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Summary 
The Danish healthcare system is organized by the five Danish regions and is partially based on private 

undertakings, that delivers treatments. To organize the market for treatments, the Danish regions have 

introduced a system based on collective agreements with the unions representing the relevant profes-

sions. To get access to provide health services to patients transferred from the regions, each undertak-

ing or healthcare professional must accede to these collective agreements.   

As part of the collective agreement there will be regulations on prices and additional regulations for the 

services to be provided, which thereby puts strict limitations on each providers opportunities to com-

pete. However, not all companies are allowed join the collective agreement and thereby the market of 

patients covered by the collective agreements. The regions keep a system based on the collective 

agreements, where the healthcare undertakings and professionals are being given a provider-number, in 

which they are given a geographical area to establish within, and a certain maximum of treatments they 

can provide for the region.  

This system of provider-numbers is maintained, even though 80 % of providers of physiotherapy hold a 

provider-number. When the patients transferred from the regions further receive subsidies for their 

treatments, then there is a risk, that this system can cause problems for competition between providers 

of physiotherapy. Based on the market for physiotherapy the following thesis will analyze, whether this 

assignment of provider-numbers is state aid or aid incompatible with the internal market according to 

the Treaty on the Functioning of the European Union article 107, pcs. 1.   
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1 Metode 

1.1 Indledning 

Det danske sundhedssystem har igennem tiden udviklet sig til en kompleks organisation, og alle 

anerkendte muligheder for behandling søges dækket af sundhedssystemet og den offentlige sygesikring. 

Organiseringen af det danske marked for sundhedsydelser er derfor blevet tilsvarende kompleks, og 

private udbydere af sundhedsydelser udgør i dag en stor del af den danske sundhedssektor. 

Adgangen til det danske sundhedssystem for borgere dækket af sygesikringen foregår gennem deres 

egen læge. De praktiserende læger er med til at udrede, hvad patienten fejler, og hvilke behov 

patienten har for yderligere behandling. Finder den praktiserende læge, at patienten har et behov for 

fysioterapeutisk behandling, kan lægen give patienten en henvisning til behandling ved en praktiserende 

fysioterapeut. For de fleste borgere uden medfødte handicap vil det dreje sig om den form for 

fysioterapi, som er dækket under begrebet almen fysioterapi. 

Behandlingen inden for almen fysioterapi bliver foretaget af praktiserende fysioterapeuter, som er 

selvstændige erhvervsdrivende. For at kunne behandle patienter med en henvisning skal den 

praktiserende fysioterapeut have tildelt et ydernummer af den ansvarlige region. Med en henvisning 

kan patienten modtage et tilskud fra region og kommune til behandlingen ved den praktiserende 

fysioterapeut, hvilket derved indebærer, at patienten også selv skal betale en del af omkostningerne til 

behandlingen. Prisen for behandlingen er fastlagt gennem den overenskomst, som er indgået mellem 

fag- og interesseorganisationen Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. 

De danske regioner benytter sig herved af private fysioterapeutiske virksomheder til at levere de 

fysioterapeutiske ydelser, som de danske borgere har behov for. Tildelingen af et ydernummer er 

herved en adgangsbarriere til et stort marked for behandlinger, som ikke alle praktiserende 

fysioterapeuter får mulighed for at træde ind på. Ydermere indeholder behandlinger på dette marked et 

tilskud fra myndighederne som reelt går direkte fra regionerne til de praktiserende fysioterapeuter. De 

danske regioner benytter ydernummerordningen til at organisere markedet og sørge for, at der er 

mulighed for behandling i hele landet samt til at have kontrol med udbetalingen af tilskud. Men denne 

organisering og kontrol kan ikke undgå at påvirke konkurrencen på markedet, da der skabes en 

situation, hvor udvalgte private virksomheder opnår adgang til midler overført fra offentlige 

myndigheder. 

De praktiserende fysioterapeuter er en del af praksissektoren, som dækker over en række forskellige 

faggrupper af behandlere. Alle disse markeder er organiseret med ydernumre, og effekten af de danske 
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ydernummerordninger er derfor markant på nationalt plan. Når et nationalt marked reguleres og 

organiseres i sådan et omfang, kan det få betydning på EU-plan. Denne afhandling vil derfor afdække, 

hvorvidt tildelingen af ydernumre har en effekt, som kan være i strid med EU-retten. Udgangspunktet vil 

blive taget i reglerne om statsstøtte, da ydernummerordningen bygger på reguleringen af et offentligt 

tilskud, som går til private virksomheder. 

1.2 Synsvinkel 

Denne afhandling vil tage udgangspunkt i, hvorvidt den danske ydernummerordning og tildelingen af 

ydernumre er i overensstemmelse med EU-rette . I de  for EU’s retssystem er det, jævnfør Traktaten 

om den Europæiske Union (TEU) art. 17, stk. 1, Europa-Kommissionens (herefter Kommissionen) og 

dennes formands opgave at fremme Unionens almene interesser. En del af denne opgave består i, at 

Kommissionen skal føre tilsyn med gennemførelsen af EU-retten, hvilket skal ske under Den Europæiske 

Unions Domstols (Court of Justice of the European Union - CJEU) kontrol. 

Da afhandlingen vil analysere, hvorvidt den danske foranstaltning med tildelingen af ydernumre kan 

anses for konform med dele af EU-retten, vil følgende analyser blive gennemført fra Kommissionens 

synsvinkel. Inden for konkurrenceretten, som denne afhandling vil beskæftige sig med, har 

Kommissionen fået tildelt mere specifikke opgaver. Dette ses i Traktat om den Europæiske Unions 

Funktionsmåde (TEUF) art. 108, stk. 1, hvor Kommissionen pålægges sammen med medlemsstaterne at 

foretage løbende undersøgelser af de støtteordninger, der i dag eksisterer inden for EU. Når der i denne 

afhandling bliver foretaget en analyse af, hvorvidt dele af traktaterne bliver overholdt af 

medlemsstaterne, vil der således blive analyseret og konkluderet efter, hvorledes Kommissionen vil 

vurdere sagen. Igennem følgende vil meddelelser og afgørelser fra Kommissionen derfor blive inddraget 

som fortolkningsredskaber i afhandlingens analyser. 

So  det fre hæ es i TEU art. , stk. , så sker Ko issio e s tilsy  u der CJEU’s ko trol. Det etyder, 

at det i sidste ende er CJEU, der bestemmer, h orledes EU’s retskilder skal fortolkes, og hvorledes disse 

forpligter medlemsstaterne. Beslutninger fra Kommissionen kan derfor ligeledes blive prøvet ved CJEU. 

Gennem afhandlingens analyser vil retspraksis fra CJEU derfor blive benyttet til at bestemme, hvorvidt 

tildelingen af ydernumre er i forenelig med EU-retten. 

1.3 Problemformulering 

Med ydernummerordningen har de danske regioner fået organiseret og reguleret markedet for 

tilskudsberettigede fysioterapeutiske ydelser. Ydernummerordningen omfatter i dag omkring 80 % af de 
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praktiserende fysioterapeuter1, og med overenskomsten mellem Danske Fysioterapeuter (DF) og 

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) styres mange aspekter af disse fysioterapeuters 

virksomheder. Tildelingen af et ydernummer betyder, at en fysioterapeut kan behandle patienter med 

en lægehenvisning, som qua denne henvisning er berettiget til et tilskud fra regionen. Tilskuddet går 

direkte til den praktiserende fysioterapeut, som samtidig jf. overenskomsten skal opkræve en fastsat 

pris for behandlingen af patienten. 

Regionernes udgifter til praksissektoren udgjorde 15 milliarder kroner i 20122, hvilket blev fordelt på syv 

faggrupper inklusive fysioterapien, hvis markeder alle er organiseret med et ydernummersystem. 

Tildelingen af ydernumre medfører, at hele det danske marked for tilskudsberettigede 

fysioterapiydelser er lukket for virksomheder uden et ydernummer, hvilket er et marked, der omfatter 

størstedelen af de fysioterapiydelser, der efterspørges i Danmark 3 . Endvidere udgør 

ydernummerordningen en foranstaltning, hvormed midler fra danske myndigheder går til udvalgte 

private virksomheder. Når de danske regioner vælger at regulere og organisere deres forpligtelser på en 

måde, hvor midler overføres fra myndigheder til private aktører, og adgangen til et stort marked 

begrænses, kan det få betydning for samhandelen i EU. Når en stat gennemfører en foranstaltning som 

ydernummerordningen med ovenstående følger, kan det få karakter af statsstøtte. 

Med ovenstående synsvinkel vil afhandlingen derfor i de følgende kapitler afklare: 

- Hvorvidt udgør tildelingen af ydernumre statsstøtte eller støtte, som er uforenelig med det 

indre marked efter TEUF art. 107, stk. 1? 

Med henblik på at besvare ovenstående problemformulering vil afhandlingen gennemgå følgende 

underspørgsmål.  

I hvilket omfang: 

- udgør tildelingen af ydernumre en foranstaltning, som opfylder betingelserne for statsstøtte 

eller støtte uforenelig med det indre marked i TEUF art. 107, stk. 1? 

- kan tildelingen af ydernumre erklæres forenelig med det indre marked jf. TEUF art. 107, stk. 2, 

litra a? 

                                                           
1
 Se afsnittet 3.4.1 Skønsbeføjelse og udvælgelse 

2
 Herning, Lars. 2014. http://www.regioner.dk/sundhed/praksissektoren. Danske Regioner 

3
 For indehaverne af et ydernummer udgjorde indtægterne fra tilskudsberettigede aktiviteter 92,9 % af deres 

samlede indtægter i 2008 jf. Danske Fysioterapeuter (Jørgensen, Ida. 2014. 
https://fysio.dk/praksis/Praksisdebat/Fakta-om-ydernumre/. Danske Fysioterapeuter) 
 

http://www.regioner.dk/sundhed/praksissektoren
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- kan tildelingen af ydernumre erklæres forenelig med det indre marked eller undtages forbuddet 

mod statsstøtte i TEUF art. 107, stk. 1 på baggrund af retsakter vedtaget efter TEUF art. 109? 

- udgør fysioterapeutisk behandling en tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse? 

- kan en definition af fysioterapeutisk behandling som en tjenesteydelse af almindelig økonomisk 

interesse undtage tildelingen af ydernumre fra forbuddet mod statsstøtte i TEUF art. 107, stk. 1 

efter TEUF art. 106, stk. 2? 

- kan tildelingen af ydernumre undtages forbuddet mod statsstøtte i TEUF art. 107, stk. 1 som 

kompensation for offentlig tjeneste? 

1.4 Metode 

De gru dlægge de regler for EU’s ko kurre eret er sa let i TEUF’s afs it VII kapitel , h or art.  om 

forbuddet mod statsstøtte ligeledes er placeret. Kapitlets forbudsbestemmelser art. 101, 102 og 107 er 

alle baseret på, hvorvidt den pågældende adfærd kan eller har påvirket samhandelen. Endvidere 

fokuseres der i både i TEUF art. 101 og 107 på, om konkurrencen bliver forvredet af de givne forhold. 

Flere aspekter af konkurrenceretten kræver derved en økonomisk tilgang for at kunne bestemme, 

hvorvidt betingelserne i konkurrencebestemmelserne er opfyldt. Som følge heraf vil afhandlingen 

benytte den erhvervsjuridiske metode, som integrerer den juridiske og økonomiske metode. 

Således vil ovenstående problemstilling blive besvaret gennem en anvendelse af både økonomisk og 

juridisk teori og metode. Dette vil i afhandlingen foregå ved, at juridiske konklusioner baseres på de 

resultater, som udledes af de økonomiske analyser. Generelt vil analysen derfor anvende en induktiv 

tilgang, hvor der med indsamling af informationer om markedet skabes et billede af den nuværende 

markedssituation. Ud fra dette billede vil der blive foretaget økonomiske analyser, som kan danne 

grundlag for de juridiske konklusioner. I følgende afsnit vil der blive gjort rede for henholdsvis de 

juridiske og økonomiske metoder, som benyttes i afhandlingens kapitler. 

1.4.1 Juridisk metode 

1.4.1.1 Den retsdogmatiske metode og realistisk retsteori 

Til den juridiske del af analysen benyttes den retsdogmatiske metode med det formål at finde gældende 

ret på området. Dette søges igennem metodens brug af de relevante retskilders hierarki, hvor der 

ligeledes sker en opdeling af retskilderne efter principperne om lex specialis, lex posterior og lex 

superior. 

Denne afhandling vil følge principperne i den realistiske retsteori som beskrevet af Alf Ross, hvormed 

bestemte påstande holdes op imod gældende ret ved domstolene for herved at kunne bestemme, 
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hvorvidt påstanden følger gældende ret. For afhandlingen betyder det, at analysens problemstillinger 

bliver vurderet efter, hvordan domstolene tidligere har bedømt lignende sager. Dette kombineres med 

afhandlingens synsvinkel ved, at Kommissionen i sit arbejde benytter tidligere retspraksis fra CJEU.  

1.4.1.2 Retskilder fra EU 

Afhandlingens problemstilling er baseret på, hvorvidt tildelingen af ydernumre er i overensstemmelse 

ed EU’s lovgivning. Da ydernummerordningen er baseret på dansk regulering, er der risiko for, at der 

vil være modstridende interesser mellem dansk og EU regulering. Med sagen 6/64ENEL4 stadfæstede 

CJEU første gang princippet om EU-rettens forrang. Med dette princip gælder EU-regulering, hvor 

nationale lovregler modstrider en EU-bestemmelse.   

I de juridiske dele af analysen vil følgende retskilder blive benyttet: traktaterne TEU og TEUF, retspraksis 

fra CJEU og Retten, forordninger, direktiver samt meddelelser, vejledninger og afgørelser fra 

Kommissionen. Nævnte retskilder har forskellige niveauer af retskildeværdi og udgør forskellige led af 

den juridiske analyse af en problemstilling. Traktaterne er de grundlæggende retskilder og udgør det 

retslige gru dlag for EU’s sa ar ejde. Beste elser e heri er der ed hæ et over den resterende 

regulering. Vedlagt traktaterne er der flere protokoller, som efter TEU art. 51 udgør en integreret del af 

traktaterne. Forordninger og direktiver er ligeledes EU-regulering, som på forskellig vis bliver 

implementeret i national ret. Med sine afgørelser skal CJEU og Retten fortolke reguleringens 

bestemmelser. Domstolene skal sikre en ensartet fortolkning af fællesskabsretten5, hvormed at dens 

domme får præjudikatværdi i medlemsstaterne, hvilket betyder, at tidligere afgørelser fra CJEU vil og 

kan benyttes ved afgørelsen af senere sager inden for samme retsområde. Retspraksis vil derfor i den 

juridiske analyse blive anvendt til at forstå, hvorvidt den pågældende regulering kan anvendes på en 

given situation. 

Meddelelser og afgørelser fra Kommissionen er ikke retskilder i samme form som de førnævnte. 

Kommissionen har som tidligere nævnt beføjelse til at træffe afgørelse om forskellige EU-retlige 

problemstillinger. Men Kommissionens rettigheder udøves under domstolens kontrol jf. TEU art. 17, 

hvorfor CJEU og Retten kan tilbagevise Kommissionens afgørelser. Hvor afgørelser fra Kommissionen 

skal følges af medlemsstaterne – med mindre afgørelsen bliver underkendt af domstolene, så har 

meddelelser og vejledninger fra Kommissionen ingen direkte retskildeværdi. Meddelelser og 

vejledninger fra Kommissionen er udtryk for, hvordan Kommissionen i sin kontrolvirksomhed fortolker 

EU-retten. I første instans er det Kommissionen, der fører tilsyn med, hvorvidt støtteordninger inden for 

                                                           
4
 6/64 ENEL, dom af 15.7.1964, s. 536 

5
 TEU art. 19, stk. 1 
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medlemsstaterne er forenelige med det indre marked jf. TEUF art. 108, stk. 1, og denne afhandlings 

analyser udføres derfor ud fra Kommissionens synsvinkel. Derfor vil meddelelser og vejledninger fra 

Kommissionen i følgende analyser blive benyttet som kilder til at bestemme, hvorvidt Kommissionen 

ville anse tildelingen af ydernumre som forenelige med det indre marked jf. TEUF art. 107, stk. 1. 

1.4.1.3 Retskilder fra Danmark 

So  æ t o e for il pro le for uleri ge  li e urderet efter EU’s retskilder. Me  

ydernummerordningen og det danske sundhedssystem er baseret på danske retskilder. Igennem 

afhandlingen vil danske retskilder derfor blive benyttet til at redegøre for opbygningen af – samt 

analysere formålet med – sundhedssystemet og ydernummerordningen. De danske retskilder, som vil 

blive benyttet, er lovgivning og bekendtgørelser. Lovgivningen er den primære retskilde, og 

bekendtgørelserne er vedtaget af den ansvarlige minister som en uddybning til lovgivningens 

bestemmelser. 

Yderligere vil der i den juridiske analyse blive set på indholdet af den overenskomstaftale, der er indgået 

imellem DF og RLTN. Overenskomsten er en aftale baseret på aftaleloven6, og er derved kun gældende 

for de involverede parter, hvorved overenskomsten ikke har yderligere retskildeværdi. 

1.4.2 Økonomisk metode 

Den økonomiske metode vil danne grundlag for de juridiske konklusioner. Formålet med den 

økonomiske metode er derfor at vise, hvilke konsekvenser tildelingen af ydernumre har på markederne 

for fysioterapiydelser. Dette vil blive gjort gennem afhandlingen, både ved teoretiske analyser af, hvilke 

effekter, der kan forventes, samt ved at indsamle og behandle empiri for at belyse de faktiske 

omstændigheder på markedet. 

Afhandlingens teoretiske analyser vil tage udgangspunkt i det neoklassiske paradigme, hvormed alle 

aktører betragtes som rationelle beslutningstagere, og hvor alle virksomheder antages at 

profitmaksimere. Denne tilgang anlægges på baggrund af, at afhandlingens økonomiske analyser 

fokuserer på tildelingen af ydernumres effekt på virksomhedernes beslutninger. Dertil fravælges de 

mere makroøkonomiske orienterede teorier som den nyklassiske og nykeynesianske, da der kun 

analyseres på enkelte aktøres oveskud.  

Afhandlingen vil beskæftige sig med det idealiserede markedsforhold fuldkommen konkurrence. Selvom 

markedet for fysioterapeutiske ydelser har mulighed for at nærme sig fuldkommen konkurrence, kan 

flere forhold medvirke til, at markedsforholdet aldrig opnås. Eksempelvis kan patienterne have 
                                                           
6
 LBK nr. 781 af 26/08/1996, Justitsministeriet 
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forskellige præferencer til behandler trods homogene ydelser, og de enkelte patienter kan have 

forskellige transaktionsomkostninger. Hensigten med at benytte begrebet fuldkommen konkurrence vil 

derfor i det følgende være, at markedsforholdet skal anses for en målsætning for konkurrencen. Således 

vil forskellige aspekters påvirkning af konkurrencen blive bedømt ud fra, om de bringer markedet 

tættere på fuldkommen konkurrence. 

