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Uddrag af reglerne
1
 vedr. registrering af private og offentlige 

behandlingssteder 
 

Hvad er et behandlingssted? 

Ved et behandlingssted forstås en selvstændig virksomhed, hvor eller hvorfra sund-

hedspersoner udfører behandling. 

 

Hvornår udføres behandling? 

Ved behandling forstås undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødsels-

hjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme 

rettet mod den enkelte patient udført af en sundhedsperson. 

 

Hvad er en sundhedsperson? 

Ved sundhedspersoner forstås personer, som er autoriserede af Styrelsen for Patient-

sikkerhed til at varetage sundhedsfaglige opgaver, og personer som handler på dele-

gation fra autoriserede sundhedspersoner samt andre personer, der udøver sundheds-

faglig virksomhed inden for sundhedsvæsenet.   

 
Klinikfællesskaber m.v. 

I nogle tilfælde samarbejder flere sundhedspersoner under samme kliniknavn i 

samme lejemål på samme adresse, men i hver deres egen virksomhed med hver de-

res CVR-nummer. Disse virksomheder anses som selvstændige behandlingssteder 

uanset, at de helt eller delvist deler navn, klinikpersonale, sekretær, udstyr og/eller 

journalsystem. De skal derfor hver især registreres som et behandlingssted. 

 

Flere behandlingssteder 

Hvis en sundhedsperson, f.eks. en fysioterapeut, udfører behandling på flere be-

handlingssteder, som sundhedspersonen er ejer eller medejer af, er der som ud-

gangspunkt tale om selvstændig virksomhed på flere registreringspligtige lokalite-

ter. Sundhedspersonen er da som ejer eller medejer ansvarlig eller medansvarlig for 

registrering af behandlingsstederne.  

 

I nogle tilfælde er sundhedspersonen den eneste i virksomheden, der udfører sund-

hedsfaglig behandling (enkeltmandspraksis), dvs. uden brug af medhjælp eller andre 

sundhedspersoner, men denne virksomhed udøves på flere faste lokaliteter, og her er 

der således ikke nogen aktivitet, når sundhedspersonen ikke er til stede. I sådanne 

tilfælde anses lokaliteterne dog som ét behandlingssted. Det er da kun det sted, hvor 
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sundhedspersonens hovedaktivitet foregår, der skal registreres som behandlingssted. 

Lokaliteterne, hvor biaktiviteten foregår, skal ikke registreres som selvstændige be-

handlingssteder. 

 

Udkørende behandling 

Fra nogle behandlingssteder kører sundhedspersoner ud og udfører behandling på 

skiftende lokaliteter, der ikke fast fungerer som et behandlingssted. Det kan være 

akut eller planlagt behandling. Et behandlingssted, som kun har udkørende behand-

ling, anses som ét registreringspligtigt behandlingssted. Det kan eksempelvis være 

hjemmesygeplejen eller en vagtlæge, der besøger borgere i eget hjem. Det kan ek-

sempelvis også være læger, sygeplejersker eller fysioterapeuter, der yder behandling 

ved sportslige eller kulturelle begivenheder, på en virksomhed, ved ulykker eller i 

forbindelse med transport af en patient. Her skal det sted, hvorfra sundhedspersonen 

kører ud, registreres som behandlingssted.  

Andre behandlingssteder tilbyder behandling både på én fast lokalitet og som udkø-

rende virksomhed. Det kan f.eks. være almene praksisser.  I så fald er der også tale 

om ét registreringspligtigt behandlingssted. 

 

Nogle behandlingssteder engageres lejlighedsvist til at varetage akut behandling 

m.v. af deltagere og tilskuere ved begivenheder eller på forlystelser, for eksempel 

ambulancevirksomhed. Dette anses også som udkørende virksomhed, når det sker 

fra et fast behandlingssted. Varetages en sådan behandling af en sundhedsperson, 

som ikke er udkørende fra et fast behandlingssted, anses den pågældendes virksom-

hed som en selvstændig virksomhed, der er registreringspligtig. 

 

Kategori 

Behandlingsstedet skal registreres i en kategori på baggrund af sammensætningen af 

sundhedspersoner på behandlingsstedet. Kategorien har betydning for gebyrets stør-

relse.  

 

Registreringskategorierne 1-5 er trinvist opbygget, hvilket betyder, at hvis et be-

handlingssted opfylder kriterierne i kategori 2, skal det registreres i denne kategori, 

uanset om stedet også har en eller flere sundhedspersoner nævnt i kategori 3 og 4. 

 

Registreringskategorierne er som følger: 

 Er der tale om en sygehusafdeling (sygehusenhed), hvor der udføres be-

handling, skal den registreres i kategori 1 

 Er der en eller flere læger eller tandlæger på behandlingsstedet, der til-

sammen arbejder svarende til mere end én fuldtidsstilling, skal behand-

lingsstedet registreres i kategori 2  

 Er der en eller flere læger eller tandlæger på behandlingsstedet, der til-

sammen arbejder svarende til max én fuldtidsstilling, skal behandlings-

stedet registreres i kategori 3 

 Er der ansat en eller flere kiropraktorer på behandlingsstedet, skal be-

handlingsstedet registreres i kategori 3  

 Er der flere sundhedspersoner (ikke læger/tandlæger/kiropraktorer) på 

behandlingsstedet, eksempelvis fysioterapeuter og ergoterapeuter, skal 

behandlingsstedet registreres i kategori 4 
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 Er der kun én sundhedsperson (ikke læge/tandlæge/kiropraktorer) på be-

handlingsstedet, eksempelvis en fysioterapeut eller en ergoterapeut, skal 

behandlingsstedet registreres i kategori 5 

Eksempler 

 Et lægehus med læger, der tilsammen udfører behandling svarende til 

max én fuldtidsstilling, og som har ansat en sygeplejerske, skal registre-

res i kategori 3. 

 Har to tandlæger hver deres selvstændige virksomhed med eget CVR-

nummer, men deler de eksempelvis lokaler og klinikpersonale, skal de 

to behandlingssteder hver især registreres i kategori 3 under hver deres 

CVR-nummer.  

 Hvis et bosted, center for misbrugsbehandling, genoptræningscenter, 

plejecenter/plejehjem, hjemmesygepleje og sundhedscentre, har én eller 

flere læger/tandlæger med behandlingsansvar tilknyttet, skal behand-

lingsstedet registreres i kategori 2 eller 3, og ikke i kategori 4 eller 5. 

 


