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Punkt nr. 36 

Regler for deling af ydernummer på fysioterapiområdet 
 



 
UDKAST 

 
§ 2 aftale vedrørende praktiserende fysioterapeuter i Region Midtjyllands adgang til 
at dele ydernumre. 
 
Aftalens parter:  
Aftalen er indgået mellem Region Midtjylland og de praktiserende fysioterapeuter, der har 
ydernummer i Region Midtjylland. Ansøgninger om deling af ydernummer behandles i 
Samarbejdsudvalget på Fysioterapiområdet. 
Med henblik på hensigtsmæssigt administrativt grundlag, erstatter nærværende aftale, den 1. 
januar 2008, eksisterende aftaler indgået vedrørende deling af ydernumre. 
 
Formål:  
Det er aftalens formål, at fysioterapeuter, hvis der foreligger særlige personlige årsager hertil, 
kan dele deres ydernummer.  
 
Limitering:  
Samtidig med at tilladelsen gives, pålægges den pågældende kapacitet et omsætningsloft.  
 
Grundindplaceringen svarer til gennemsnittet af de 3 foregående regnskabsårs omsætning, 
regnet i sidst medregnede års priser.  
 
Herudover tillægges en årlig regulering svarende til den generelle procentvise 
omsætningsstigning for Region Midtjyllands praktiserende fysioterapeuter. Eksempelvis 
tillægges limiteringen for 2008 den procentuelle omsætningsstigning fra 2006 til 2007.  
 
Reguleringen af limiteringen kan ikke være lavere end honorarudviklingen (ved 
honorarudvikling forstås udviklingen som følge af overenskomstens reguleringsbestemmelse 
samt andre mellem overenskomstens parter aftalte stigninger i honorarerne). 
 
Uden for beregningen holdes afstandstillæg, bassinleje og holdundervisning efter rammeaftale.  
 
Klinikken orienteres hvert år, senest 1. april om limiteringen det pågældende år.  
Fysioterapeuten kan anmode om en status på deres limitering, såfremt de har behov for det. 
 
Såfremt omsætningen på en kapacitet overskrider den udmeldte limitering, skal det seneste 
års generelle procentvise omsætningsstigning for fysioterapeuterne i regionen tillægges den 
udmeldte limitering. Hvis der er særlige omstændigheder i den pågældende praksis i et år, vil 
dette blive taget med i en samlet betragtning, såfremt den beregnede limitering overskrides. 
 
Ved en overskridelse af limiteringen op til 5 %, sker modregning i limiteringen det følgende år. 
Ved overskridelse af limiteringen over 5 % vil regninger ikke honoreres.  
 
Opsigelse: 
Aftalen kan opsiges af fysioterapeuten med 3 måneders varsel. 
 
Regionen kan opsige aftalen med ½ års varsel med virkning fra udgangen af et kalenderår.  
 
Såfremt den fysioterapeut, som har indgået aftalen opsiger sit ydernummer, kan aftalens 
vilkår (og dermed også limitering) fortsættes på det nye ydernummer, såfremt 
fysioterapeuten, der har fået det nye ydernummer, ønsker det. Alternativt ophæves aftalen og 
kapaciteten ændres til 1 kapacitet over 30 timer igen. 
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