1.4.2.1 Mikroøkonomisk konkurrenceteori 

De teoretiske analyser af ydernummertildelingens effekt på markedet og konkurrencen vil blive 

foretaget på grundlag af mikroøkonomisk konkurrenceteori og dennes model for udbud og 

efterspørgsel. Modellen bygger på forholdet i mellem den omsatte mængde varer/ydelser på et marked 

og prisen for disse. Forholdet mellem mængde og pris afgøres af aftagernes efterspørgsel samt 

producenternes incitament til at udbyde ydelser på markedet. På et marked med fuldkommen 

konkurrence vil efterspørgsel og udbud, hvis muligt, finde en ligevægt, hvor prisniveauet giver en 

efterspørgsel, der er lig det udbudte antal ydelser. Når et marked bliver påvirket af regulering, som 

medfører tilskud eller begrænsninger af den mængde, der må udbydes på markedet, vil det rykke 

ligevægten på markedet. Ved at udtrykke efterspørgslen og udbuddet som funktioner vil de økonomiske 

analyser belyse ydernummertildelingens effekter på markedet. Ved at analysere på efterspørgsels- og 

udbudsfunktionerne, kan der konkluderes på, hvordan markedets ligevægt bliver berørt, og herved 

hvordan pris og omsat mængde bliver ændret. 

Når der omsættes en mængde ydelser på et marked med fuldkommen konkurrence, vil producenterne 

være pristagere, hvorved alle varer/ydelser omsat på markedet vil blive omsat til samme pris. 

Producenten har mulighed for at opnå et overskud på de omsatte ydelser svarende til forskellen mellem 

ligevægtsprisen og ydelsens marginale omkostning. Det samlede overskud for producenterne betegnes 

producent-overskuddet. Ligeledes har den samme ydelse ikke samme værdi for aftagerne, hvilket 

afgøres af den nytte, som den enkelte forbruger har af ydelsen. Nogle forbrugere vil værdisætte ydelsen 

til en værdi højere end ligevægtsprisen, og hermed opstår der et overskud. Den samlede forskel mellem 

aftagernes værdi af ydelserne og ligevægtsprisen udgør forbrugeroverskuddet.  

Den mikroøkonomiske teori viser et simpelt billede af de økonomiske markeder, og tilgangen er derfor 

god til at påvise enkelte tiltags effekt og virkninger på et marked. Tilgangen er derfor relevant ved 

afhandlingens analyser af, hvordan en regulering påvirker markedets priser og omsatte mængder. 

Lignende analyser kan foretages med en industriøkonomisk tilgang. Men den industriøkonomiske tilgang 

fravælges, da denne fokuserer mere på virksomhedernes valg under givne markedsforhold.  
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1.4.2.2 Empiri 

Ovenstående økonomiske teori skal benyttes til at fortolke og analysere på det nuværende marked. Til 

brug for denne analyse er der derfor blevet indsamlet en række data, som på flere måder skal vise, 

hvordan den nuværende markedssituation er. Med disse data skabes der et grundlag for, at den 

induktive tilgang, hvormed de økonomiske teorier kan benyttes til at fortolke på data, kan konkludere 

på de juridiske problemstillinger. 

Der er gennem afhandlingen benyttet flere metoder til at indhente empiri. Mange data om markedet er 

hentet fra regionernes praksisplaner, som er det værktøj, regionerne benytter til at styre udbuddet af 

tilskudsberettigede fysioterapeutiske ydelser i de enkelte regioner. Der vil nedenfor blive redegjort for 

praksisplanernes betydning i afsnittet 2.5 Strukturen på markedet for fysioterapi. 

Til brug for en analyse af priserne på ikke-tilskudsberettigede ydelser til sammenligning med prisen for 

de tilskudsberettigede ydelser er der på egen hånd indsamlet data fra 52 fysioterapeutiske klinikker 

hvoraf 23 var uden ydernummer. Data er indsamlet gennem prislister fundet på klinikkernes 

hjemmesider, som er fundet vha. søge aski er, h or der er søgt på ”fysioterapeut + bynavn”. De 

benyttede bynavne er listet ved siden af data på bilag 1- Fysioterapeutklinikker. De problemer, der er 

opstået ved metoden, er behandlet i selve analysen i afsnit 3.3.3 Prisanalyse. 

For at indhente oplysninger om antallet af tildelte ydernumre er der blevet anmodet om aktindsigt hos 

de fem danske regioner. Anmodningen blev baseret på retten til aktindsigt i lov om offentlighed i 

forvaltningen7 § 7, stk. 1. Med anmodningen blev der søgt om indsigt i de sager, som de enkelte 

regioner havde behandlet om udstedelse af nye ydernumre inden for den fysioterapeutiske sektor siden 

2008. Tidsrummet er begrænset til kun at omfatte ydernumre udstedt siden 2008, da de første 

praksisplaner til regionerne blev vedtaget her. Specifikt blev der anmodet om oplysninger angående: 

antallet af opslåede/oprettede ydernumre inden for regionen, antallet af ansøgere til disse samt den 

enkelte regions udvælgelseskriterier ved tildelingen. Den udsendte aktindsigtsanmodning kan ses i bilag 

2- Anmodning om aktindsigt. 

Med henblik på at opnå indsigt i konkurrencen mellem danske og udenlandske fysioterapeuter, er der 

pr. e-mail blevet taget kontakt til en række praktiserende fysioterapeuter med klinik nær den dansk-

tyske grænse. Den udsendte mail fremgår af bilag 3 - Mail om konkurrenceforhold. Undersøgelsen blev 

begrænset til klinikker nær grænsen, da pendlerstatistikker i regionernes praksisplaner viser, at 

patienter generelt har tendens til at søge behandling tæt på deres bopæl, se nærmere afsnit 3.5.3 

                                                           
7
 Lov nr. 606 af 12/06/2013, Justitsministeriet 
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Levering af lokale/regionale ydelser. Derfor vurderes muligheden for grænseoverskridende behandlinger 

at være størst i grænseområdet. 

1.4.2.3 Statistik 

Til behandling af data indsamlet til prisanalysen i afsnit 3.3.3 Prisanalyse er blevet benyttet en statistisk 

metode, som har til formål at be- eller afkræfte en påstand om, at prisen for en normalbehandling hos 

en fysioterapeut uden ydernummer er lavere end overenskomstprisen. Nedenstående statistiske 

metode er valgt efter, at den indsamlede datamængde er begrænset. Ydermere er målet med analysen 

ikke at opnå indsigt i den reelle markedspris, men at bestemme hvorvidt det er sandsynligt, at prisen for 

behandling hos fysioterapeuter uden ydernummer (markedsprisen) er lavere end overenskomstprisen. 

For at vurdere denne påstand opsættes to hypoteser; en nul-hypotese samt en alternativ-hypotese. 

Hypoteserne fremsætter de to mulige udfald for analysen. Nul-hypotesen er, at der ikke kan erkendes 

lavere priser, og den alternative-hypotese er, at prisen er lavere. 

Hvis priserne hos de praktiserende fysioterapeuter uden ydernummer er lig overenskomstprisen, så skal 

de indsamlede prisdata fordele sig ligeligt omkring overenskomstprisen, som herved ligeledes udgør 

ligevægten på markedet. Er prisen lavere hos de praktiserende fysioterapeuter uden ydernummer, vil 

mere end 50 % af priserne være lavere end overenskomstprisen. Med den indsamlede prisdata vil det 

blive analyseret, hvorvidt det er muligt at bekræfte den alternative hypotese. 

Analysen sorterer de indsamlede data i priser højere og lavere end overenskomstprisen. Heraf udledes ̂ , som er den procentdel af de praktiserende fysioterapeuter, der har en pris lavere end 

overenskomstprisen. Spredningen af data vil udgøre resultatets prøve-fordeling, da data udgør en prøve 

af det samlede antal praktiserende fysioterapeuter i Danmark. 

For at kontrollere hvor sandsynligt resultatets prøve-fordeling ( ̂ ) er, underkastes dette en 

signifikansanalyse, som viser, hvad sandsynligheden er for det pågældende resultat, givet at nul-

hypotesen er sand. Hermed kan det bestemmes, hvorvidt resultatet kan forklares med en naturlig 

afvigelse inden for nul-hypotesen. Viser prøve-fordelingen, at resultatet ikke kan forklares hermed, vil 

det kunne bekræfte den alternative hypotese. Der er tale om en prøve-fordeling, da de indsamlede data 

kun udgør et udsnit af antallet af fysioterapeuter uden ydernummer. 

Når der kun benyttes en prøvefordeling, anvendes standard-fejlen i stedet for en standardafvigelse. 

Standard-fejlen beskriver, hvor meget et resultat kan variere mellem prøveudtag fra samme statistik. 

Standard-fejlen for denne analyse viser, hvor meget prøven med det pågældende antal prisdata kan 
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afvige fra fordelingen med 50 % af priserne lavere end overenskomstprisen, hvis nul-hypotesen er sand. 

Standard-fejlen (SF) bestemmes gennem nedenstående formel: 

=  √ −
 

Hvor n er antallet af observationer, og p er sandsynligheden for at en observation opfylder betingelsen 

for den alternative hypotese. I denne analyse bør priserne for ikke-tilskudsberettigede ydelser fordele 

sig ligeligt omkring overenskomstprisen, hvis overenskomstprisen er lig markedsprisen. Der er derfor p = 

0,5 sandsynlighed for, at prisen er lavere end overenskomstprisen, hvis nul-hypotesen er sand.  

Herefter bestemmes z-scoren, som beregner antallet af standard-fejl mellem prøvefordelingen ( ̂), og 

det forhold som udgør nul-hypotesens udgangspunkt. Dette gøres ved formlen: 

= ̂ −
 

z-scoren fortolkes gennem en oversigt over standard normale kumulative sandsynligheder, som giver 

den kumulative sandsynlighed ̅ for, at prøvefordelingen opnår et lavere resultat, givet at nul-hypotesen 

er sand. Med ̅ kan P-værdien beregnes, hvilket er sandsynligheden for prøve-fordelingen, når nul-

hypotesen er sand. = − ̅ 
1.4.2.4 Herfindahl-Hirschman Indekset 

Herfindahl-hirschman Indekset (HHI) benyttes i afhandlingen til at bestemme markedskoncentrationen 

på markedet for fysioterapeutiske ydelser. Valget af metoden bunder i Kommissionens anvendelse af 

HHI og uddybes nærmere i afsnit 3.5.2.2 Markedskoncentrationen. 

Til at beregne HHI skal de forskellige fysioterapeutiske klinikkers markedsandele benyttes. 

Fysioterapeuter med ydernumre har ved tildelingen ligeledes fået tildelt en kapacitet8. Således er der pr. 

fysioterapeut én kapacitet, og det samlede marked udgør herved det sammenlagte antal uddelte 

kapaciteter. Herved kan den enkelte kliniks markedsandel (s) bestemmes som: 

=  �  �  � ��  

                                                           
8
 Jf. afsnit 2.6.1 Ydernummeret 
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Den samlede kapacitet for klinikken må antages at være proportionel med klinikkens mulighed for at 

behandle patienter uden henvisninger, hvorfor følgende kapacitetsopgørelse kan give et indtryk af 

markedskoncentrationen på hele markedet for fysioterapeutiske ydelser.  Derefter kan HHI findes ved: = + + … + �  

Resultatet multipliceres med 10.000, hvorfor indekset spænder fra 0 til 10.000, hvor HHI10.000 

indikerer en højere markedskoncentration, og HHI0 omvendt indikerer en lav markedskoncentration 

og stor konkurrence. 

1.5 Kildekritik 

Undervejs i afhandlingen er der benyttet flere kilder, hvis oplysninger og synspunkter er med til at 

danne grundlag for både de økonomiske og juridiske vurderinger. 

Som beskrevet i afsnittet 1.4.2.2 Empiri, er der blevet benyttet oplysninger fra de enkelte regioner i 

form af svar på aktindsigt og de enkelte regioners praksisplaner. Men yderligere er der også modtaget 

oplysninger fra organisationen Danske Regioner gennem en e-mailkorrespondance. Som myndigheder 

med ansvar for området, anses alle oplysninger fra Danske Regioner – samt fra de enkelte regioner, om 

organiseringen af markedet derfor som værende troværdige. Ligeledes vil data hentet fra deres 

udgivelser blive anset som værende de aktuelle tal. 

Fra fag- og interesseorganisationen DF’s hjemmeside er der hentet flere artikler, som beskriver de 

praktiserende fysioterapeuters (både med og uden ydernummer) hverdag med ydernummerordningen. 

De aktuelle tal, som hentes fra disse artikler, må ses som troværdige, da DF er en forhandlingsberettiget 

organisation anerkendt af Sundhedsministeriet, og derved har adgang til et stort antal oplysninger. Men 

med hensyn til de holdninger og konklusioner der fremgår af artiklerne, skal det forventes, at DF søger 

at fremme sine medlemmers synspunkter. Når samtidig 80 % af de praktiserende fysioterapeuter har 

fået tildelt et ydernummer, kan det hertil antages, at DF er præget af et ønske om at beskytte dele af et 

system, som kan være begunstigende. 

Der er ligeledes hentet oplysninger fra diverse praktiserende fysioterapeuter med og uden ydernummer. 

Generelt anses oplysninger opnået herigennem for værende troværdige udtryk for, hvordan den enkelte 

fysioterapeut oplever markedet. Men der skal tages højde for, at den enkelte praktiserende 

fysioterapeut udtaler sig på grundlag af egne erfaringer og ikke analyseret data. 

Endvidere er der benyttet et enkelt radioindslag fra DR P1, samt en artikel fra DR produceret i 

tilknytning til programmet. DR vil som public-service-kanal anses for at behandle sine oplysninger 
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objektivt, og det må ligeledes antages, at journalister ved DR foretager en troværdighedsvurdering af de 

oplysninger, som de vælger at videregive. I afhandlingen vil oplysninger fra DR betragtes som brugbare. 

1.6 Afgrænsning 

For at lade afhandlingen fokusere på de problemstillinger, som er givet i afsnit 1.3- problemformulering, 

foretages der følgende afgrænsninger.  

Afhandlingen vil kun beskæftige sig med behandlinger inden for den almene fysioterapi dækket af 

overenskomsten for almen fysioterapi. Hermed vil ydelser leveret på basis af overenskomsten om 

vederlagsfri fysioterapi (07-06-2011)9 samt overenskomsten om ridefysioterapi (07-06-2011)10 ikke blive 

behandlet, da disse overenskomster dækker andre målgrupper.  

Da analysen vil være rettet imod tildelingen af ydernumrenes forenelighed med det indre marked, vil 

afhandlingen ikke beskæftige sig med anmeldelsespligten i TEUF art. 108, stk. 3. Da formålet med 

afhandlingens problemstilling er at erkende, hvorvidt tildelingen af ydernumre er et problem i forhold til 

EU-rette , il der ligeledes ikke li e a alyseret på EU’s regler for ud ud, da disse må anses for at kunne 

være en del af løsningen. Ydermere afgrænses afhandlingen fra at beskæftige sig med særlige og 

eksklusive rettigheder givet til virksomheder efter TEUF art. 106, stk. 1, da afhandlingens fokus efter 

problemformuleringen er på bestemmelsen om statsstøtte og undtagelser herfra. 

1.7 Struktur 

Afhandlingen er opdelt i fire kapitler samt en afsluttende diskussion og konklusion. Første kapitel har 

gennem ovenstående afdækket afhandlingens synsvinkel, problemformulering, metoder samt 

afgrænsning. 

Formålet med andet kapitel er at redegøre for opbygningen af det danske marked for fysioterapi. 

Gennem kapitlet gennemgås aktørerne på markedet, organiseringen af markedet, og hvorledes 

ydernummersystemet fungerer. Dertil gives der en indførsel i, hvilke rettigheder og forpligtelser der er 

forbundet med tildelingen af et ydernummer. 

Tredje kapitel indledes med en præcisering af den foranstaltning, der er genstand for analysen, hvilket 

er tildelingen af et ydernummer. Derefter gennemfører tredje kapitel en analyse af, hvorvidt tildelingen 

af ydernumre udgør støtte, som er uforenelig med det indre marked, jf. TEUF art. 107, stk. 1. Denne 

                                                           
9
 Overenskomsten omhandler vederlagsfri fysioterapeutisk behandling af varigt svært fysisk handicappede og 

personer med fysiske funktionsnedsættelser som følge af progressiv sygdom.  
10

 Overenskomsten omhandler ridefysioterapi, som er en speciel form for behandling, der tilbydes til personer 
omfattet af overenskomst om vederlagsfri fysioterapi samt andre grupper af personer med ekstraordinære behov. 
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analyse foretages ved, at de betingelser, som skal være opfyldt førend en støtte kan erklæres uforenelig 

med det indre marked efter TEUF art. 107, stk. 1, analyseres enkeltvis. Udgangspunktet herfor tages i, at 

foranstaltningen ydes ved hjælp af statslige midler, og at den skal kunne henføres til medlemsstaten. På 

grundlag af, at foranstaltningen medfører et tilskud direkte fra region til den praktiserende 

fysioterapeut, findes kravet om statsmidler opfyldt, og analysen fortsætter med at analysere, hvorvidt 

denne overførsel af statsmidler begunstiger modtageren. Analysen af patienttilskuddets natur viser, at 

dette tilskud har samme effekt som et enhedstilskud til fysioterapeuten. En prisanalyse foretages m.h.p. 

at konkludere, hvorvidt markedsprisen er lavere end overenskomstprisen, hvilket der findes at være stor 

sandsynlighed for. Ud fra det markedsøkonomiske investorprincip sammenholdt med prisanalysens 

resultater findes tildelte ydernumre at begunstige modtageren. Følgende analyseres, hvorvidt 

foranstaltningen betyder, at der sker en konkurrenceforvridning samt en påvirkning af samhandelen 

mellem medlemsstaterne. Denne foretages ved at analysere flere faktorer som ydelsens natur og 

organiseringen af markedet, hvorfra der konkluderes som minimum at være risiko for 

konkurrenceforvridning og samhandelspåvirkning. Kapitlet analyserer derefter relevante direkte 

undtagelser til forbuddet i TEUF art. 107, stk. 1, som støtte til forbrugere, gruppefritagelsesforordningen 

og de minimis støtte, uden at kunne konkludere en mulighed for undtagelse, hvorfor tildelingen af 

ydernumre konkluderes at have risiko for at blive erklæret for uforeneligt med det indre marked efter 

TEUF art. 107, stk.1. 

