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Til parterne på vedlagt høringsliste  

Høring - udkast til revideret bekendtgørelse og vejledning om 

registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder 

m.v. 

Vedlagt sendes udkast til revideret bekendtgørelse om registrering af og tilsyn 

med offentlige og private behandlingssteder samt vejledning om registrering af 

og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder samt offentliggørelse af 

tilsynsrapporter m.v. i høring. 

 

Revisionen har til formål at følge op på forslaget i det aktuelle 

sundhedslovforslag L 58 - 2017-18, om en ændret gebyrmodel for regionerne, 

der forventes at træde i kraft 5. december 2017. 

 

Der er således fastlagt regler i bekendtgørelse og vejledning om en samlet årlig 

gebyropkrævning fra hver region for deres sygehusenheder. Det samlede gebyr 

for de regionale sygehusenheder udgør 17.973.000 kr. i 2017-pris- og 

lønniveau, der fordeles mellem regionerne efter bloktilskudsnøglen.  

 

Desuden er fastsat regler om, at hvert regionsråd skal registrere sine 

sygehusenheder, og at regionsrådene kan påbegynde registreringen fra 1. juli 

2018, samt senest skal have registreret dem den 31. december 2018. Det giver 

regionerne et halvt år til at registrere deres sygehusenheder. 

 

Udover opfølgning på sundhedslovforslaget er kravet om registrering i den 

permanente registreringsløsning af andre behandlingssteder (end regionale 

sygehusenheder) udskudt fra 1. januar 2018 til 15. april 2018 af tekniske 

årsager. Der vil i perioden 1. januar 2015 til 15. april.2015være uændret adgang 

og pligt til at registrere et behandlingssted i den midlertidige 

registreringsløsning. 

 

Eventuelle spørgsmål til bekendtgørelsesudkastet kan rettes til undertegnede 

eller sektionsleder Henrik Kristensen. 

 

Styrelsen for Patientsikkerhed skal efter omstændighederne anmode om at 

modtage eventuelle bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse senest tirsdag 

den 28. november 2017. De bedes sendt per e-mail til jevb@sst.dk med kopi til 

hkr@sst.dk. 

 

Med venlig hilsen 

 

Jette Blichfeldt 

Specialkonsulent 
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