
Styrelsen for Patientsikkerhed

Islands Brygge 67

2300 København S

Tlf.     +45 7228 6600

Email stps@stps.dk

www.stps.dk

  

 

Den 23. marts 2021 

 

 

Sagsnr.  36-1001-4 

T 72286700 

E  jevb@stps.dk 

Til adressaterne på høringslisten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høring over udkast til ændret bekendtgørelse om registrering af, under-

retning om og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v. 

 

Styrelsen for Patientsikkerhed sender hermed udkast til en revideret bekendtgø-

relse om registrering af, underretning om og tilsyn med offentlige og private 

behandlingssteder m.v. i høring. 

 

Bekendtgørelsesudkastet indeholder følgende ændringer og præciseringer, her-

under opdateringer som følge af lovændringer: 

 

 Nyt behandlingssted ved skift af CVR  

Styrelsen for Patientsikkerheds praksis, hvorefter et behandlingssted, der 

skifter ejer- eller selskabsform og samtidigt får nyt CVR-nummer, anses 

som et nyt behandlingssted, der skal registreres i Behandlingsstedsregistret, 

er præciseret, se § 2, stk. 6.  

  

 Den regionale lægevagtsordning skal betale et samlet årligt gebyr 

Ved en ændring af sundhedsloven, er det fastlagt, at hver regionale læge-

vagtsordning skal betale et samlet årligt gebyr for sine faste behandlingsste-

der. Det er nu præciseret i § 17, stk. 1, pkt. 3. 

 

 Behandlingssteder med udelukkende frivillige ulønnede sundhedspersoner 

skal ikke betale gebyr 

Styrelsen for Patientsikkerheds praksis, hvorefter (registreringspligtige og 

underretningspligtige) behandlingssteder med udelukkende frivillige uløn-

nede sundhedspersoner ikke skal betale gebyr, er præciseret i § 18, stk. 2.  

 

 Behandlingssteder uden CVR-nummer skal registrere ejers e-mailadresse 

og autorisations-id  

Der er tilføjet en pligt for ejere af personejede behandlingssteder uden 

CVR-nummer til at registrere oplysninger om e-mailadresse og autorisati-

ons-id i Behandlingsstedsregistret, jf. § 6, nr. 5 og 12. Denne tilføjelse gør 

gør det muligt for os at kommunikere med virksomheder, som ikke svarer 

på vores mail sendt til deres e-boks. 

 

 Apoteker med behandlerfarmaceuter er omfattet af bekendtgørelsen 

Det er præciseret, at apoteker med behandlerfarmaceuter også er omfattet af 

bekendtgørelsen, jf. § 2 og § 16, stk. 1, nr. 3. 

 

 



 Side 2 

 Undtagelse af oplysninger fra offentliggørelse i Behandlingsstedsregistret 

Det er præciseret, at Styrelsen for Patientsikkerhed efter anmodning kan 

undtage oplysninger om behandlingssteder fra offentliggørelse i Behand-

lingsstedsregistret, hvis hemmeligholdelse af oplysningerne efter forholdets 

særlige karakter er påkrævet, herunder af hensyn til sundhedspersoner på 

behandlingsstedet. 

 Reglen om engangsgebyr for osteopatvirksomheder er ophævet. 

 

 

Styrelsen for Patientsikkerhed skal anmode om at modtage eventuelle be-

mærkninger til udkastet til bekendtgørelse senest den 19. april 2021. Be-

mærkningerne bedes sendt til registrering@stps.dk med kopi til ahh@stps.dk 

og jevb@stps.dk 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Jette Vind Blichfeldt 

Specialkonsulent, cand. jur. 
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