Med fjerde kapitel analyseres mulighederne for en undtagelse fra forbuddet mod statsstøtte ved at 

analysere de fysioterapeutiske tjenesteydelser, som støtteforanstaltningen er grundlag for. Det 

analyseres, om ydelserne kan anses for at være af almen interesse, samt om ydelserne er en del af et 

økonomisk marked, hvormed det findes, at ydelserne er tjenesteydelser af almen økonomisk interesse 

(SGEI). Hermed analyseres muligheden for at anvende TEUF art. 106, stk. 2, hvorfor betingelserne fra 

denne bestemmelse analyseres. Herunder kan det konkluderes, at tiltrædelse af overenskomsten betror 

fysioterapeuterne en særlig opgave. Men TEUF art. 107 findes ikke at være til hinder for, at en 

fysioterapeut kan tildeles et ydernummer, da en nedsættelse af overenskomstprisen vil fjerne 

betingelsen om begunstigelse af modtageren. Dertil er der mulighed for en nedsættelse, da prisanalysen 

viste, at fysioterapeuter på det frie marked kan levere samme ydelser til en lavere pris. TEUF art. 106, 

stk. 2 findes derfor heller ikke at kunne anvendes til at fritage tildelingen af ydernumre fra forbuddet 

mod statsstøtte i ydernummerordningens nuværende form. Med analysen af ydelsernes karakter af 

SGEI, erkendes det, at tildelingen af et ydernummer er et led i fysioterapeuternes praktisering af 

offentlig tjeneste, hvormed en foranstaltning direkte kan undtages fra TEUF art. 107, stk. 1. Følgende 

analyseres det derfor, hvorvidt tildelingen af ydernumre og den medfølgende regulering kan anses for 
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kompensation for offentlig tjeneste. Denne analyse foretages med udgangspunkt i de kriterier for 

kompensationen, der stilles i sagen C-280/00 Altmark. Flere kriterier fra denne dom findes opfyldt, men 

atter påviser resultatet af prisanalysen, at der er tale om overkompensation, hvilket betyder, at 

tildelingen af ydernummer ikke kan undtages forbuddet mod statsstøtte. Da overenskomstprisen har 

været styrende for, at foranstaltningen ikke kan undtages forbuddet, analyseres forhandlingen mellem 

DF og RLTN m.h.p. at vurdere, hvorfor overenskomstprisen bliver sat højere end markedsprisen, hvilket 

forklares ed DF’s forha dli gs agt.  

Kapitel fem indeholder en kort diskussion, hvor resultatet af forhandlingsanalysen sammenholdes med 

princippet om den markedsøkonomiske investor, og en afsluttende konklusion, som samler 

ovenstående analyser, hvormed den vil besvare problemformuleringen givet i afsnit 1.3-

problemformulering. 

2 Det danske marked for fysioterapi 

Følgende kapitel har til formål at give et overblik over det danske marked for fysioterapi. Der gives en 

redegørelse for aktørerne på markedet, hvilken regulering der giver danske borgere ret til 

tilskudsberettiget fysioterapi samt en indførsel i, hvorledes det danske ydernummersystem fungerer. 

Formålet med dette er at skabe et overblik over det marked, hvis regulering vil blive analyseret i de 

efterfølgende følgende kapitler. 

2.1 Aktørerne 

Til at skabe overblik i den nedenstående redegørelse af markedet gives her en gennemgang af 

markedets aktører.  

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 

Ministeriet har det overordnede ansvar for den danske sundhedspolitik, og skal herunder skabe 

grundlag for Sundhedsministerens og Regeringens beslutninger på sundhedsområdet. Flere af de for 

afhandlingen relevante retskilder er udstedt af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse; herunder 

Sundhedsloven11. 

Regionerne 

Danmark er inddelt i fem Regioner, hvis hovedopgave er at styre det danske sundhedsvæsen. 

Regionerne varetager yderligere opgaver inden for socialområdet samt regional udvikling. 

                                                           
11

 LBK nr. 913 af 13/07/2010 
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Finansieringen af regionerne sker gennem bidrag fra Staten og kommunerne12. De fem danske Regioner 

er samlet i interesseorganisationen Danske Regioner. 

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) 

Regionernes Lønnings- og Takstnævn er oprettet efter § 37 i Lov om regioner og om nedlæggelse af 

amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab13. Jævnfør denne 

lovs § 37, stk. 1 og 7, er yderligere bestemmelser om RLTN fastsat i Bekendtgørelse om Regionernes 

Lønnings- og Takstnævn14. 

De to opgaver, der varetages af RLTN, er at fastsætte løn- og øvrige ansættelsesvilkår for ansatte i 

regionerne samt at forhandle overenskomster med praksissektoren15. Her ed er det RLTN’s a s ar at 

forhandle overenskomst med foreningen DF (se lige nedenfor) på vegne af regionerne. 

Danske Fysioterapeuter (DF) 

Danske Fysioterapeuter er fag- og interesseforening for over 13.000 fysioterapeuter og 

fysioterapeutstuderende, og er som organisation berettiget til at forhandle med RLTN16. Foreningens 

vedtægter definerer i § 2 Danske Fysioterapeuters formål: "at varetage medlemmernes faglige, 

arbejdsmiljømæssige og økonomiske interesser". 

Praksissektoren  

Den samlende betegnelse, som praksissektoren dækker over, omfatter en række 

sundhedsvirksomheder, der leverer de nære sundhedstilbud, som regionerne har ansvaret for17. 

Levering af fysioterapiydelser til regionernes patienter foregår gennem praksissektoren, som består af 

private virksomheder.  

De privatpraktiserende behandlere kan, ud over de ydelser, der er aftalt med RLTN, frit tilbyde andre 

sundhedsydelser til patienterne, som regionerne ikke betaler for eller giver tilskud til18. 

                                                           
12

 Herning, Lars. 2013. http://www.regioner.dk/om+regionerne. Danske Regioner 
13

 Lov nr. 537 af 24/06/2005 
14

 BEK nr. 1369 af 12. december 2006 
15

 § 1, BEK nr. 1369 af 12. december 2006  
16

 Larsen, Anne. 2014. https://fysio.dk/org/om-os/. Danske Fysioterapeuter 
17

 § 57, LBK nr. 913 af 13/07/2010 
18

 Herning, Lars. 2014. http://www.regioner.dk/sundhed/praksissektoren. Danske Regioner 

http://www.regioner.dk/om+regionerne
https://fysio.dk/org/om-os/
http://www.regioner.dk/sundhed/praksissektoren
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2.2 Levering af sundhedsydelser 

Den nuværende markedsstruktur er et resultat af den strukturreform vedtaget i 2004. Strukturreformen 

indeholdt over 50 lovændringer inklusiv Sundhedsloven19, som fordeler en række sundhedsopgaver til 

regionerne.  

Med loven blev regionerne sammen med kommunerne ansvarlige for, at sundhedsvæsenet tilbyder en 

befolkningsrettet indsats vedrørende forebyggelse og sundhedsfremme samt behandling af den enkelte 

patient, jf. § 3, stk. 1 i Sundhedsloven. Disse opgaver kan efter § 3, stk. 2 bl.a. udføres af praktiserende 

sundhedspersoner, der i lovens § 6 defineres som "personer, der er autoriserede i henhold til særlig 

lovgivning til at varetage sundhedsfaglige opgaver, og personer, der handler på disses ansvar".  

Autorisationer gives efter lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed20. 

En sådan autorisation giver efter dennes § 1, stk. 2. indehaveren ret til at anvende en bestemt titel efter 

lovens afsnit II. Der meddeles efter lovens § 59 autorisation som fysioterapeut til personer, som har 

bestået dansk fysioterapeuteksamen eller udenlandsk uddannelse, der kan sidestilles hermed.  

Flere sundhedsydelser skal efter Sundhedslovens afsnit V leveres af praksissektoren. Det er 

Regionsrådet, som har ansvaret for, at behandling hos praktiserende sundhedspersoner herunder 

fysioterapeuter kan tilvejebringes21. Dette gøres ved, at den enkelte region tildeler ydernumre til et 

antal praktiserende fysioterapeuter, hvormed fysioterapeuterne bemyndiges til at udføre 

tilskudsberettigede ydelser for regionen. 

2.3 Retten til tilskudsberettiget fysioterapi 

Sundhedsloven22 giver ret til en række sundhedsydelser. Retten oppebæres af en personkreds, der 

defineres i lovens kap. 2, som bl.a. omfatter personer, der har bopæl her i landet, jf. lovens § 7.  

Fysioterapiydelser leveres af praksissektoren, og efter Sundhedslovens § 67 yder regionsrådet tilskud til 

behandling hertil. De nærmere regler for tilskuddet fastsættes jf. lovens § 72 af indenrigs og 

sundhedsministeren. Disse nærmere bestemmelser er blevet udmøntet i Bekendtgørelse om tilskud til 

fysioterapi hos fysioterapeut i praksissektoren og vederlagsfri fysioterapi hos fysioterapeut i 

praksissektoren og i kommunen23.  

                                                           
19

 Lov 546 af 34/06/2005 
20

 LBK nr. 877 af 04/08/2011 
21

 § 57, LBK nr. 913 af 13/07/2010 
22

 LBK nr. 913 af 13/07/2010 
23

 BEK nr. 710 af 27/06/2008 
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For at der kan ydes tilskud, skal patienten have en henvisning fra en læge24. Yderligere vilkår for tilskud, 

herunder hvilke fysioterapiydelser, der er tilskudsberettigede, skal fremgå af den overenskomst, der 

indgås mellem RLTN og DF25. Tilskuddet, der ydes af regionsrådet, udgør 39,3 % af de i overenskomsten 

fastsatte honorarer26.  

2.4 Overenskomsten 

RLTN og DF indgår som følge Bekendtgørelse om tilskud til fysioterapi27 § 7 en overenskomst, som skal 

fastsætte de nærmere bestemmelser for de tilskudsberettigede fysioterapiydelser. Den gældende 

overenskomst om almindelig fysioterapi er fra d. 7. juni 2011.  

Overenskomsten er landsdækkende28, og der kan ikke indgås yderligere aftaler mellem regioner og/eller 

kommuner og en eller flere fysioterapeuter vedrørende fysioterapi med offentligt tilskud, medmindre 

der er enighed herom mellem RLTN og DF29. 

2.5 Strukturen på markedet for fysioterapi 

Regionerne har ansvaret for den fornødne adgang til fysioterapeutisk behandling. Behandlingen udføres 

af praktiserende fysioterapeuter under de vilkår, der gives i overenskomsten mellem RLTN og DF. 

Overenskomsten giver endvidere også rammerne for, hvordan markedet for den tilskudsberettigede 

fysioterapi skal struktureres. Markedets struktur er vist på figur 1. 

 Figur 1 – Organiseringen af markedet 

                                                           
24

 § 67, LBK nr. 913 af 13/07/2010 samt § 1, BEK nr. 710 af 27/06/2008 
25

 § 7, BEK nr. 710 af 27/06/2008 
26

 § 8, BEK nr. 710 af 27/06/2008 
27

 BEK nr. 710 af 27/06/2008 
28

 § 1, Overenskomst om almindelig fysioterapi, 07.6.2011 
29

 § 2, Overenskomst om almindelig fysioterapi, 07.6.2011 
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Der skal efter overenskomstens § 7 nedsættes et Landssamarbejdsudvalg, som skal træffe afgørelse i en 

række oplistede sager, heriblandt spørgsmål vedrørende overenskomstens forståelse og gennemførelse. 

Der sidder i landssamarbejdsudvalget repræsentanter fra regionerne, kommunerne og DF. Den enkelte 

region har pligt til at gennemføre den aftalte overenskomst. I hver region skal der ligeledes nedsættes et 

samarbejdsudvalg med repræsentanter fra regionen, kommunerne i regionen samt for 

fysioterapeuterne med praksis i regionen30. 

For at kunne tilrettelægge den fysioterapeutiske betjening i regionen skal regionen i samarbejde med 

kommunerne i regionen udarbejde en praksisplan31. Med praksisplanen skal regionen kortlægge den 

eksisterende fysioterapeutiske kapacitet i regionen, og praksisplanen skal danne udgangspunkt for 

beslutninger om de overenskomstmæssige forhold vedrørende den fysioterapeutiske kapacitet. 

Herigennem koordineres og samordnes den fysioterapeutiske betjening i alle områder af regionen32. 

Dette gøres ved at analysere, hvorvidt den eksisterende fysioterapeutiske kapacitet i regionen svarer til 

det regionale behov.  

                                                           
30

 §§ 5-6, Overenskomst om almindelig fysioterapi, 7.6.2011 
31

 § 10, stk. 1, Overenskomst om almindelig fysioterapi, 7.6.2011 
32

 § 10, stk. 1-2, Overenskomst om almindelig fysioterapi, 7.6.2011 
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Findes der at mangle kapacitet i et område af regionen, vil regionen efter godkendelse af det regionale 

samarbejdsudvalg33 udstede nye ydernumre. Nye ydernumre udstedt efter 2008 vil blive tildelt til en 

fysioterapeut personligt, men vil samtidig være knyttet til et specifikt geografisk område.  

Senere ændringer i ydernummeraftalen, som den praktiserende fysioterapeut ønsker at indgå, som 

f.eks. en adresseændring eller salg af ydernummeret, skal godkendes af det regionale 

samarbejdsudvalg34.  

2.6 Ydernummersystemet 

2.6.1 Ydernummeret 

For at kunne få tildelt et ydernummer skal den pågældende modtager have en autorisation som 

fysioterapeut, jf. ovenfor. Tildelingen af ydernumre sker efter samme principper som ved offentlige 

jobopslag35. 

Med et ydernummer36 er fysioterapeuten knyttet til sin klinikadresse, og fysioterapeuten kan frit 

forvalte over den kapacitet, der er tilknyttet ydernummeret. Herunder kan fysioterapeuten vælge at 

lade en anden fysioterapeut leje sig ind i klinikken og lade denne overtage hele eller dele af 

ydernummerets kapacitet i lejeperioden. Indehaveren af ydernummeret har yderligere mulighed for at 

ansætte fysioterapeuter 37 , men ansættelsen må ligeledes ikke medføre en overskridelse af 

ydernummerets kapacitet eller omsætningsloft. 

Til alle ydernumre er der tilknyttet en kapacitet, som enten er på over eller under 30 behandlingstimer 

om ugen. Har ydernummeret en kapacitet på under 30 timer, kan regionen ikke udbetale tilskud for 

mere end 30 behandlingstimer ugentligt. Ved en kapacitet på over 30 timer stilles der ikke yderligere 

krav til indehaveren af ydernummeret ang. kapaciteten, medmindre denne vælger at foretage en 

ansættelse.  

2.6.2 Ydelser og priser 

Den privatpraktiserende fysioterapeut kan med et ydernummer tilbyde de ydelser, som er omfattet af 

overenskomstens bilag 1 "ydelsesbeskrivelsen" 38 , til patienter berettiget til tilskud. Nærmere 

bestemmelser for antal og valg af behandlinger findes i overenskomstens kapitel VI. 

                                                           
33

 § 6, stk. 2, Overenskomst om almindelig fysioterapi, 7.6.2011 
34

 §§ 10 og 19, Overenskomst om almindelig fysioterapi, 7.6.2011 
35

 Svarbrev fra Danske Regioner ved Seniorkonsulent Karin Wulff Larsen, d. 2. maj 
36

 I afhandlingen dækker begrebet ydernummer over den mest almindelige type ydernummer; ejerydernummeret. 
37

 § 17, Overenskomst om almindelig fysioterapi, 7.6.2011 
38

 § 28, Overenskomst om almindelig fysioterapi, 7.6.2011 
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De leverede fysioterapiydelser prissættes jf. bestemmelserne i overenskomstens §§ 29 A-29 D. Heri 

fastsættes de beløb, fysioterapeuten skal opkræve for behandlingen. Af det i overenskomsten fastsatte 

honorar yder regionen som nævnt et tilskud på 39,3 %, hvoraf patienten skal betale 60,7 % af 

honorarets størrelse. Honorarerne er faste, og en fysioterapeut kan ikke vælge at levere ydelsen til 

højere eller lavere priser, hvis regionen skal yde tilskud. 

2.6.3 Ydernummeraftalens ophør 

Når en privatpraktiserende fysioterapeut med et ydernummer ikke længere ønsker at være tilsluttet 

ydernummeraftalen med regionen, kan aftaleforholdet ophøre på flere måder. 

Fysioterapeuter med et ydernummer kan selv vælge, hvorledes de ønsker at afstå deres ydernummer. 

Ydernummeret kan overdrages i forbindelse med salg af vedkommendes klinik, hvormed køber vil 

overtage de aftaler, der er forbundet. Kan indehaveren ikke afstå sit ydernummer på anden vis, har 

denne også muligheden for at levere ydernummeret tilbage til regionen ved at fratræde 

overenskomsten39.  

Indskrænkninger i regionens fysioterapeutiske kapacitet skal foregå i overensstemmelse med 

praksisplanen40. Dette skal være som led i den praktiserende fysioterapeuts naturlige afgang, hvilket 

dækker over tilfælde, hvor fysioterapeutens ejerforhold ophører grundet forhold, som regionen ikke er 

ansvarlig for. Ved indskrænkningen kan regionen yde den praktiserende fysioterapeut erstatning for det 

tab, der påføres ved, at den pågældende praksis ikke kan videreføres eller overdrages efter 

overenskomstens regler41. Det fremgår af anmærkning til § 14 i overenskomsten, at der forventeligt er 

tale om et yderst begrænset antal tilfælde, hvor kapacitetsmæssige eller strukturelle forhold taler for en 

indskrænkning af regionens fysioterapeutiske kapacitet. 

3 Statsstøtte 

Kapitel 2 redegjorde for, hvordan det danske marked for fysioterapi er indrettet samt for den regulering, 

der organiserer markedet og dets aktører. Med ydernummersystemets indretning vil patienter i 

Danmark med behov for fysioterapeutisk behandling være berettiget til et behandlingstilskud. Samtidig 

er de begrænset til at vælge en praktiserende fysioterapeut med ydernummer. Denne praktiserende 

fysioterapeut vil efter behandling af patienten modtage tilskuddet direkte fra regionen. Derved er der 

skabt en situation, hvor der tilføres midler direkte fra regionen til en udvalgt privat virksomhed. 
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 § 16, Overenskomst om almindelig fysioterapi, 7.6.2011 
40

 §14, stk. 1, Overenskomst om almindelig fysioterapi, 7.6.2011 
41

 § 14, stk. 2-3, Overenskomst om almindelig fysioterapi, 7.6.2011 
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Denne situation, hvor midlerne går direkte fra myndighed til privat virksomhed, skaber grundlag for at 

ydernummersystemet medfører en overtrædelse af EU’s statsstøtteregler. Med følgende kapitel vil det 

blive analyseret, hvorvidt tildelingen af ydernumre o erholder EU’s este elser o  statsstøtte. 

