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Høringssvar til Bekendtgørelse om registrering af og tilsyn med 
offentlige og private behandlingssteder m.v. samt 
Høringssvar til Vejledning om registrering af tilsyn med offentlige 
og private behandlingssteder samt offentliggørelse af 
tilsynsrapporter m.v.

Danske Fysioterapeuter takker for høringssudkast til Bekendtgørelse 

om registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder 

m.v. samt udkast til Vejledning om registrering af tilsyn med offentlige 

og private behandlngssteder samt offentliggørelse af tilsynsrapporter 

m.v.

Danske Fysioteraeuter giver i dette høringssvar kommentarer til både 

bekendtgørelsen og vejledningen til bekendtgørelsen, som omhandler 

den konkrete udmøntning af behandlerstedssregistreringen og betaling. 

Danske Fysioterapeuter gav sidste år høringssvar på Forslag til 

ændring af sundhedsloven, autorisationsloven og andre love om 

sundhedsfaglig virksomhed (Styrelsen for Patientsikkerheds fremtidige 

tilsyn m.v.). Her pointerede foreningen det urimelige i, at 

fysioterapeuter, som typisk arbejder på mindre behandlingssteder, 

kommer til at bære en uforholdsmæssig stor økonomisk byrde og at det 

bør være en offentlig opgave at stå for tilsyn og udgifter ifbm 

registrering.



Nu gælder det udmøntningen af loven, hvor forslaget er, at den enkelte 

selvstændige erhvervsdrivende fysioterapeut, som arbejder flere steder, 

skal betale flere gebyrer.  

Opkrævning af flere gebyrer fra samme fysioterapeut, alene på grund af 

antallet af praksisadresser, forekommer åbenlyst urimeligt og kan ikke 

have været intentionen med loven.

Dette bør der tages højde for i bekendtgørelsen, og det bør her 

understreges, at der er tale om et registrerings gebyr pr. fysioterapeut 

og ikke pr. behandlingssted.

Anvendelsesområde og definitioner

Danske Fysioterapeuter har følgende kommentarer til 

bekendtgørelsens Kapitel 1 (Anvendelsesområde og definitioner i 

denne bekendtgørelse) og vejledningens indhold 

om ”Anvendelsesområde og definitioner”, 1.3. Behandlingssteder.

Behandlingssted skal ifølge § 2 i bekendtgørelsen og Kap. 1.3. i 

vejledningen forstås som en ”selvstændig virksomhed”, hvor eller 

hvorfra sundhedspersoner udfører behandling. Altså en lokalitet, hvorfra 

der udføres behandling.

Vejledningen beskriver på side 3, hvorledes ”selvstændig virksomhed” i 

sammenhængen i øvrigt skal forstås. Det er forklaret, at ”Ved en 

selvstændig virksomhed menes i denne vejledning en virksomhed, der 

drives af en fysisk person i dennes egenskab af arbejdsgiver eller 

selvstændigt erhvervsdrivende, eller drives af en juridisk person”. 

Ligesom vejledningen giver et udmærket eksempel på 

hvorledes ”selvstændig virksomhed”, i forståelsen selvstændig 

erhvervsdrivende, skal registreres som behandlingsted: ”I nogle tilfælde 

samarbejder eksempelvis flere læger under samme kliniknavn i samme 



lejemål på samme adresse.(….)De skal hver især registreres som et 

behandlingsted”.

Det er således i vejledningen beskrevet, hvorledes selvstændig 

virksomhed i denne sammenhæng skal forstås, som både en lokalitet 

og en selvstændig erhvervsdrivende person. Ligesom det er beskrevet, 

at en selvstændig erhvervsdrivende autoriseret sundhedsperson er 

pligtig til at registrere sig som behandlingsted. 

Denne omstændighed rammer praktiserende fysioterapeuter særligt 

hårdt, da flere fysioterapeuter arbejder som selvstændigt 

erhvervsdrivende på flere behandlingssteder. Se uddybning nedenfor.

Behandling på flere adresser

Om behandling på flere adresser er det anført, at hvis virksomheden (i 

betydningen behandlingssted/lokalitet) udfører behandling på flere 

adresser, betragtes hver lokalitet som et behandlingssted og derfor skal 

alle lokaliteter registreres. 

Danske Fysioterapeuter har mange medlemmer, som er selvstændigt 

erhvervsdrivende og som arbejder på flere behandlingssteder. 

Fysioterapeuten arbejder eksempelvis 25 timer/ugentlig som lejer på én 

fysioterapiklinik med overenksomst (hovederhverv) og arbejder 

derudover 10 timer/ugentlig på egen klinik uden overeksomst 

(bierhverv). Denne fysioterapeut vil skulle registrere sig i kategori 5 

(enkeltmandspraksis) for så vidt angår begge behandlingssteder.

Et andet eksempel er en fysioterapeut, der har særlige kompetencer 

indenfor et felt og som derfor bruger de muligheder overenskomsten 

giver  for at praktisere på flere adresser, med henblik på at højne 

kvaliteten af behandlingen til gavn for flere patienter. 



I begge eksempler arbejder fysioterapeuten på to behandlingssteder, 

som ifølge bestemmelserne begge skal være registreret. Det gælder for 

begge eksempler, at fysioterapeuten vil være pligtig til at registrere sit 

bierhverv, da det ikke er udkørende virksomhed fra det registrerede 

behandlingssted, jævnfør regler om udkørende virksomhed, side 3 i 

vejledningen.

Fysioterapeuter, der fx bruger deres kompetencer på  3-4 

behandlingssteder, vil blive opkrævet et uforholdsmæssigt stort gebyr.

Reglerne for behandlingsstedsregisteret er bundet op på et princip om, 

at alle behandlingssteder skal være registreret, så der kan føres tilsyn 

med sundhedspersonerne på behandlingstederne. 

Det er åbenlyst urimeligt, at en selvstændig erhvervsdrivende 

sundhedsperson, som arbejder på 2 behandlingssteder, skal registrere 

sig 2 gange og betale 2 gebyrer.

Ligesom det ikke giver mening at føre tilsyn på fysioterapeuten på 

begge lokaliteter, da fysioterapeuten begge steder skal leve op til 

samme norm for almindelig anderkendt faglig standard. 

Danske Fysioterapeuter foreslår derfor, at det tydeliggøres i 

bestemmelserne, at sundhedspersonen, som er selvstændig 

erhvervsdrivende og som arbejder på to behandlingssteder, skal 

registrere sig med hovederhverv og behandlingssted og, i én og samme 

registrering, kunne oplyse om bierhverv og behandlingssted. 

På denne måde sikres relevante oplysninger om den enkelte 

sundhedsperson og relevante behandlingssteder.

Ligesom det sikres, at løsningen for den enkelte sundhedsperson er 

enkel og de administrative byrder herved minimeres.



Vi har ingen øvrige kommentarer til høringsudkastene.

I er selvfølgelig velkommen til at henvende jer til os for yderligere.

Med venlig hilsen

Sille Frydendal

Faglig chef


