
Behandlingssteder forstås som en selvstændig virksomhed, hvor eller hvorfra sundhedspersoner udfører behandling. Sundhedspersoner forstås som personer, der er autoriserede af Styrelsen for Patientsikkerhed til at varetage 
sundhedsfaglige opgaver, og personer, der handler på disses ansvar samt andre personer, der udøver sundhedsfaglig virksomhed inden for sundhedsvæsenet. (jf. bekendtgørelse nr. 615 af 31. maj 2017 om registrering af og tilsyn med 
offentlige og private behandlingssteder m.v.) 

Er der tale om et behandlingssted? 

Ja, det er et behandlingssted 
Bemærk: Et behandlingssted kan være flere behandlingssteder, jf. definitionen af et behandlingssted. Læs mere i vejledningen. 

Er den sundhedsfaglige 
virksomhed helt eller 
delvist finansieret af det 
offentlige? 

Delegation 

Autoriserede sundhedspersoner 
med en forbeholdt virksomhed 
kan delegere til andre at udføre 
opgaver inden for den forbeholdte 
virksomhed, eksempelvis ved 
medicinhåndtering, vaccination og 
blodprøvetagning. 

Behandling 

Ved behandling forstås 
undersøgelse, diagnosticering, 
sygdomsbehandling, fødselshjælp, 
genoptræning, sundhedsfaglig 
pleje samt forebyggelse og 
sundhedsfremme i forhold til den 
enkelte patient, jf. sundhedsloven, 
§ 5.
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Behandlingsstedstype Behandling Delegation Finansiering 
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Foregår der sundhedsfaglig 
behandling på eller ud fra 
behandlingsstedet 
(udkørende virksomhed) 
ved autoriserede 
sundhedspersoner? 

Foregår der sundhedsfaglig 
behandling på delegation 
fra en autoriseret 
sundhedsperson? 

NEJ 

Er der tale om en af 
følgende typer 
behandlingssted? 

• Almen praksis 
• Bandagistklinik 
• Center for 

misbrugsbehandling
• Ergoterapiklinik 
• Fodterapeutklinik 
• Fysioterapiklinik 
• Genoptræningscenter 
• Hjemmesygepleje 
• Jordemoderklinik 
• Kiropraktorklinik 
• Klinisk diætistklinik 
• Klinisk tandteknikerklinik 
• Kosmetisk klinik 
• Lægevagtordning
• Optikervirksomhed 
• Plejecenter/Plejehjem
• Præhospital enhed
• Speciallægepraksis 
• Tandlægepraksis 
• Tandplejeklinik 
• Vaccinationsklinik  

De 4 faktorer nedenfor er med til at afgøre om, der er tale om et behandlingssted i bekendtgørelsens forstand. 

Hvis du kan svare nej til alle spørgsmål, er der ikke tale om et behandlingssted. Hvis svaret på blot et af spørgsmålene er ja, så er der tale om et behandlingssted. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192183