De EU-retslige regler for statsstøtte findes i TEUF’s art. , hvor stk. 1 indeholder et forbud mod 

statsstøtte. Bestemmelsen sætter en række kumulative betingelser, som en foranstaltning skal opfylde 

førend, at den defineres som statsstøtte efter artiklen. Opfyldes disse betingelser, kan støtten erklæres 

for uforenelig med det indre marked i det omfang, samhandelen mellem medlemsstaterne påvirkes. 

Kriterierne er, at støtten skal være ydet ved hjælp af statsmidler, begunstigende for en eller flere 

virksomheder og selektiv, hvilket ydermere skal fordreje konkurrencevilkårene i det omfang, at det 

påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne. Nedenfor vil ovenstående betingelser blive analyseret 

enkeltvis med det formål at afgøre, hvorvidt tildelingen af ydernumre kan erklæres uforenelige med det 

indre marked. 

3.1 Foranstaltningen 

Med indførslen af ydernummersystemet har den danske stat organiseret markedet for fysioterapeutiske 

ydelser således, at det opdeles i to dele; behandlinger til patienter med en henvisning 

(tilskudsberettigede) og behandlinger af patienter uden henvisning. Tildelingen af et ydernummer 

medfører, at den pågældende praktiserende fysioterapeut modtager et tilskud, når denne har behandlet 

en tilskudsberettiget patient. De praktiserende fysioterapeuters modtagelse af tilskud er hermed en 

direkte effekt af ydernummertildelingen. Således vil tildelingen af ydernummeret og overførslen af 

tilskud blive behandlet sammen for at afgøre, hvorvidt tildelingen af et ydernummer kan erklæres for 

uforeneligt med det indre marked. Dette gøres ved at lade tildelingen af ydernummeret være den 

foranstaltning, som er genstand for analysen og hermed lade tilskuddet og dets virkning på markedet 

være den effekt, som ydernummertildelingen har. 

3.2 Statsmidler 

Udgangspunktet i forbuddet i TEUF art. 107, stk. 1 er, at støtten ”ydes ved hjælp af statsmidler under 

enhver tænkelig form”. Fra retspraksis findes det, at denne betingelse indeholder to kumulative 

kriterier, som hver skal opfyldes separat førend, der er tale om statsmidler. Støtten skal både kunne 

henføres til en medlemsstat samt involvere brugen af statslige midler42. Følgende afsnit vil analysere, 

om tilskuddet fra regionerne overført til de praktiserende fysioterapeuter kan opfylde ovenstående 

kriterier. 
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 Sagerne C-482/99 Stardust Marine, dom af 16.5.2002, præmis 24, og T-351/02 Deutsche Bahn, dom af 
5.4.2006,præmis 103  
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3.2.1 Midlerne kan henføres til medlemsstaten 

Så længe støtten kan henføres/tilregnes medlemsstaten, er det ikke er nødvendigt at sondre mellem, 

hvorvidt støtten ydes direkte af staten eller ydes af andre organer offentlige som private. Dette ses af 

CJEU’s faste praksis, h ilket bl.a. fremgår af sagerne Van der Kooy43 præmis 35, ENI-Lanerossi44 præmis 

11, Stardust Marine45 præmis 24 og 51 samt Nederlandene46 præmis 103 

For en normalbehandling ved en praktiserende fysioterapeut med ydernummer vil de økonomiske 

transaktioner se ud som følger: pris for behandling udgør jf. overenskomsten 269,27 kr. Patientandelen 

udgør 60,7 %47, hvilket betales af patienten til den praktiserende fysioterapeut. 

� = ,  % =  , ∙ , = ,  . 
Herefter skal den praktiserende fysioterapeut rapportere behandlingen til regionen, som godtgør 

fysioterapeuten for den resterende del af behandlingens pris: �   �  �  � = ,  . − ,  .= ,  . 
Den praktiserende fysioterapeut med ydernummer modtager derved et tilskud fra regionen pr. 

behandlet patient. Det tilskud på kr. 105,82, som en praktiserende fysioterapeut modtager, kan derved 

henføres direkte til regionen. Dommen i sagen Tyskland48 præmis 17 giver, at ”… støtte ydet af regio ale 

og lokale myndigheder i medlemsstaterne, uanset deres retlige stilling og betegnelse, er underlagt 

kontrolreglerne i EØF-Traktaternes artikel 92.”. Hermed må de danske regioner også anses for værende 

underlagt kontrolreglerne i den nuværende TEUF art. 107, stk. 1. De danske regioner er en fuldt 

integreret del af den offentlige forvaltning og myndighed, hvorfor overførslen af tilskuddet fuldt ud kan 

henføres til medlemsstaten Danmark. 

3.2.2 Statslige midler 

Det andet kriterium, som skal opfyldes, førend, at tilskuddet, som den praktiserende fysioterapeut 

modtager af regionen, kan betegnes som statsmidler er, at der er tale om statslige midler. Fra sagen 

Tyskland49 gives det, at udtrykket ”statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under 

                                                           
43

 Forenede sager 67/85, 68/85 og 70/85 Van der Kooy, dom af 2.2.1988 
44

 C-303/88 Eni-Lanerossi, dom af 21.3.1991 
45

 C-482/99 Stardust Marine, dom af 16.5.2002 
46

 C-279/08 P Nederlandene, dom af 8.9.2011  
47

 Se afsnit 2.6.2 ydelser og priser 
48

 Sag 248/84 Tyskland, dom af 14.10.1987 
49

 Sag 248/84 Tyskland, dom af 14.10.1987, præmis 17 
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enhver tænkelig form” fra TEUF art. , stk.  o fatter e h er for  for støtte, der finansieres af 

offentlige midler. 

Regionerne finansieres af bidrag og tilskud fra Stat og kommuner. En andel af finansieringen til 

regionernes udgifter pr. ydelse leveret af praktiserende fysioterapeuter, skal betales af patientens 

kommune efter § 13, stk. 1, i lov om regionernes finansiering50. Den resterende finansiering kommer fra 

regionernes budgetter, som på sundhedsområdet finansieres af Staten51. Tilskuddet der stammer fra 

regionen, må derfor ses som at værende fuldt ud finansieret af statslige midler. 

3.2.3 Ydernummeret som forudsætning for tilskuddet 

Samtidig med at den praktiserende fysioterapeut med ydernummeret opnår mulighed for at behandle 

tilskudspatienter, tildeles denne også en kapacitet, som beskrevet ovenfor i afsnittet 2.6.1 

Ydernummeret. Den tildelte kapacitet er med til at fordele de patienter, som regionen forventer, der 

skal have en tilskudsberettiget behandling, blandt de praktiserende fysioterapeuter. Da kapaciteten er 

beregnet ud fra, at den skal dække regionens behov, vil den enkelte fysioterapeut være sikret den 

tildelte andel. For den enkelte praktiserende fysioterapeut kan det forventede tilskud herved beregnes 

ved kapaciteten multipliceret med tilskud pr. behandling. Som vist ovenfor kan det konstateres, at 

tilskuddene indebærer en brug af statsmidler. Når det allerede ved tildelingen af et ydernummer qua 

den medfølgende kapacitet kan bestemmes, hvor meget den enkelte fysioterapeut kan forvente at 

modtage i tilskud, må det konstateres, at tildelingen af et ydernummer samtidig betyder en overførsel af 

statslige midler. Dette vil blive behandlet nærmere i afsnittet 3.3.4 Kapacitet. 

3.2.4 Konklusion - Statsmidler 

Ovenfor er det blevet analyseret, om det tilskud, patienten er berettiget til, og som i praksis går fra 

regionen til den praktiserende fysioterapeut, kan anses som værende en støtte ydet med statsmidler. 

Det kan her konkluderes, at tilskuddet kan henføres direkte til regionen samt er finansieret af statslige 

midler. Hermed kan det fastlægges, at tilskuddet ydes med statsmidler. Analysen vil derfor fortsætte 

med at se, om ydernummersystemets tilskud opfylder de resterende betingelser i TEUF art. 107, stk. 1.  

3.3 Begunstigelse 

Det fremgår af TEUF art. 107, stk. 1,  at foranstaltningen/støtten skal begunstige de virksomheder, som 

modtager statsmidlerne/tilskuddet. Dette afsnit vil derfor analysere, om tildelingen af et ydernummer 

begunstiger en virksomhed. 
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 LBK nr. 797 af 27/06/2011 
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 §§ 1 og 2, LBK nr. 797 af 27/06/2011 
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De tilskud, som følger med tildelingen af et ydernummer, er jf. den danske lovgivning et patienttilskud52, 

hvorved det i udgangspunktet gives til patientens køb af den fysioterapeutiske ydelse. Men i praksis 

hæves tilskuddet af den praktiserende fysioterapeut, som udfører behandlingen. Derved vil dette tilskud 

kunne fremstå som et enhedstilskud pr. behandling til den praktiserende fysioterapeut. I afsnittet 3.3.1 

Definition af tilskuddet vil tilskuddets virkning på markedet blive analyseret. 

For at afgøre hvorvidt de praktiserende fysioterapeuter, som modtager tilskuddet fra regionerne, bliver 

begunstiget, vil dette kapitel ligeledes foretage en prisanalyse i afsnittet 3.3.3 prisanalyse. Analysen vil 

blive foretaget med henblik på at konkludere, hvorvidt der finder en begunstigelse sted ved tildelingen 

af et ydernummer ud fra de kriterier, der opstilles i afsnit 3.3.2 Den markedsøkonomiske investor.  

3.3.1 Definition af tilskuddet 

Tilskuddet gives jf. Sundhedsloven som et tilskud til patienter, hvorfor det kan betvivles, om betingelsen 

om at begunstigelse af virksomheder opfyldes ved regionernes tildeling af ydernumre.  

Allerede fra sagen Italien53 fastslås det af CJEU, at for uddet ”sondrer således ikke under hensyn til 

grundene til eller hensigten med de omhandlede interventioner men definerer dem i kraft af deres 

virkninger;”. Der ed ka  tilskuddet, uanset om det defineres som et patienttilskud eller tilskud til de 

praktiserende fysioterapeuter, i kraft af sin virkning eller effekt medføre, at tildelingen af ydernumre 

begunstiger virksomhederne. Denne tilgang er senere blevet stadfæstet af CJEU54.   

Om tilskuddet, som følger patienterne i forbindelse med de fysioterapeutiske behandling, har samme 

økonomiske virkning eller effekt, som hvis støtten blev givet direkte til de praktiserende fysioterapeuter, 

vil i følgende økonomiske analyse blive afklaret. Det gøres med henblik på at konkludere, hvorvidt 

tilskuddet kan begunstige de fysioterapeutiske virksomheder eller kun patienterne. Analysen vil tage 

udgangspunkt i de to muligheder for tildeling af tilskuddet: 

M1: Patienttilskud 

- Tilskuddet fra regionen gives til patienten, som herefter kan opsøge fysioterapeutisk behandling 

hos en praktiserende fysioterapeut. Muligheden afspejler den danske regulerings nuværende 

teoretiske indretning, hvor tilskuddet følger patienten. Tilskuddet kan ikke benyttes af patienten 

til andre goder eller ydelser.  

                                                           
52

 § 1, BEK nr. 710 af 27/06/2008 
53

 173/73 Italien, dom af 2.7.1974 
54

 Se f.eks. C-241/94 Kimberly, dom af 26.9.1996, præmis 20 samt C-279/08 P Nederlandene, dom af 8.9.2011, 
præmis 51 
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M2: Enhedstilskud til de praktiserende fysioterapeuter 

- Tilskuddet fra regionen gives til den praktiserende fysioterapeut pr. udført behandling. 

For begge muligheder gælder det, at kun patienter med en lægehenvisning kan medføre et tilskud enten 

til patienten eller den praktiserende fysioterapeut. Ligeledes er det kun overenskomstdækkede 

fysioterapeuter med ydernummer, der kan modtage de tilskudsberettigede patienter. Når markedet 

udsættes for de to ovenstående typer tilskud, kan det give to udfald: 

U1: Samme påvirkning af markedet 

- Det nuværende patienttilskud har samme virkning/effekt på markedet som et enhedstilskud til 

de praktiserende fysioterapeuter. Hermed er der belæg for, at det nuværende patienttilskud 

kan begunstige de praktiserende fysioterapeuters private virksomhed.  

U2: Forskellig påvirkning af markedet 

- Påvirker de to muligheder markedet forskelligt, vil der ikke være belæg for, at det nuværende 

tilskud til behandling, som følger patienten, har en virkning eller effekt, som kan begunstige de 

fysioterapeutiske virksomheder.  

Til at analysere M ’s og M ’s effekt og irk i g benyttes den mikroøkonomiske teori om udbud og 

efterspørgsel. 

3.3.1.1 M1: Patienttilskud 

Tilskuddet, der gives efter den danske regulering, kan defineres som et patienttilskud. Der tages derfor 

afsæt i, hvordan markedet påvirkes ved et tilskud givet direkte til patienten. Markedet vil være styret af 

en efterspørgselskurve (QD) og en udbudskurve (QS). Patienternes efterspørgsel er en funktion af den 

pris (PD), som de skal betale for behandlingen og fysioterapeuternes lyst til at udbyde behandling er en 

funktion af den pris (Ps), som de modtager for behandlingen.  

Efterspørgselskurven QD(PD):  � = − | | ∙ � 

Udbudskurven QS(PS):  � = + ∙ � 

I funktionen indgår a og c, som er henholdsvis den efterspurgte og udbudte mængde ved prisen nul, 

samt b o d, som er kurvernes hældning. 

Når patienten modtager et tilskud t, som er bundet til køb af en bestemt ydelse, vil det medføre, at 

patientens efterspørgselskurve ændres. Derfor vil PD ikke være lig PS, men givet ved 

 � = � −  
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Prisen, som de praktiserende fysioterapeuter modtager, kan udtrykkes ved: 

� = � → − | | ∙ � − = + ∙ � 

 � = − + | | ∙| | +   
Med tilskuddet vil patienterne skulle betale: 

� = − + | | ∙| | + − = − − ∙| | +  

Den omsatte mængde på markedet er derved: 

� = � = − | | ∙ − − ∙| | +  

= ∙ + | | ∙ + | | ∙ ∙| | +  

Hermed er den omsatte mængde på et marked med patienttilskud bestemt. Dette vil herefter blive 

sammenlignet med den omsatte mængde på et marked med et enhedstilskud til de praktiserende 

fysioterapeuter. 

3.3.1.2 Mulighed 2: Enhedstilskud til den praktiserende fysioterapeut 

Når der sker et tilskud til fysioterapeuterne, er det udbudskurven, der bliver påvirket, hvorved PS vil 

blive lig: 

� = � +  

Herved kan PS og PD ved den omsatte mængde bestemmes: 

� = � → − | | ∙ � = + ∙ � +  

� = − − ∙| | +  

� = − − ∙| | + + = − + | | ∙| | +  

Hermed er den omsatte mængde på markedet ved enhedstilskud til de praktiserende fysioterapeuter: 

� = � = + ∙ − + | | ∙| | +  
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= ∙ + | | ∙ + | | ∙ ∙| | +  

3.3.1.3 Sammenligning af muligheder for tilskud 

Ovenfor er den omsatte mængde bestemt for et marked med et direkte patienttilskud og et marked 

med et enhedstilskud til de praktiserende fysioterapeuter. Når de to resultater sammenlignes, gives det, 

at begge former for tilskud medfører, at den omsatte mængde bliver: 

� = � = ∙ + | | ∙ + | | ∙ ∙| | +  

Ligeledes er priserne, som patienterne skal betale PD og den pris fysioterapeuterne modtager PS, ens ved 

begge former for tilskud. Da tilskuddet uanset udformning har samme virkning som et tilskud til 

fysioterapeuterne, vil der ikke blive taget yderligere hensyn til den nationale definition af tilskuddet jf. 

ovennævnte CJEU retspraksis55. Princippet om den markedsøkonomiske investor kan herefter benyttes 

til at afgøre, om tilskuddet har en virkning som begunstiger de praktiserende fysioterapeuter med 

ydernummer.   

3.3.2 Den markedsøkonomiske investor 

Det markedsøkonomiske investorprincip kan benyttes til at opstille kriterier for, hvornår en virksomhed 

bliver begunstiget, uanset formen af den støtte som en virksomhed modtager. Princippet blev beskrevet 

af generaladvokat F. G. Jacobs i forbindelse med de samlede sager Hytasa56, men er blevet brugt i 

tidligere domme57. I sit forslag til afgørelsen fremlagde general advokat Jacobs, at der foreligger 

statsstøtte såfre t ”… e  edle sstat giver en virksomhed adgang til midler, som under normale 

omstændigheder ikke ville blive stillet til rådighed af en privat investor, der anvender almindelige 

forretningskriterier og ikke bekymrer sig om andre hensyn af social, politisk eller godgørende art.”58. 

Følgende er princippet blevet yderligere inkorporeret i retspraksis af CJEU gennem flere afgørelser; se 

eksempelvis dommen DSG59, præmisserne 119-121. 

Det markedsøkonomiske investorprincip er senere blevet udvidet således, at princippet kan finde 

anvendelse på alle former for markedstransaktioner herunder anskaffelse af goder samt serviceydelser. 

Udvidelse af princippet kan ses i dommen BAI60, præmis 71, hvor CJEU fre sætter, at ”En statslig 

                                                           
55

 173/73 Italien, dom af 2.7.1974, præmis 27 og 241/94 Kimberly, dom af 26.9.1996, Præmis 20 
56

 Forenede sager C-278-280/92 Hytasa, dom af 14.9.1994 
57

 C-305/89 Alfa Romeo, dom af 21.3.1991, præmis 19 
58

 Forslag til afgørelse fra general advokat Jacob – Forenede sager C-278-280/92 Hytasa, fremsat d. 23.3.1994, pkt. 
28 
59

 T-234/95 DSG, dom af 29.6.2000 
60

 T-14/96 BAI, dom af 28.1.1999 
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foranstaltning, der er til fordel for en virksomhed, …, kan derfor ikke i sig selv og på forhånd udelukkes 

fra begrebet statsstøtte i traktatens artikel 92, blot fordi parterne forpligter sig til gensidige ydelser.”. 

