt. Man skal i 
den forbindelse imidlertid være opmærksom på, at dette vil kunne have 
skattemæssige konsekvenser. Det er således aftaletidspunktet, som er 
afgørende for, hvornår der sker eventuel beskatning hos sælger. Det 
anbefales, at man henvender sig til en revisor vedrørende dette spørgsmål. 

Fysioterapeuten, som har fået konverteret sit ydernummer, vil kunne vælge 
at overdrage sit ydernummer til ejeren af klinikken. Klinikejeren vil kunne 
ændre (konvertere) kapaciteten til status som ansat eller lejer. Kapaciteten 
kan også overdrages til en ekstra medejer af klinikken. 

Alternativt kan fysioterapeuten, som har fået konverteret sit mobile 
ydernummer, overdrage sit ydernummer til en fysioterapeut, der fortsætter 
med kapaciteten med ejerstatus med krav om tilknytning til klinik. 

Forpligtelsen til at tilbyde hjemmebehandling i det tidligere mobile 
ydernummers dækningsområde vil fortsat gælde, medmindre 
samarbejdsudvalget beslutter, at der ikke længere skal være denne 
forpligtelse. 

Den mobile kapacitet konverteres til ejerstatus med krav om tilknytning til 
klinik. Dette betyder ikke, at fysioterapeuten skal være medejer af klinikken. 
Det væsentlige er, at kapaciteten er personlig, når fysioterapeuten er 
selvstændigt tilsluttet overenskomsten. 

Flytning af kapaciteten 
Fysioterapeuten vil kunne ansøge samarbejdsudvalget om tilladelse til at 
flytte kapaciteten til en anden klinik i området. Som udgangspunkt vil der 
være samme forpligtelse til at tilbyde hjemmebehandling i det tidligere 
mobile ydernummers dækningsområde (medmindre samarbejdsudvalget 
beslutter, at der ikke skal være denne forpligtelse). 

Kontakt Danske Fysoterapeuter 
Man er altid velkommen til at kontakte Danske Fysioterapeuter for 
nærmere rådgivning på tlf. 33414620.


