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Alle behandlingssteder i sundhedsvæsenet skal registreres i nyt be-

handlingsstedsregister inden 31. december 2017 

I får dette brev, fordi jeres virksomhed er registreret i CVR-registeret under 

branchekoder indenfor sundhedsvæsenet1. 

 

Alle steder, hvor eller hvorfra der udføres sundhedsfaglig behandling, skal regi-

streres i Styrelsen for Patientsikkerheds nye behandlingsstedsregister inden årets 

udgang. Hver enkelt selvstændig virksomhed, der udfører sundhedsfaglig be-

handling, skal registreres.  

  

Et behandlingssted er et sted, hvor autoriserede sundhedspersoner eller deres 

medhjælp på den autoriserede sundhedspersons ansvar udfører sundhedsfaglig 

behandling.  

 

Et behandlingssted er også et sted, hvor ikke autoriserede sundhedspersoner ud-

fører sundhedsfaglig behandling inden for sundhedsvæsenet - dvs. steder hvor 

behandlingen er helt eller delvist finansieret af det offentlige. Det kan f.eks. være 

privatpraktiserende social- og sundhedshjælpere, som en kommune har aftale 

med om pleje af borgere i hjemmet, jf. vejledning nr. 9653 af 05/07/2017. 

 

I kan bruge vejledningen på styrelsens hjemmeside til at afgøre, om jeres virk-

somhed skal registreres: Er der tale om et behandlingssted?  

 

I kan se bort fra dette brev, hvis der ikke foregår sundhedsfaglig behandling i 

virksomheden, eller hvis I allerede har registreret behandlingsstedet.  

 

Registrering 

Registreringen sker som led i Styrelsen for Patientsikkerheds nye risikobaserede 

tilsyn. Et behandlingssted registreres ved udfyldelse af registreringsformularen 

på styrelsens hjemmeside www.stps.dk/registrering. 

 

Et behandlingssted skal betale et årligt gebyr, der dækker Styrelsen for Patient-

sikkerheds udgifter til registrerings- og tilsynsordningen. Gebyrets størrelse af-

hænger af behandlingsstedets type og sammensætningen af sundhedsfagligt per-

sonale på behandlingsstedet.  

 

Der kan læses mere om det risikobaserede tilsyn samt reglerne for registrering på 

www.stps.dk/rbt. 
 

 
1 Virksomheder er udtaget på baggrund af følgende hoved- og bibrancher i CVR: alment praktiserende 

læger; apoteker; behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskadede; døgninstitutioner for personer 

med fysisk handicap; døgninstitutioner for personer med psykiske handicap; fremstilling af medicinske 

og dentale instrumenter samt udstyr hertil; fysio- og ergoterapeuter; hospitaler; kiropraktorer; optikere; 

praktiserende speciallæger; praktiserende tandlæger; sundhedspleje, hjemmepleje og jordemødre mv.; 

samt sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. 

http://www.stps.dk/registrering
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=192183
https://stps.dk/~/~/media/14A701B698EB454E8E20BBB2A2F2EF13.ashx
http://www.stps.dk/registrering
http://www.stps.dk/rbt


 Side 2 

Registreringsfrist 

Registrering skal ske senest den 31. december 2017. Forsinket registrering kan 

medføre bødestraf. 

 

Lovgivning 

Reglerne om registrering af og tilsyn med behandlingssteder er fastsat i bekendt-

gørelse om registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder 

m.v. og uddybet i vejledning om registrering af og tilsyn med offentlige og priva-

te behandlingssteder samt offentliggørelse af tilsynsrapporter m.v. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Birgitte Drewes 

Kontorchef 

Autorisation og Analyse 
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