Dette er blevet yderligere fastslået i de forenede sager European Ferries61. Ydermere har CJEU 

stadfæstet i EDF 262 , præmis 93, at Kommissionen har en forpligtigelse til at undersøge, om 

medlemsstaten har indskudt den pågældende kapital under omstændigheder, der svarer til normale 

markedsvilkår. 

Princippet om den markedsøkonomiske investor er blevet en integreret del af CJEU’s analyse af 

spørgsmål vedrørende statsstøtte. Nedenstående afsnit vil redegøre for, hvorledes det 

markedsøkonomiske investor-princip kan benyttes til at analysere, hvorvidt tildelingen af et 

ydernummer begunstiger de praktiserende fysioterapeuter.  

3.3.2.1 Brugen af det markedsøkonomiske investorprincip på ydernummerordningen 

I forbindelse med analysen af hvorvidt tildelingen af et ydernummer begunstiger de praktiserende 

fysioterapeuter, vil det markedsøkonomiske investorprincip blive benyttet til at vurdere, hvorvidt 

overenskomstprisen er fastsat i overensstemmelse med princippet. Til at undersøge dette, vil der i afsnit 

3.3.3 Prisanalyse blive foretaget en analyse af, om overenskomstprisen er på niveau med 

markedsprisen. 

Princippet er en garant for, at en medlemsstat ikke indgår i aftaler/foranstaltninger om støtte eller 

indkøb, som kunne være gennemført mere fordelagtigt for staten, og derigennem giver den private 

aftalepart en begunstigelse. Dertil tager princippet højde for den finansielle kapacitet og 

forhandlingskraft, som en investor på størrelse med en medlemsstat ville have. Når følgende prisanalyse 

undersøger overenskomstens priser, holdes overenskomstprisen op imod den pris, en forbruger ville 

have opnået på et identisk marked uden overenskomst. En enkelt forbrugers finansielle kapacitet og 

forhandlingsmagt, kan ikke sammenlignes med regionernes. Men det kan fastlægges, at regionerne med 

deres større forhandlingsstyrke, som minimum skal kunne forhandle sig til en tilsvarende pris for 

fysioterapi, som den enkelt forbruger kan. Således kan det udledes, at hvis nedenstående prisanalyse 

viser, at RLTN’s forhandlede overenskomstpris er højere end, hvad markedsprisen er på det identiske 

marked for en enkelt forbruger, så kan det konkluderes, at regionerne ikke har udnyttet den 

forhandlingsmagt, de besidder som aftager af en enorm mængde ydelser. Hermed kan princippet om 

den markedsøkonomiske investor benyttes, og princippet kan foranledige den konklusion, at regionerne 

begunstiger de praktiserende fysioterapeuter ved tildelingen af et ydernummer. 

                                                           
61

 Forenede sager T-116/01 og T-118/01 European Ferries, dom af 5.8.2003,Præmis 113 -114 
62

 C-124/10 P EDF 2, dom af 5.6.2012 
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3.3.2.2 Kritik af princippet 

Brugen af det markedsøkonomiske investorprincip er blevet en fast del af CJEU's retspraksis. Men i dele 

af den juridiske litteratur er princippet under kritik for bl.a. at bygge på et usikkert teoretisk grundlag. 

Et af de grundlæggende kritikpunkter fre hæ es af Matthe  Parish i artikle  ”O  the pri ate i estor 

pri iple”63. Princippet beskrives her som en begrænsning af medlemsstaternes involvering i private 

virksomheder. Når medlemsstaternes involvering bliver begrænset, udtrykker princippet et strengt 

liberalistisk tankesæt. Men ifølge Parish er EU ikke en union låst fast i liberalistisk økonomisk ideologi, 

hvor staterne kun fylder en minimal rolle og ikke må involvere sig i private forretninger. Derimod har 

hver medlemsstat ret til at følge sine egne politiske og økonomiske dagsordener. Dette fastslås i TEUF 

art. 345, hvor det fremgår, at de ejendomsretlige ordninger i medlemsstaterne ikke berøres af 

traktaterne. Hermed er der et generelt problem i at vurdere medlemsstaterne som private investorer og 

dermed at begrænse dem til at agere som sådanne. 

Yderligere argumenterer Parish for, at det er urimeligt at forpligte medlemsstaterne til at vurdere 

investeringer i den rene facon, som princippet foreskriver, da ingen private investorer foretager 

investeringer uden en hvis form for subjektivitet. Kritikken af det markedsøkonomiske investorprincip, 

som Parish fremfører, har dog endnu ikke æ dret ed CJEU’s brug af princippet, selvom 

argumentationen stadig fremhæves andre steder i den juridiske litteratur64. Eftersom princippet trods 

kritik stadig er i brug af CJEU, vil afhandlingen også fastholde anvendelsen af princippet.  

3.3.3 Prisanalyse 

 Afsnit 3.3.2 Den markedsøkonomiske investor redegjorde for, at en virksomhed begunstiges af en 

medlemsstat, hvis den modtager en ydelse eller lignende, som virksomheden ikke kan opnå under 

normale markedsforhold. For at konkludere, hvorvidt tildelingen af et ydernummer begunstiger en 

praktiserende fysioterapeuts klinik, skal ydernummeret derfor medføre en fordel for klinikken, som 

denne ikke kan opnå under normale markedsforhold. 

Uden et ydernummer skal den fysioterapeutiske klinik udbyde sine ydelser på det frie marked, hvor 

patienter køber ydelsen, hvis de selv finder behov for det og deres forventede nytte herved er større 

end prisen (det frie marked). På det frie marked afgør en ligevægt mellem patienternes efterspørgsel og 

fysioterapeuternes udbud prisen og den omsatte mængde. Prisen på det frie marked bliver herved et 

resultat af henholdsvis den enkelte patients og den enkelte fysioterapeuts forhandlingsmagt. Hvorimod 
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 On the private investor principle, Matthew Parish, 2003, European law review, vol. 28, nr. 1, s. 70-89 
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 Se l.a. ”State Aid a d the Europea  E o o i  Co stitutio ”, af Francesco de Cecco, Hart Publishing(2013), s. 
66-67 
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prisen på det tilskudsberettigede marked for fysioterapeuter med ydernummer bliver reguleret af 

overenskomsten. 

Ydelserne, der leveres på henholdsvis det frie og det tilskudsberettigede marked, er ens, jf. nedenfor, 

hvorfor omkostningsfunktionen for en veldrevet fysioterapeutisk klinik ligeledes vil være ens på begge 

markeder. Prisen vil aldrig ligge under omkostningerne, da de praktiserende fysioterapeuter hverken på 

det frie marked eller det tilskudsberettigede marked vil udbyde deres ydelser, hvis deres omkostninger 

ikke er dækkede. Jo lavere prisen er, des tættere vil prisen derfor være på omkostningerne. 

Hvis prisen på det frie marked er lavere end overenskomstprisen, vil det betyde, at overenskomstprisen 

har et større spænd mellem pris og omkostninger, hvilket medfører større profit for fysioterapeuterne 

med ydernummer. Dette vil indebære, at overenskomstprisen således begunstiger de praktiserende 

fysioterapeuter ved tildelingen af et ydernummer jf. afsnittet 3.3.2.1 Brugen af det markedsøkonomiske 

investorprincip på ydernummerordningen.  

Målet med prisanalysen er derfor, at afgøre hvorvidt prisen på det frie marked er lavere end 

overenskomstprisen. Analysen vil benytte den statistiske metode, som er beskrevet i afsnit 1.1.1.2 

Statistik. 

3.3.3.1 Ydelsen 

For at kunne foretage sammenligningen mellem overenskomstprisen på det tilskudsberettigede marked 

og prisen på det frie marked kræver det, at markederne udbyder to sammenlignelige homogene ydelser. 

Inden for den almene fysioterapi skelnes der ikke mellem, hvor på kroppen der behandles, eller hvordan 

behandlingen foregår. Behandlingerne kategoriseres enten som en førstegangsbehandling (inkl. en 

udredning) eller en normalbehandling. Denne opdeling giver mulighed for, at priserne på markedet 

nemt kan sammenlignes. 

I følgende prisanalyse vil der blive set på, hvad praktiserende fysioterapeuter henholdsvis med og uden 

ydernummer tager for en ikke tilskudsberettiget normalbehandling på 30 minutter. En 

normalbehandling er en behandling undervejs i et behandlingsforløb, og denne ydelse antages at være 

den mest homogene, de praktiserende fysioterapeuter leverer. 

3.3.3.2 Hypotese for prisanalysen 

Er prisen på det frie marked lig overenskomstprisen, vil prisdata fra det frie marked placere sig fordelt 

ligeligt omkring overenskomstprisen, således at middelværdien af data er lig overenskomstprisen. 

Således vil 50 % af prisdata være lavere end overenskomstprisen. 
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For at teste om prisen på det frie marked er lavere end overenskomstprisen fremsættes to hypoteser; 

nul-hypotesen og den alternative hypotese.  

Nul-hypotesen (H0): For denne analyse vil nul-hypotesen være, at markedsprisen for en 

normalbehandling hos de praktiserende fysioterapeuter uden ydernummer er lig overenskomstprisen, 

hvilket medfører, at der ikke sker en begunstigelse. Det betyder, at 50 % af prisdata skal være større end 

overenskomstprisen og 50 % skal være lavere, hvilket giver at H0: p0 = ½. 

Alternativ-hypotese (HA): Den alternative hypotese for denne prisanalyse er, at prisen for en 

normalbehandling hos en praktiserende fysioterapeut uden ydernummer er lavere end 

overenskomstprisen. Hermed er det den hypotese, som skal bekræftes for at bevise en begunstigelse. 

Dette betyder, at mere end 50 % af prisdata skal være lavere end overenskomstprisen, hvilket giver en 

Ha: pa > ½. 

Nul-hypotesen kan afvises, hvis z-scoren medfører en P-værdi på under 5 % sandsynlighed for, at den 

givne prøvefordeling fremkommer, hvis H0 er sand. De 5 % sandsynlighed udgør herved signifikans-

niveauet for analysen. Dette niveau vælges, da det udgør standard for denne type statistiske analyser65. 

3.3.3.3 Data og datakritik 

Til at foretage analysen er der indsamlet empiri, som beskrevet i afsnit 1.4.2.2 Empiri. Der er indsamlet 

data fra 52 fysioterapeutiske klinikker, hvoraf 23 ikke har et ydernummer. Ud af de 23 klinikker uden 

ydernummer var 10 klinikker specialiseret inden for sportsfysioterapi eller osteopati66. Disse klinikker 

yder derved ikke en ydelse, som kan sammenlignes med de ydelser, der er dækket af overenskomsten, 

hvorfor data ikke benyttes. 

Da den resterende prøvefordeling blot består af 13 klinikker, kan gennemførslen af signifikanstesten 

være usikker. Men denne usikkerhed er minimeret, når H0’s fordelingsværdi er 0,5 = 50 %67, hvilket er 

tilfældet ved følgende prisanalyse. 

3.3.3.4 Dataanalyse  

I det følgende vil prøvefordelingen af data blive analyseret med henblik på at vurdere sandsynligheden 

for de opstillede hypoteser; H0 og HA. 
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Agresti, Alan og Franklin, Christine. 2009. Statistics, The Art and Science of Learning from Data. Upper Saddle 

River: Pearson Prentice Hall, s. 441 
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 Videreuddannelse inden for fysioterapi, som giver fysioterapeuten en udvidet viden om hvordan alle kroppens 
strukturer påvirker hinanden. Osteopatisk behandling er ikke tilskudsberettiget i Danmark, Kilde: 
http://www.danskeosteopater.dk/osteopati/hvad-er-osteopati/. Danske Osteopater 
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 Agresti, Alan og Franklin, Christine. 2009. Statistics, The Art and Science of Learning from Data. Upper Saddle 
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Prisdata for klinikkerne uden ydernummer giver en middelværdi på kr. 246,9668. Denne middelværdi 

giver en forventning om, at en nærmere analyse vil bekræfte HA. Prøvefordelingen viser, at 10 ud af 13 

praktiserende fysioterapeuter har en pris lavere end overenskomstprisen, hvorved 76,92 % af de 

praktiserende fysioterapeuter uden ydernummer udbyder normalbehandlinger til en pris lavere end 

overenskomstprisen. 

For at kontrollere om dette resultat understøtter HA, underkastes resultaterne en signifikansanalyse som 

beskrevet i afsnit 1.4.2.3 Statistik. Denne analyse af prøvefordelingen vil vise sandsynligheden for, at 

resultatet 76,92 % opstår, selvom H0 var gældende. Signifikansanalysen vil herved vise, hvorvidt 

resultatudfaldet kan forklares med en naturlig afvigelse inden for H0. Viser analysen af prøvefordelingen, 

at resultatet ikke kan forklares hermed, vil det være med til at bekræfte HA. 

Standard-fejlen viser, hvor meget prøven bestående af de pågældende 13 praktiserende fysioterapeuter 

kan afvige fra landsgennemsnittet, hvis gennemsnittet er overenskomstprisen, dvs. hvis H0 er sand. 

= √ , − , = ,  

Herefter beregnes antallet af standard-fejl mellem prøvefordelingen ( ̂ = 10/13 = 0,7692) og nul-

hypotesens værdi (p0 = 0,5), hvilket bliver angivet ved z-scoren: 

= , − ,, ,  

Dermed gives det, at prøvefordelingen 0,7692 ligger 1,9409 standard-fejl over nul-hypotesen værdi på 

0,5. Med z-scoren kan p-værdien bestemmes, som vil vise, hvor sandsynlig den givne prøvefordeling 

(0,7692) er, hvis H0 (0,5) er sand. Dette gøres ved at konvertere z-scoren til den kumulative 

sandsynlighed gennem en tabel for dette, hvilket giver en kumulativ sandsynlighed på 0,973869. = − , = , ≈ ,  % 

Prisdatas prøvefordeling giver herved kun 2,62 % sandsynlighed for, at H0 er sand. Dette modstrider 

derfor H0 og støtter HA, som gav, at prisen for en normalbehandling uden tilskud i mere end 50 % af 

tilfældene er mindre end overenskomstprisen. Med under 5 % sandsynlighed for at H0 er sand, kan H0 
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forkastes. Det kan derfor konkluderes, at mere end 50 % af de praktiserende fysioterapeuter uden 

ydernummer sætter deres priser lavere end overenskomstprisen. 

Omkostningerne ved at yde fysioterapeutisk behandling er derved lavere end overenskomstprisen. 

Ydermere kan det konkluderes, at qua princippet om den markedsøkonomiske investor bliver 

praktiserende fysioterapeuter med ydernummer begunstiget, da overenskomstprisen er højere end den 

pris regionerne kan opnå ved at efterspørge ydelserne på et marked uden ydernumre. 

3.3.4 Kapacitet 

Foruden at tildelingen af et ydernummer giver den praktiserende fysioterapeut mulighed for at opnå 

begunstigende priser/tilskud, så medfører tildelingen også, at fysioterapeuten modtager en kapacitet på 

under eller over 30 timer. Den tildelte kapacitet afhænger som gennemgået i afsnittet 2.5 Strukturen på 

markedet for fysioterapi ovenfor af behovet for fysioterapeutiske behandlinger jf. den pågældende 

regions praksisplan. 

Den tildelte kapacitet betyder, at den praktiserende fysioterapeut med ydernummeret modtager en 

andel af den efterspørgsel, som regionen forventer, der vil være på tilskudsberettigede 

fysioterapiydelser. Forventes der at være en efterspørgsel efter Q antal ydelser i en region, vil regionen 

tilpasse sin kapacitet til at være lig Q. I en region med N antal fysioterapeuter med ydernummer, kan 

hver fysioterapeut med ydernummer således forvente at levere Q/N ydelser. Herved gives der med 

tildelingen af ydernumrene en forholdsvis sikker markedsandel til den praktiserende fysioterapeut. Ved 

at være sikret en andel af patienterne i en region, opnår den praktiserende fysioterapeut en økonomisk 

fordel, idet denne er sikret en indkomst i hver periode, som er givet ved: 

�  � =  � ∙ �  

På lang sigt betyder det, at tildelingen af et ydernummer giver e  sikret profit π på: 

� = � ∙ � − �70 

Tildelingen af ydernumre skal efter retspraksis fra CJEU vurderes efter, hvorvidt den udgør en 

foranstaltning, som medfører, at de virksomheder, til hvem den er rettet, opnår en økonomisk fordel. 

Opnår virksomhederne en økonomisk fordel, vil dette blive betragtet som en begunstigelse, som kan 

gøre foranstaltningen uforenelig med det indre marked jf. TEUF art. 107, stk. 1. Dette fremgår, af 
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præmis 107 i sagen La Poste71, ”Hvorvidt en statslig foranstaltning skal anses for støtte, fastlægges, 

hvorvidt den virksomhed, foranstaltningen er rettet til, opnår en økonomisk fordel, som den ikke ville 

have opnået under sædvanlige markedsvilkår”. De e betragtning er støttet af tidligere retspraksis, som 

sagen Nederlandene72, h or præ is  tydeligt fastsætter ” … at fora stalt i ger - uanset hvilken form 

de end måtte have – ligeledes anses for støtte, hvis de direkte eller indirekte kan favorisere visse 

virkso heder eller er at etragte so  e  øko o isk fordel …”. 

Med den kapacitet og derved markedsandel en praktiserende fysioterapeut får med tildelingen af et 

ydernummer, bliver denne fysioterapeut favoriseret og får en økonomisk fordel i forhold til de 

fysioterapeuter, der ikke får tildelt et ydernummer. Derfor er kapacitetsinddeling, som følger med 

ydernummertildelingen, jf. ovenstående CJEU retspraksis en begunstigelse. 

3.3.5 Konklusion – Begunstigelse 

Med ovenstående afsnit er der blevet analyseret flere aspekter, som tilsammen skal være med til at 

konkludere, hvorvidt tildelingen af et ydernummer begunstiger de pågældende praktiserende 

fysioterapeuter og deres klinikker. 

Det blev fra retspraksis fundet, at foranstaltninger skal defineres i kraft af sin virkning. Afsnittet 3.3.1 

Definition af tilskuddet analyserede derfor, hvorvidt de statslige midler, der i reguleringen er beskrevet 

som et patienttilskud, fungerer som et enhedstilskud til de praktiserende fysioterapeuter med 

ydernummer. Analysen viste, at patienttilskuddet havde samme effekt på markedet, som hvis det havde 

været et direkte enhedstilskud til de praktiserende fysioterapeuter med ydernummer. Heraf kan det 

konkluderes, at ydernummersystemet medfører et tilskud, som kan begunstige de praktiserende 

fysioterapeuter. 

Til at bestemme hvorvidt overenskomstprisen og derved tildelingen af et ydernummer begunstiger de 

praktiserende fysioterapeuter, blev princippet om den markedsøkonomiske investor analyseret i afsnit 

3.3.2 Den markedsøkonomiske investor. Analysen fandt, at hvis prisen for fysioterapeutiske ydelser på 

det frie marked er lavere end overenskomstprisen, så er tildelingen af ydernumre begunstigende for en 

praktiserende fysioterapeut. 

Til at afklare hvorvidt priserne på det frie marked er lavere end overenskomstprisen, blev der i afsnit 

3.3.3 Prisanalyse gennemført en prisanalyse. I analysen blev der opsat to hypoteser; H0: at 

markedsprisen var lig overenskomstprisen og den HA: at markedsprisen var lavere end 
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overenskomstprisen. Det blev fundet, at der kun er 2,62 % sandsynlighed for at prøvefordelingen kan 

forekomme, hvis H0 er sand. Resultatet betyder, at det kan konkluderes, at prisen for en ikke 

tilskudsberettiget behandling på det frie marked med stor sandsynlighed er lavere end 

overenskomstprisen. Det betyder, at tildelingen af et ydernummer begunstiger de praktiserende 

fysioterapeuter. 

Dernæst blev det analyseret, hvorvidt kapaciteterne, som følger med tildelingen af et ydernummer, 

medfører en økonomisk fordel for den modtagende praktiserende fysioterapeut. Fra CJEU retspraksis 

kan det konkluderes, at tildeling af sådanne økonomiske fordele anses for at være begunstigende. 

Derved konkluderes det, at tildelingen af et ydernummer begunstiger praktiserende fysioterapeuter, og 

derved opfylder begunstigelseskriteriet i TEUF art. 107. 

3.4 Selektivitet 

Det foreligger nu, at den overførsel af midler, der sker mellem regionerne og de praktiserende 

fysioterapeuter med ydernummer, indeholder en begunstigelse af fysioterapeuterne. Denne 

begunstigelse skal efter ordlyden ”visse virksomheder eller visse produktioner” i TEUF art. 107, stk. 1 

ydermere være selektiv. I Heiser73, præmis 40, udtaler CJEU, at fast retspraksis foreskriver, at TEUF 107, 

stk. 1, kræver en stillingtagen til spørgsmålet om selektivitet, hvorfor følgende afsnit vil analysere om 

tildelingen af ydernumre opfylder betingelsen om selektivitet.  Betingelsen om selektivitet skal vurderes 

efter, om en foranstaltning begunstiger visse virksomheder i forhold til andre virksomheder, der 

befinder sig i en tilsvarende faktisk og retlig situation74. Hvorvidt der foregår en selektiv proces ved 

tildelingen af ydernumre, skal derved bedømmes efter, om de praktiserende fysioterapeuter med 

ydernummer begunstiges i forhold til fysioterapeutiske klinikker i samme faktiske og retlige situation. 

3.4.1 Skønsbeføjelse og udvælgelse 

Analysen af, hvorvidt tildelingen af ydernumre opfylder betingelsen om selektivitet, vil tage 

udgangspunkt i, om myndighederne får overladt en skønsbeføjelse ved tildelingen af ydernumre. I de 

tilfælde, hvor myndighederne skal udøve et skøn over hvilke virksomheder, der kan eller skal omfattes 

af en foranstaltning, vil foranstaltningen ikke længere være baseret på et objektivt grundlag. 

Betragtningen om, hvorvidt myndighederne råder over en skønsbeføjelse, inddrages eksempelvis i 

Adria-Wien Pipeline75, præmis 47-53. Ligeledes inddrages skønsbeføjelse som et pejlemærke for 
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selektivitet i Kimberly76, præmis 23-24. Kan der redegøres for, at de danske regioner må udvise et skøn i 

forbindelse med tildelingen af ydernumre, kan det underbygge en vurdering af at betingelsen om 

selektivitet er opfyldt. 

Danske Fysioterapeuter har opgjort antallet af aktive ydernumre til omkring 2.000. Yderligere har DF 

registeret 509 fysioterapeuter, som arbejder uden for overenskomsten, dvs. uden ydernummer77. Når 

omkring 80 % af de praktiserende fysioterapeuter har et ydernummer, kan der sættes spørgsmål ved, 

om der finder en egentlig selektiv proces sted. Men at store dele af en sektor er omfattet af en 

foranstaltning, vil ikke indebære, at foranstaltningen ikke opfylder betingelsen om selektivitet78. 

Hermed må kriteriet om selektivitet antages for at være bevist, hvis de danske regioner tildeler 

ydernumrene efter en udvælgelse baseret på skøn. 

3.4.2 Selektivitet ved ydernummersystemet 

Gennem de regionale praksisplaner kortlægger regionerne behovet for at justere den fysioterapeutiske 

kapacitet. Som tidligere nævnt har regionerne begrænsede muligheder for at nedjustere kapaciteten. 

Men finder det regionale samarbejdsudvalg, at der er mangel på praktiserende fysioterapeuter i et 

område af en region, kan udvalget på baggrund af praksisplanen opfordre regionen til en udvidelse af 

den fysioterapeutiske kapacitet i pågældende område. Udvidelsen af kapaciteten sker herefter ved, at 

regionen udsteder et nyt ydernummer inden for et geografisk område. Det udstedte ydernummer skal 

herefter aftages af en autoriseret fysioterapeut.  

Hvis der er en stor efterspørgsel på ydernumre blandt de autoriserede fysioterapeuter, så vil regionerne 

skulle foretage et valg af, hvilken fysioterapeut, som skal aftage ydernummeret. Tildelingen af det nye 

ydernummer sker efter samme principper som ved offentlige jobopslag, jf. afsnittet 2.6 

Ydernummersystemet ovenfor. 

Radioudse delse  ”det uretfærdige u er” fra P 79 giver udtryk for efterspørgsel på nye ydernumre. I 

udsendelsen fortæller den etablerede praktiserende fysioterapeut Birthe Bonde om sine forgæves 

forsøg på at få tilknyttet et ydernummer til sin klinik. Ydermere fremgår det af artiklen skrevet til 

programmet80, at foreløbigt er ”antallet af almene fysioterapeutiske behandlinger steget med 100.000 i 

løbet af de sidste ti år.”. For at belyse om forholdet mellem antallet af ny udstedte ydernumre er 
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proportionalt med den stigende efterspørgsel på behandling, er der blevet anmodet om aktindsigt jf. 

afsnittet 1.4.2.2-empiri. 

Som svar på en anmodning om aktindsigt tilsendt hver af de fem danske regioner som redegjort for i 

afsnittet 1.4.2.2-empiri, er det fra regionerne blevet oplyst, at der siden 2008 er blevet opslået 2 

ydernumre81 inden for overenskomsten om almen fysioterapi. Region Midtjylland82 oplyser, at der havde 

været 10 ansøgere til ydernummeret udstedt i Hedensted Kommune. Med disse oplysninger, kan det 

konkluderes, at antallet af udstedte ydernumre ikke følger med stigningen i efterspørgslen på 

behandlinger. Ligeledes kan det konkluderes, at antallet af udstedelser ikke matcher de autoriserede 

fysioterapeuters efterspørgsel på ydernumre, hvorfor regionen skal gennemføre en udvælgelse blandt 

ansøgerne.  

Ansøgerne til ydernummeret i Hedensted Kommune har alle været autoriserede fysioterapeuter. Men 

ansøgerne kan både være ansøgere, som ønsker at oprette en klinik, hvis de får ydernummeret tildelt, 

eller være klinikindehavere uden ydernummer. Alle ansøgere med en klinik uden ydernummer kan 

defineres som værende i samme faktiske og retlige situation som hinanden, og de konkurrer indbyrdes 

på markedet for ikke-tilskudsberettigede fysioterapeutiske ydelser. Med en tildeling af et ydernummer 

udvælger regionen en fysioterapeut, som efterfølgende kan opnå adgang til markedet for 

tilskudsberettigede fysioterapeutydelser. Hermed sker der en selektiv udvælgelse mellem virksomheder, 

som er i samme faktiske og retlige situation.  

Fra Region Midtjylland oplyses det yderligere, at beslutningen om tildelingen af ydernummeret skete ud 

fra kriterier såsom faglige visioner, muligheder for faglig sparring samt erfaring med praksisdrift83. Alle 

nævnte kriterier er svære at gøre målbare, hvorfor tildelingen af ydernummeret er baseret på regionens 

bedømmelsesudvalgs skøn. At der foregår et skøn ved tildelingen af ydernumrene bekræftes af 

dokumentet Administative retningslinjer for nynedsættelser indenfor fysioterapi84. Dokumentet er et 

arbejdsdokument tilsendt fra Region Hovedstaden, og af dette fremgår en positiv-liste, som jf. 

doku e tet skal ligge ”… til gru d for et ko kret skø  i hver e kelt a sættelsessituatio  …”. Med denne 
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skønsbeføjelse bekræftes det herved yderligere, jf. dommene Adria-Wien Pipeline85 og Kimberly Clark86, 

at kriteriet om selektivitet er opfyldt ved regionernes tildeling af ydernumre, jf. ovenfor afsnittet 3.4.1 

Skønsbeføjelse og udvælgelse. 

3.4.3 Konklusion – Selektivitet 

Ovenstående juridiske analyse af kriteriet selektivitet fra TEUF art. 107, stk. 1 viser, at tildelingen af 

ydernumre er en selektiv foranstaltning.  

Analysen viste, at der finder en udvælgelse sted, idet efterspørgslen på ydernumre er større end det 

udbudte antal. Dette fremgik af radioprogrammet Det uretfærdige nummer samt af regionernes svar på 

den anmodede aktindsigt. Regionerne vedkender, at der finder en udvælgelse sted, da det oplyses, at 

tildelingen sker efter samme principper som ved offentlige jobopslag. 

Der kan konkluderes at ske en udvælgelse mellem virksomheder (praktiserende fysioterapeuter med 

klinikker uden ydernummer), som er i samme faktiske og retlige situation. Ligeledes er udvælgelsen 

baseret på de enkelte regioners skønsbeføjelser.  

Jævnfør ovenstående afsnit indeholder regionernes udvælgelse ved tildeling af ydernumrene elementer 

som skønsbeføjelser samt udvælgelse blandt virksomheder i samme retlige og faktiske situation. 

Hermed kan tildelingen af ydernumre betragtes som selektiv. Den selektive udvælgelse opfylder herved 

betingelsen om selektivitet i TEUF art. 107, stk. 1.   

3.5 Konkurrenceforvridning og påvirkning af samhandelen mellem 

medlemsstater 

Ovenstående afsnit har analyseret, hvorvidt tildelingen af ydernumre til praktiserende fysioterapeuter 

opfylder de betingelser TEUF art. 107, stk. 1 stiller om brug af statsmidler, begunstigelse og selektivitet. 

Endvidere giver TEUF art. 107, stk. 1, at den selektive begunstigelse ydet ved statsmidler skal fordreje 

konkurrencen i de omfang, samhandelen mellem medlemsstaterne påvirkes. Der skal derved 

konstateres en fordrejning af konkurrencen samt påvirkning af samhandelen.  

Med dette afsnit vil de to kriterier om konkurrenceforvridning og samhandelspåvirkning begge blive 

behandlet. Den fælles gennemgang af kriterierne begrundes med deres tætte sammenhæng. En 

sammenhæng, der er blevet konstateret af CJEU i sagen Friuli-Venezia Giulia87, hvor det i præmis 81 

anføres, at ”På statsstøtteområdet er betingelserne om henholdsvis påvirkning af samhandelen mellem 
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medlemsstaterne og fordrejning af konkurrencen endvidere som hovedregel uløseligt forbundet.”. Denne 

udtalelse fra CJEU er senere blevet gentaget i sagen EDF 188 præmis 135, og ligeledes er præmissen 

sidenhen blevet anerkendt i den juridiske litteratur, hvori dens betragtning tages til følge89. Ligeledes 

bekræftes samhørigheden mellem de to kriterier ved CJEU’s eha dli g af kriterier e i senere domme. 

Kriterierne om samhandelspåvirkning og fordrejning af konkurrencen bliver her ofte behandlet 

samtidigt90. Denne tendens opstår bl.a. ved, at CJEU antager, at når en fordel/begunstigelse styrker en 

virksomheds position i forhold til andre virksomheder, som den konkurrer med i samhandelen inden for 

fællesskabet, hvormed konkurrencen fordrejes, da må samhandelen ligeledes blive påvirket af denne 

fordel91.  

Når CJEU bedømmer, hvorvidt en national foranstaltning skal kvalificeres som statsstøtte, skal det ikke 

godtgøres, at foranstaltningen reelt påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne og faktisk fordrejer 

konkurrencen. Dette er af flere omgange blevet bekræftet af CJEU gennem retspraksis, som i sag EDF 192 

præmis 144. Ydermere er denne tilgang brugt af CJEU i eksempelvis sagerne FVG93 i præmis 44, Banca 

d’Italia94 i præmis 111 samt senere fastslået i de nyere forenede sager Libert95 i præmis 76. Det er dog 

nødvendigt for Kommissionen at angive på hvilke punkter, at den konkrete foranstaltning medfører, at 

konkurrencevilkårene fordrejes96. Betingelserne om konkurrenceforvridning og samhandelseffekt må 

derved være opfyldt, hvis der kan påvises en risiko for, at tildelingen af ydernumre medfører en 

fordrejning af konkurrencen i et omfang, som påvirker samhandelen. 

3.5.1 Elementer til bedømmelse af konkurrenceforvridning og samhandelspåvirkning 

Der er i TEUF art. 107 ikke givet nogen yderligere forklaring på, hvorledes begreberne fordrejning af 

konkurrencevilkårene eller påvirkning af samhandelen skal fortolkes. Det har derfor været CJEU, som 

har dannet retspraksis for, hvordan at disse begreber skal anvendes.  

Da TEUF art. 107 ikke gør det muligt for CJEU at anvende en ordlydsfortolkning til at udlede, hvilke 

forhold som medfører en fordrejning af konkurrencevilkårene samt en påvirkning af samhandelen, da 
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kan det blive nødvendigt for CJEU at benytte en formålsfortolkning. Hermed bliver det nødvendigt for 

CJEU at se på formålet med TEUF art. 107, stk. 1.  

Generelt kan formålet for bestemmelserne i TEU og TEUF findes i TEU art. 3 om Unionens mål, som giver 

en række generelle målsætninger, som EU og herved også TEU og TEUF skal forfølge. Fra 

bestemmelsens stk. 3 kan det udledes, at EU skal arbejde for en social markedsøkonomi samt en 

økonomisk samhørighed mellem medlemsstaterne. Her er forbuddet mod statsstøtte i TEUF art. 107, 

stk. 1, en del af det retlige grundlag, som skal medvirke til at sikre disse mål.  

Sammenholdes målene fra TEU art. 3 med ordlyden i TEUF art. 107, stk. 1, kan det generelle formål med 

TEUF bestemmes. Hermed skal TEUF art. 107 sikre, at forskellige foranstaltninger, som kan begunstige 

udvalgte virksomheder, ikke skaber forstyrrelser i de normale konkurrencevilkår. Således søges det, at 

alle økonomiske aktører skal operere under samme vilkår med lige muligheder på tværs af det interne 

europæiske marked.  

Følgende afsnit vil analysere, hvorvidt tildelingen af ydernumre skaber en fordrejning af 

konkurrencevilkårene, der betyder, at samhandelen af fysioterapeutiske ydelser mellem Danmark og 

dets nabostater påvirkes. Dette gøres ved, at der tages udgangspunkt i henholdsvis markedet for 

fysioterapeutiske ydelser, organiseringen af markedet samt den leverede ydelse. 

3.5.2 Markedets opbygning 

Følgende afsnit vil analysere det marked, som tildelingen af ydernumre vedrører, m.h.p. at vurdere 

risikoen for, at konkurrencen på dette marked kan fordrejes i et omfang, så samhandelen påvirkes. 

Analysen gennemføres ved først at analysere de virksomheder, der er på markedet, og derefter 

markedskoncentrationen. 

3.5.2.1 Virksomhedernes størrelse 

Med udgangspunkt i tal fra regionernes praksisplaner, analyseres størrelsen af de fysioterapeutiske 

klinikker i Danmark. Tabel 1 viser størrelsen på alle klinikker i Danmark med ydernummer, og læses 

således, at der f.eks. er 15 klinikker med tre fysioterapeuter tilknyttet i Region Hovedstaden, 88 klinikker 

á tre fysioterapeuter i hele Danmark, hvilket omfatter 264 fysioterapeuter. Dertil giver tabel 1, at der i 

Danmark er 515 fysioterapeutiske klinikker, hvor der arbejder fysioterapeuter med ydernummer. 

Tabel 1 – Oversigt over praksisstørrelse 
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Tabellen viser, at den mest gængse form for klinik er enkeltmandsklinikker, hvilket udgør ca. 1/5 af alle 

danske klinikker med ydernummer. Dertil kan det udledes, at flest fysioterapeuter arbejder på klinikker 

bestående af 4 fysioterapeuter efterfulgt af klinikker bestående af henholdsvis 5 og 3 fysioterapeuter. 

Behandles data fra tabellen, findes det, at 79 % af de danske fysioterapeutklinikker består af 5 eller 

færre fysioterapeuter, hvilket omfatter 58 % af danske fysioterapeuter med ydernummer. Det er dog 

især Region Hovedstaden, som har større klinikker, hvilket kan skyldes en større densitet af borgere 

inden for det mindste geografiske område97. 

Tabellen viser derved, at markedet for tilskudsberettiget fysioterapi betjenes af mindre virksomheder, 

hvor kun enkelte klinikker består af mere end 10 fysioterapeuter. Det samme må antages at være 

gældende for fysioterapeutiske virksomheder uden ydernummer. 

CJEU har i retspraksis taget stilling til, om det forhold, at et marked er domineret af mindre 

virksomheder, kan have betydning for, hvorvidt der kan ske en fordrejning af konkurrencen og 

                                                           
97Pu likatio e : ”Regio er e – kort fortalt”, af Da ske Regio er, , s.  
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påvirkning af samhandelen. I sagen Friuli-Venezia Giulia98, bekræfter CJEU i præmis 86 Kommissionen i, 

at ”… trods de støtte odtage de virkso heders esked e størrelse … ka  e  påvirk i g af 

ko kurre e  og sa ha dele  ikke u dgås, år arkedsstrukture , …, er ke deteg et ved a ge s å 

virksomheder”. Således kan det konkluderes, at størrelsen på de fysioterapeutiske virksomheder ikke 

fjerner risikoen for at tildelingen af ydernumre fordrejer konkurrencen. Udsagnet fra CJEU i Friuli-

Venezia Giulia99 følges op ed, at sel  støtte ”… af forholdsvis eskede t o fa g…” ka  ”… have ikke 

ubetydelige virkninger på konkurrencen og samhandelen, og en sådan støtte kan ikke anses for være af 

ringe betydning.”. En lignende tilgang tager CJEU i sagen Sardegna100, hvor dommens præmis 87 

beskriver, at den omhandlede sektor er kendetegnet ved et stort antal små virksomheder. Dette 

betyder, jf. dommens præmis 87, at støtte, som er forholdsvis beskeden på det individuelle plan, kan 

påvirke konkurrencen og samhandelen mellem medlemsstaterne, såfremt alle eller et meget stort antal 

virksomheder inden for den pågældende sektor har mulighed for at oppebære den101. 

Således kan der, selvom det danske marked for fysioterapiydelser består af små virksomheder, være en 

risiko for konkurrenceforvridning og samhandelspåvirkning. Som der lægges vægt på i sagerne 

Sardegna102 samt FVG103 , så oppebærer en stor del af de praktiserende fysioterapeuter i Danmark 

ligeledes støtteforanstaltningen i form af tildelingen af et ydernummer. Dette ses på markedet ved, at 

4/5 af de praktiserende fysioterapeuter er i besiddelse af et ydernummer, jf. afsnit 3.4.1 Skønsbeføjelse 

og udvælgelse. Hermed kan selv en beskeden begunstigelse fordreje konkurrencen og påvirke 

samhandelen på markedet for fysioterapi, hvorfor en gennemgribende regulering som 

ydernummerordningen med stor risiko gør dette.  

3.5.2.2 Markedskoncentrationen 

3.5.2.2.1 Beregning af markedskoncentrationen 

Med oplysningerne om størrelsen på de fysioterapeutiske virksomheder, er det muligt at bestemme 

markedskoncentrationen, hvilket kan give et indtryk af konkurrenceforholdende på markedet for 

fysioterapeutiske ydelser. Til at bestemme markedskoncentrationen benyttes HHI som beskrevet i afsnit 

1.4.2.4 Herfindahl-Hirschman Indekset. Brugen af HHI er en del af Kommissionens faste praksis inden for 

flere felter af statsstøttereguleringen. Kommissionen bruger HHI ved undersøgelser af støtteordninger 

                                                           
98 Forenede sager T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-315/97, T-600/97 - T-607/97, T-1/98, T-3/98 - T-6/98 og T-23/98 

Friuli-Venezia Giulia, dom af 15.6.2000 
99

 Ibid 
100

 T-171/02 Sardegna, dom af 15.6.2005 
101

 Ligeledes bekræftet i C-372/97 FVG, dom af 29.4.2004, præmis 57 samt C-71/04 Xunta, dom af 21.7.2005, 
præmis 43 
102

 T-171/02 Sardegna, dom af 15.6.2005 
103 C-372/97 FVG, dom af 29.4.2004 
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efter TEUF art. 108, hvilket kan ses i Kommissionens afgørelse om Portugals planlagte statsstøtte til 

virksomheden Petrogal i sagen Petrogal 104 . Ligeledes benyttes HHI eksempelvis også i 

rammebestemmelser fra Kommissionen, som det ses i Fællesskabets rammebestemmelser for 

statsstøtte til forskning og udvikling og innovation105. HHI kan derfor benyttes i denne analyse, da 

afhandlingen vurderer problemformuleringen fra Kommissionens synspunkt. I de nævnte eksempler på 

brug af HHI betragtes en høj markedskoncentration som behæftet med større risiko for, at 

støtteforanstaltninger kan være konkurrenceforvridende.  

På bilag 8 – Herfindahl-Hirschman Indeks er HHI udregnet for henholdsvis hele det danske marked, for 

de 50 største klinikker samt for hver af regionerne. Her findes det, at hele markedet har et HHI på 28, for 

de 50 største klinikker ligger det på 206, og Region Sjælland har et HHI på 300, som det største HHI 

blandt regionerne. Alle tal som indikerer en meget lav markedskoncentration.  

3.5.2.2.2 Analyse af markedskoncentrationen 

Herunder vil det blive analyseret, hvad en lav markedskoncentration på markedet for fysioterapeutiske 

ydelser har af indvirkning på, hvorvidt tildelingen af ydernumre kan medføre en fordrejning af 

konkurrencevilkårene og påvirkning af samhandelen. 

3.5.2.2.2.1 Fordrejning af konkurrencevilkårene  

Den meget lave markedskoncentration skyldes et stort antal fysioterapeutiske klinikker, som qua 

ydernumrenes kapacitetsbegrænsninger hver især kun kan levere ydelser til en bestemt del af 

markedet. På markedet for fysioterapiydelser findes der herved mange udbydere, som skal levere 

homogene ydelser, til de mange forskellige aftagere i form af patienter. Markedet er dertil hverken 

præget af markedsfejl eller større transaktionsomkostninger og patienterne har via internettet generelt 

mulighed for at indhente fuldinformation om priser m.m., hvilket er blevet vist ved indhentningen af 

empiri til brug ved prisanalysen i afsnit 3.3.3 Prisanalyse. Derved opfyldes flere af de forudsætninger, 

som den økonomiske teori stiller for at fuldkommen konkurrence kan opstå.  

I den gennemførte prisanalyse i afsnit 3.3.3 Prisanalyse blev det fundet, at overenskomstprisen for 

normalbehandlinger ikke fulgte markedsprisen. Så på trods af at det danske marked for 

tilskudsberettigede fysioterapiydelser på sit nuværende stadie opfylder en række kriterier for, at 

fuldkommen konkurrence kan opnås, er prisen de praktiserende fysioterapeuter modtager højere end 

markedsprisen. Forklaringen på dette kan ligge i, at markedet har en adgangsbarriere. For 

fysioterapeuter på det danske marked er det tildelingen af et ydernummer, som udgør adgangsbarrieren 

                                                           
104

 Kommissionens afgørelse af 3. august 2011, C(2011) 5546, 2012/466/EU, pkt. 138 
105

 Kommissionens meddelelse, (2006/C 323/01), af 30.12.2006, pkt. 7.4.2 
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til markedet for tilskudsberettigede ydelser. Hermed medfører ydernummertildelingen, at markedet for 

fysioterapiydelser bliver fjernet fra en ligevægt i fuldkommen konkurrence.  

Denne adgangsbarriere, som ydernumrene udgør, medfører både en forøgelse af prisniveauet og en 

begrænsning af den mængde, hver enkelt praktiserende fysioterapeut kan udbyde, hvormed der 

reguleres på de to grundlæggende konkurrenceparametre; pris og mængde. Tildelingen af ydernumre 

fordrejer herved konkurrencen ved at hæmme muligheden for at konkurrere.  

Det lave HHI, som blev fundet på det danske marked for fysioterapeutiske ydelser, er et udtryk for, at 

der er potentiale for stor konkurrence på markedet. I sagen Vlaamse Gewest106 udtaler domstolen i 

præ is : ”Når en offentlig myndighed begunstiger en virksomhed, som er beskæftiget inden for en 

sektor med intens konkurrence, ved at indrømme virksomheden en fordel, er der tale om en 

ko kurre efordrej i g eller risiko herfor.” Med tildelingen af ydernumre indrømmes der de 

praktiserende fysioterapeuter en fordel, jf. afsnittet 3.3 Begunstigelse, og da fysioterapeuterne samtidig 

opererer på et marked med lav HHI (intens konkurrence), betyder det efter Vlaamse Gewest, at 

tildelingen af ydernumre er konkurrencefordrejende eller medfører en risiko for dette. 

Det tilføjes yderligere i Vlaamse Gewest, at ”[h]vis fordelen er beskeden, er konkurrencen kun fordrejet i 

beskedent omfang, men den er under alle omstændigheder fordrejet. Forbuddet i traktatens artikel 92, 

stk. 1, finder anvendelse på enhver støtte, som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencen, uanset 

støtte s størrelse…”107. Med henvisning til denne dom, anfører Kommissionen i sagen ICO108, at ”… 

sektore  … er karakteriseret ved stærk ko kurre e elle  adskillige SMV. Do stole  har således 

fastslået, at under sådanne omstændigheder vil også en forholdsvis beskeden støtte fordreje 

ko kurre e …” CJEU a erke der de e tilga g i do e s præ is . Endvidere kan tilgangen ses i 

Friuli-Venezia Giulia109 præmis 84, hvor det igen fremhæves, at for sektorer med hård konkurrence vil 

selv mindre forvridninger af konkurrencevilkårene være en forvridning af konkurrencevilkårene jf. 

forståelsen i TEUF art. 107, stk. 1. 

Ovenstående udtalelser fra CJEU indikerer, at det danske marked for fysioterapeutiske ydelser med et 

lavt HHI er sensibelt overfor indgreb. Selv små fordele ved tildelingen af ydernumre kan derfor fordreje 

konkurrencevilkårene i en sådan grad, at CJEU vil anse det for at opfylde betingelsen i TEUF art. 107, stk. 
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 T-214/95 Vlaamse Gewest, dom af 30.4.1998, præmis 46 
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 Ibid 
108

 C-409/00 ICO, dom af 13.2.2000 
109

 Forenede sager T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-315/97, T-600/97 - T-607/97, T-1/98, T-3/98 - T-6/98 
og T-23/98 Friuli-Venezia Giulia, dom af 15.6.2000 
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1. Således har den stærke konkurrence, som HHI indikerede betydning for bedømmelsen af, hvorvidt 

konkurrencevilkårene bliver fordrejet. Dette ses ved, at markedet uden adgangsbarrieren i form af 

ydernummertildelingen vil have mulighed for at komme nærmere et stadie af fuldkommen konkurrence. 

Ydermere vil markedet for fysioterapiydelser selv ved indrømmelsen af små fordele få fordrejet 

konkurrencevilkårene. Således er kriteriet om fordrejning af konkurrencevilkårene opfyldt, og følgende 

analyseres det, om markedskoncentrationen skaber en påvirkning af samhandelen mellem 

medlemsstaterne. 

3.5.2.2.2.2 Påvirkning af samhandelen mellem medlemsstaterne 

En lignende betragtning som den, der benyttet til at fastsætte en fordrejning af konkurrencevilkårene i 

sektorer med skarp konkurrence, er blevet benyttet for at afgøre, om der kan konstateres en påvirkning 

af samhandelen mellem medlemsstaterne. Dette ses i sagen Conti pubblici110, hvor det i præmis 154 

udtales, at ”Selv en relativt beskeden støtte kan påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne, når der 

er en skarp konkurrence inden for de sektorer, hvor de støttemodtagende virksomheder er beskæftiget.”. 

Ligeledes er dette fremhævet i sagen Xunta111. 

Når det kan ses af HHI, at det danske marked for fysioterapeutiske ydelser er præget af en skarp 

konkurrence, vil det derved ligeledes få betydning, når CJEU skal bedømme, om en foranstaltning kan 

påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne. Som det fremgår af ovenstående udtalelser fra CJEU, 

betyder den skarpe konkurrence, at selv relativt beskeden støtte kan påvirke samhandelen. 

Nedenstående afsnit om levering af regionale/lokale ydelser og organiseringen af markedet vil pege på, 

hvorledes ydernummertildelingen generelt kan påvirke samhandelen.  

3.5.3 Levering af lokale/regionale ydelser 

De praktiserende fysioterapeuter med et tildelt ydernummer kan levere tilskudsberettigede 

fysioterapiydelser. Denne form for ydelse kan betragtes som værende af lokal/regional art, eftersom 

ydernummeret pålægger klinikken at være placeret inden for et bestemt geografiske område. Ligeledes 

viser pendlerstatistikkerne fra praksisplanerne, at langt størstedelen af patienterne bliver behandlet af 

en praktiserende fysioterapeut i deres hjemkommune112. 

                                                           
110

 T-211/05 Conti pubblici, dom af 4.9.2009, dommen er blevet appelleret i sag C-458/09 P, dom af 24.11.2011, 
men apellen blev forkastet 
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 C-71/04 Xunta, dom af 21.7.2005, præmis 42 
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 Praksisplan for fysioterapiområdet, 1.2.2011 til 31.12.2014, KKR Syddanmark, Region Syddanmark, S. 85 og 
Praksisplan for fysioterapi, marts 2010, Region Midtjylland, S. 18 
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Men CJEU har ved flere lejligheder fastslået, at blot fordi at der er tale om en lokal/regional ydelse, 

betyder det ikke, at samhandelen ikke kan blive påvirket. Dette ses af sagen Heiser113, hvor domstolen i 

præ is  udtaler, at eti gelse  o  e  støtte skal på irke sa ha dele  ka  opfyldes: ” … uafhængigt 

af, om de leverede ydelser er lokale eller regionale, eller af størrelsen af det omhandlede 

aktivitetso råde…”. Ligeledes er det fastslået i Xunta114 præmis 40, at hvorvidt støtten skal kunne 

påvirke handelen mellem medlemsstaterne, er: ” … ikke betinget af ydelsens lokale eller regionale 

eskaffe hed …”. 

For at undersøge, hvorvidt der eksisterer en samhandel under de nuværende markedsforhold, er der via 

mail, jf. afsnittet 1.4.2.2 empiri, blevet taget kontakt til flere praktiserende fysioterapeuter med klinik 

tæt ved den dansk-tyske grænse115. De praktiserende fysioterapeuter blev adspurgt, hvorvidt de er 

blevet opsøgt samt har behandlet patienter fra Tyskland eller andre EU lande. Undersøgelse kan grundet 

af manglende svar ikke konkludere på, hvorvidt danske fysioterapeuter behandler patienter fra 

udlandet. Men i et svar fra Stines Træningscenter/Fysioterapi ApS, oplyses det, at virksomheden kender 

til mange patienter, som søger til Tyskland og bliver behandlet116.   

Hvis danske patienter søger til Tyskland for at blive behandlet, kan det ikke udelukkes, at danske og 

tyske fysioterapeuter nær grænsen er i konkurrence på trods af ydernummersystemet. Ovenstående 

konstaterede forvridninger af konkurrencen, må derfor også have indvirkning på denne konkurrence. 

Fra Heiser117 præmis 35 gives det, at hvis en konkurrence mellem virksomheder ikke kan udelukkes, så er 

betingelsen om en samhandelseffekt opfyldt.  

3.5.4 Organisering af markedet 

Ovenfor blev det analyseret, om selve markedets opbygning har betydning for, hvorvidt der kan ske en 

fordrejning af konkurrencen samt en påvirkning af samhandelen. Med dette afsnit, vil der blive set 

nærmere på, om den organisering af markedet, som regionerne foretager med ydernummerordningen, 

ligeledes indikerer en samhandelspåvirkning. 
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 C-172/03 Heiser, dom af 3.3.2005 
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 Mail udsendt til praktiserende fysioterapeuter fremgår af bilag 3 – Mail om konkurrenceforhold 
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 Mail fra Stine Bruhn Schrøder, Stines Træningscenter ApS, af 14.8.2014, bilag 9 – Svar fra Stines Træningscenter 

ApS 
117

 C-172/03 Heiser, dom af 3.3.2005 



Nicholaj Meno Alstrøm  Cand.merc.jur 2014 

 

53 
 

Ydernummersystemet blev indført med overenskomsten i 1988, som et krav fra den daværende 

sygesikring. Hermed organiserede de daværende amter, som nu er afløst af regionerne, markedet på en 

ny måde118. Denne organisering af markedet kan udløse forskellige påvirkninger af samhandelen. 

Hvorvidt et ydernummer skal udstedes, og hvilken kapacitet det skal have, afgøres på baggrund af 

praksisplanen, der har kortlagt behovet for fysioterapeutiske ydelser i regionen. Hermed tildeler 

regionen den praktiserende fysioterapeut en andel af den forventede efterspørgsel på fysioterapeutiske 

ydelser. Virksomheden kan derfor forvente at afsætte en hvis mængde ydelser hver periode, jf. afsnittet 

3.3.4 Kapacitet. Ved tildelingen af ydernummeret er den praktiserende fysioterapeut ikke forpligtiget til 

at aftage hele den tildelte kapacitet. Således kan fysioterapeuten ved lejlighed vælge at udføre andre 

ydelser med større profit, uden at andre praktiserende fysioterapeuter kan aftage de 

tilskudsberettigede patienter. Regionen udsteder ikke flere ydernumre, end der forventes at være 

behov for, hvorfor tildelingen af et ydernummer betyder, at den praktiserende fysioterapeut kan 

fastholde sine aktiviteter. 

CJEU udtaler i EDF 1119 præmis 148, at det ikke er nødvendigt, at de praktiserende fysioterapeuter med 

ydernummer deltager i samhandelen, førend at samhandelen kan påvirkes. Det tilføjes i samme præmis, 

at ”[n]år en medlemsstat tildeler støtte til en virksomhed, kan den indenlandske aktivitet fastholdes eller 

styrkes, hvilket vil svække andre medlemsstaters virksomheders mulighed for at etablere sig på denne 

medlemsstats marked.”, hvorfor samhandelen påvirkes. Denne tilgang er yderligere taget af domstolen 

tidligere i f.eks. CRF SpA120 samt i nyere domme som forenede sager Libert121. Derfor påvirker tildelingen 

af ydernumre samhandelen, eftersom muligheden for, at udenlandske sundhedsvirksomheder kan 

etablere sig, er kraftigt reduceret, da virksomhederne både er begrænset i muligheden for at kunne få et 

ydernummer samt i muligheden for at kæmpe om markedsandele qua de kapaciteter, der er tilknyttet 

de etablerede virksomheders ydernumre. 

De allerede etablerede praktiserende fysioterapeuter er derved ikke truet af nye konkurrenter. Men 

behovet for tilskudsberettigede ydelser er steget markant de sidste 10 år uden at antallet af nye 

ydernumre er fulgt med, jf. afsnit 3.4.3 Selektivitet ved ydernummersystemet. Ydermere er 

overenskomstprisen højere end markedsprisen, jf. afsnit 3.3.3 Prisanalyse, hvorfor virksomheder burde 

blive tiltrukket af markedet. Den stigende efterspørgsel og den begunstigende pris betyder, at det 

tilskudsberettigede marked er attraktivt for både indenlandske og derfor også udenlandske 
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 http://fysio.dk/praksis/Praksisdebat/Nyheder/Hvem-fandt-pa-ydernumrene/#.VB_i3_mSzig 
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 T-156/04 EDF 1, dom af 15.12.2009 
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 C-222/04 CRF SpA, dom af 10.1.2006, præmis 143 
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 Forenede sager C-197/11 og C-203/11 Libert, dom af 8.5.2013, præmis 78 
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virksomheder. Det må derfor konkluderes, at der sker en stor risiko for påvirkning af samhandelen, jf. 

retspraksis i ovenfornævnte domme EDF 1, CRF SpA samt forenede sager Libert. 

De lokale samarbejdsudvalg, som er gennemgået i afsnit 2.5 Strukturen på markedet for fysioterapi, 

afgør behovet for kapacitetsudvidelser i regionerne. Ud af de otte medlemmer i hvert lokalt 

samarbejdsudvalg skal de fire af medlemmerne være praktiserende fysioterapeuter med praksis i den 

pågældende region 122 . Organiseringen af markedet med ydernummersystemet giver herved de 

etablerede praktiserende fysioterapeuter halvdelen af indflydelsen på, hvorvidt konkurrerende 

fysioterapeutiske virksomheder skal have tilladelse til at etablere sig i regionen. Dette styrker yderligere 

de etablerede fysioterapeuters virksomheder, som herved kan fastholde deres indenlandske aktivitet. 

Endvidere kan de etablerede praktiserende fysioterapeuters medbestemmelse i de lokale 

samarbejdsudvalgs måske forklare den manglende udstedelse af nye ydernumre.  

3.5.5 Konklusion – konkurrenceforvridning og påvirkning af samhandelen 

Ovenstående afsnit har analyseret en række aspekter på det danske marked for fysioterapiydelser 

m.h.p. at konkludere, om tildelingen af ydernumre medfører en fordrejning af konkurrencen samt en 

påvirkning af samhandelen. 

Det danske marked består af en stor mængde små virksomheder, og det kan konkluderes, at der på 

trods af dette er risiko for konkurrenceforvridning samt samhandelspåvirkning.  

Antallet og størrelsen af de fysioterapeutiske virksomheder med ydernummer betyder, at markedet har 

en meget lav markedskoncentration, hvilket medfører en skarp konkurrence på markedet. Ved en 

nærmere analyse af markedet kan det konkluderes, at der er stor sandsynlighed for, at markedet kan 

nærme sig et stadie af fuldkommen konkurrence. Men ydernumrene udgør en adgangsbarriere, som 

ligeledes dikterer priser og udbudte mængder. Tildelingen af ydernumre kan derved konkluderes at 

skabe en fordrejning af konkurrencen. Ligeledes kan det på baggrund af den lave markedskoncentration 

konkluderes, jf. CJEU retspraksis, at markedet for fysioterapeutiske ydelser er meget sensibelt overfor 

støtte/foranstaltninger på markedet, og hermed kan fordrejninger af konkurrencevilkårene samt 

påvirkninger af samhandelen nemt opstå. 

Det kan yderligere konkluderes, at de fysioterapeutiske ydelsers lokale/regionale karakter ikke har 

betydning for bedømmelsen af, om ydernumrene kan påvirke samhandelen. Dertil blev det med 

baggrund i CJEU retspraksis konkluderet, at når konkurrence mellem danske og tyske fysioterapeutiske 

virksomheder ikke kan udelukkes, er betingelsen om påvirkning af samhandelen opfyldt. 
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Sidst blev det analyseret, hvorledes muligheden for at modtage tilskud ved behandling samt, hvorvidt 

opdelingen af markedet med kapaciteter beregnet på grundlag af den forventede efterspørgsel styrkede 

de fysioterapeutiske virksomheder. Da der fandtes at være mangel på udbydere, som kan behandle 

patienter med henvisning samt en mulighed for en pris over markedsprisen, er markedet attraktivt for 

både andre danske samt udenlandske virksomheder. Men ydernummersystemet styrker de etablerede 

virksomheder gennem deres tildelte markedsandele, begunstigende priser samt de lokale 

samarbejdsudvalg. Udenlandske virksomheder får herved begrænset deres etableringsmuligheder, 

hvilket jf. CJEU retspraksis medfører stor risiko for, at samhandelen påvirkes. 

Samlet må det derfor konkluderes, at tildelingen af ydernumre fordrejer konkurrencevilkårene på 

markedet for fysioterapeutiske ydelser. Dertil er markedet qua dets lave markedskoncentration 

sensibelt overfor samhandelspåvirkninger. Ligeledes betyder konkurrencen mellem danske og tyske 

fysioterapeutiske virksomheder samt de små muligheder for udenlandsk etablering på markedet, at 

samhandelen konkluderes at være påvirket af regionernes tildeling af ydernumre. 

3.6 Undtagelser til forbuddet mod statsstøtte 

Dette afsnit vil gennemgå relevante muligheder for, at tildelingen af ydernumre kan blive undtaget 

forbuddet mod statsstøtte i TEUF art. 107, stk. 1. 

3.6.1 Støtte til forbrugere 

Der gives i TEUF art. 107, stk. 2, litra a mulighed for, at støtte kan være forenelig med det indre marked, 

hvis det er støtte af social karakter givet til enkelte forbrugere. Dette forudsætter, at støtten ydes uden 

forskelsbehandling med hensyn til varernes oprindelse. Som det er fremhævet tidligere, fremgår det af 

Sundhedsloven123 og bekendtgørelse om tilskud til fysioterapi124, at det er personer, kan opnå ret til 

behandlingstilskuddet. Det er herved muligt, at tildelingen af ydernumre kan blive erklæret foreneligt 

med det indre marked jf. bestemmelsen i TEUF art. 107, stk. 2, litra a.  

Ovenfor har analysen behandlet, hvorledes tildelingen af et ydernummer til en praktiserende 

fysioterapeut udgør en foranstaltning, som kan anses for statsstøtte, jf. TEUF art. 107, stk. 1. Da 

foranstaltningen med tildelingen af ydernumre sker til praktiserende fysioterapeuter, kan foranstaltning 

ikke anses for at være støtte til forbrugere.  

Fokuseres der på selve udbetalingen af tilskuddet, skal dette tilskud opfylde de tre betingelser, som 

gives i ordlyden af TEUF art. 107, stk. 2, litra a, førend det kan erklæres foreneligt med det indre marked. 
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Tilskuddet være af social karakter, kun tildeles enkelte forbrugere samt ydes uden forskelsbehandling 

med hensyn til varernes oprindelse. Da bestemmelsen er en undtagelse til hovedreglen i TEUF art. 107, 

skal den fortolkes indskrænkende, jf. CJEU retspraksis Risparmio gestito125 præmis 179.  

Den sidste betingelse, for at TEUF art. 107, stk. 2, litra a kan benyttes, er, at støtten ydes uden 

forskelsbehandling med hensyn til varernes oprindelse. Selvom det er muligt for danske patienter at få 

refunderet et beløb svarende til det danske tilskud, hvis de søger lignende behandling i udlandet126, så 

fordre det nuværende system stadig en forskelsbehandling af varernes oprindelse. Som vist i afsnittet 

3.5.3 Levering af lokale/regionale ydelser, så bliver langt de fleste fysioterapeutiske ydelser leveret i 

patienternes hjemkommune. Når det samtidigt i afsnit 3.5.4 Organisering af markedet kan konkluderes, 

at tildelingen af ydernumre forhindrer udenlandske virksomheder i at etablere sig, så vil de danske 

patienter automatisk kun søge de danske fysioterapeutiske virksomheder. Tildelingen af ydernumre 

bliver derved en foranstaltning, som indirekte medfører en forskelsbehandling af varernes oprindelse, 

da patienterne med tilskuddet kun kan rette henvendelse til udvalgte praktiserende fysioterapeuter. 

Tilskuddet til fysioterapeutisk behandling opfylder derved ikke kriterierne i TEUF art. 107, stk. 2, hvorfor 

undtagelsen ikke kan erklære tilskuddet eller tildelingen af ydernumre for forenelig med det indre 

marked.  

3.6.2 Gruppefritagelsesforordningen 

På forslag fra Kommissionen kan Rådet efter høring af Parlamentet jf. TEUF art. 109 udstede de 

fornødne forordninger med henblik på anvendelse af TEUF art. 107 og 108. På baggrund af denne 

bestemmelse har Rådet udstedt forordning (EF) nr. 994/98 om anvendelse af de nuværende artikler 107 

og 108127. Med denne forordning giver Rådet i art. 1 Kommissionen mulighed for at udstede 

forordninger, som erklærer en række former for støtte forenelige med fællesmarkedet. På baggrund af 

denne bestemmelse har Kommissionen udstedt forordning (EF) Nr. 800/2008 128  kendt som 

Gruppefritagelsesforordningen. Gruppefritagelsesforordningen sætter i kapitel I betingelser for de typer 

støtteordninger, som anses for omfattet af forordningen. Hvis de resterende bestemmelser i 

forordningen ligeledes er opfyldt, anses en støtteordning jf. forordningens art. 3 for forenelige med 

fællesmarkedet i henhold til TEUF art. 107, stk. 3 og fritaget for anmeldelsespligten i TEUF art. 108, stk. 

3.  
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 T-445/05 Risparmio gestito, dom af 4.3.2009 
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 § 1, Bekendtgørelse om adgang til tilskud efter sundhedsloven til varer og tjenesteydelser, der er købt eller 
leveret i et andet EU-/EØS-land, BEK nr. 1660 af 27.12.2013 
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 Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998  
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 Kommissionens forordning (EF) Nr. 800/2008 af 6. august 2008 
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I gruppefritagelsesforordningens art. 1 defineres forordningens anvendelsesområde, og hermed hvilke 

kategorier af støtte forordningen finder anvendelse på. Ingen af de i forordningens art. 1 kategorier af 

støtte kan dække over den foranstaltning, som tildelingen af et ydernummer udgør. Det må derfor 

konkluderes, at gruppefritagelsesforordningen ikke kan benyttes til at erklære ydernummerordningen 

for forenelig med det indre marked.  

3.6.3 De minimis forordningen 

Yderligere giver Rådets forordning (EF) nr. 994/98129 i artikel 2 Kommissionen mulighed for ved en 

forordning at undtage statsstøtteforanstaltninger fra forbuddet i TEUF art. 107, hvis foranstaltningen 

ligger under et bestemt beløbsloft. Med Kommissionens Forordning (EF) Nr. 1998/2006130 (De minimis-

forordningen) er denne mulighed blevet benyttet. Med denne forordning kan tildelingen af et 

ydernummer derved undgå at blive erklæret for uforeneligt med fællesmarkedet, hvis 

ydernummertildelingen kan opfylde betingelserne i De minimis-forordningen, jf. dennes art. 2, stk. 1. De 

praktiserende fysioterapeuter findes ikke at falde uden for De minimis-forordningens 

anvendelsesområde, som er opgivet ved en negativ-liste i forordningens art. 1. 

Det beløbsloft, som en støtte ikke må overstige, gives i De minimis-forordningens art. 2, stk. 2. Her 

fastsættes det, at den samlede De minimis-støtte til en enkelt virksomhed ikke må overstige 200.000 

EUR over en periode på tre regnskabsår, hvilket svarer til omkring 1,5 mio. kr.131 .  

I 2009 blev der i Region Hovedstaden samlet afregnet for en produktion af almindelig fysioterapi på 

108,8 mio. kr.132. Fordelt på regionens 611133 praktiserende fysioterapeuter giver det i gennemsnit 

omkring 178.000 kr. pr. praktiserende fysioterapeut i tilskud til behandlinger indenfor overenskomsten 

om almindelig fysioterapi om året. Følgende betragtes beløbet som repræsentativt for praktiserende 

fysioterapeuter med ydernummer i alle regioner. Dette betyder, at over en periode på tre år, vil en 

praktiserende fysioterapeut kunne forvente et tilskud fra regionerne på omkring 534.000 kr.. Beløbene 

bliver afregnet løbene mellem den pågældende region og den praktiserende fysioterapeut, hvorfor det 

vil være nødvendigt at tilbagediskontere dele af beløbet. En tilbagediskontering vil dog kun gøre beløbet 

mindre, og da beløbet kun udgør omkring 1/3 af loftet for De minimis-støtte, findes det ikke nødvendigt 

at foretage disse beregninger.  
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 Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998  
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 Kommissionens Forordning (EF) Nr. 1998/2006 af 15. december 2006 
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 Beregnet med kurs 744,55, Nationalbankens kurs d. 5.9.2014 
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 Praksisplan for fysioterapi 2011-2014, KKR Hovedstaden, Region Hovedstaden, S. 17 
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 Praksisplan for fysioterapi 2011-2014, KKR Hovedstaden, Region Hovedstaden S. 21 
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Den økonomiske begunstigelse, en tildeling af et ydernummer giver en praktiserende fysioterapeut, vil 

variere proportionalt med antallet af patienter, som opsøger den givne praktiserende fysioterapeut. 

Hermed kan det ikke være muligt at forudberegne støttens bruttosubventionsækvivalent, dvs. støttens 

økonomiske værdi, hvilket er en betingelse for at en støtte kan undtages af De minimis-forordningen, jf. 

dennes art. 2, stk. 4.  

Ydermere stiller De minimis-forordningens art. 3 en række krav, som skal sikre et tilsyn med brugen af 

forordningens regler om undtagelse fra TEUF art. 107. Herunder kræves det, at medlemsstaterne 

udtrykkeligt henviser til De minimis-forordningen ved en skriftlig meddelelse til de givne virksomheder, 

jf. forordningens art. 3, stk. 1. Ved oprettelsen af den danske ydernummerordning har regionerne ikke 

haft til hensigt at benytte De minimis-forordningen, hvorfor en sådan meddelelse til klinikkerne ikke har 

fundet sted. 

Til trods for at visse klinikker derved kan blive undtaget for forbuddet i TEUF art. 107, da de ikke når det 

fastsatte beløbsloft, kan De minimis-forordningen ikke finde anvendelse på det danske 

ydernummersystem, da kravene forordningens art. 2, stk. 4 og art. 3, stk. 1 ikke er opfyldt ved 

tildelingen af ydernumre. 

3.7 Konklusion – Statsstøtte 

Ovenstående kapitel har analyseret de betingelser, som fremgår af TEUF 107, stk. 1 m.h.p. at bestemme, 

om tildelingen af ydernumre udgør statsstøtte eller støtte uforenelig med det indre marked.  

Afsnit 3.2 Statsmidler analyserer om tildelingen af ydernumre er en støtte ydet med statsmidler. Herfra 

konkluderes det, at tilskuddene tilknyttet ydernumrene kan henføres direkte til regionen og er 

finansieret ved statslige midler, hvorfor denne betingelse er opfyldt. 

I afsnittet 3.3 Begunstigelse finder en teoretisk økonomisk analyse, at tilskuddet har samme virkning 

som et enhedstilskud til de praktiserende fysioterapeuter. Ud fra en prisanalyse sammenholdt med 

princippet om den markedsøkonomiske investor, kan dette tilskud og hermed tildelingen af ydernumre 

konkluderes at medføre en begunstigelse. Dernæst blev ydernummerets tildeling af en kapacitet 

sammenholdt med tilskuddet, hvormed det kan konkluderes, at inddelingen af markedet medfører en 

økonomisk fordel, som yderligere begunstiger de praktiserende fysioterapeuter.  

På baggrund af at regionerne har en skønsbeføjelse, hvormed de udvælger hvilke fysioterapeuter, som 

får tildelt et ydernummer samt at denne udvælgelse skete mellem fysioterapeuter i samme faktiske og 
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retlige situation, kan det med afsnit 3.4 Selektivitet konkluderes, at betingelsen om selektivitet er 

opfyldt. 

Markedet for fysioterapiydelser findes i afsnit 3.5 Konkurrenceforvridning og påvirkning af samhandelen 

at være sensibelt overfor samhandelspåvirkninger. Tildelingen af ydernumre konkluderes at udgøre en 

adgangsbarriere til markedet, og den medfølgende regulering af priser og omsatte mængder kan 

konkluderes at fordreje konkurrencen. Ydermere konkluderes det, at en påvirkning af samhandelen ikke 

kan udelukkes, hvorfor retspraksis fra CJEU medfører, at denne betingelse er opfyldt.  

Afsnit 3.6 Undtagelser til forbuddet mod statsstøtte konkluderer, at tildelingen af ydernumre ikke kan 

anses for støtte af social karakter til enkelte forbrugere og hermed forenelig med det indre marked jf. 

TEUF art. 107, stk. 2, litra a. Endvidere kan det fra afsnittet konkluderes, at 

Gruppefritagelsesforordningen og De minimis-forordningen, som begge har baggrund i TEUF art. 109, 

hverken kan erklære tildelingen af ydernumre for forenelig med det indre marked eller undtage 

foranstaltningen forbuddet mod statsstøtte i TEUF art. 107, stk. 1.  

4 Tjenesteydelser af almen interesse 
Følgende kapitel vil analysere, hvorvidt praktiserende fysioterapeuter med ydernummer kan anses som 

udførende tjenesteydelser af almen interesse. Dette kan omfatte enten tjenesteydelser af almindelig 

økonomisk interesse (Services of General Economic Interest - SGEI), jf. TEUF art. 106, stk. 2, eller ikke-

økonomiske tjenesteydelser af almen interesse. De to kategorier af tjenesteydelser af almen interesse 

vil blive gennemgået nedenfor i afsnittet 4.1 Er fysioterapibehandling en tjenesteydelse af almen 

interesse, hvor muligheden for at benytte begreberne på de fysioterapeutiske behandlingsydelser vil 

blive analyseret. Dertil vil det blive analyseret, om en sådan kategorisering kan fritage 

ydernummersystemet for art. 107, stk. 1, TEUF. 

Med Lissabontraktaten blev vigtigheden af tjenesteydelser af almen interesse understreget ved 

indførslen af Protokol om tjenesteydelser af almen interesse. Yderligere har underkategorien SGEI’er 

opnået en særstatus gennem TEUF art. 14. Her fremhæves SGEI’er som e  del af EU’s fælles 

værdinormer. Endvidere forpligter TEUF art. 14 EU og medlemsstaterne til inden for deres respektive 

kompetenceområder til at sørge for, at SGEI’er ka  opfylde deres opgave.  
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I forbindelse med analysen af de gældende regler for tjenesteydelser af almen interesse kunne 

servicedirektivet134 have været relevant at inddrage. Men efter Servicedirektivets art. 2, stk. 2, litra f 

falder ”… sundhedsydelser, uanset om de udføres inden for rammerne af sundhedsvæsenets infrastruktur 

eller ej, og hvordan de tilrettelægges og finansieres på nationalt plan, og uanset om de er offentlige eller 

private …” uden for direktivets anvendelsesområde. 

4.1 Er fysioterapibehandling en tjenesteydelse af almen interesse? 

I Protokol om tjenesteydelser af almen interesse o tales to typer af tje esteydelser, h oraf SGEI’er so  

den første nævnes i art. 1. Bestemmelsen redegør med henvisning til art. 14 TEUF for, hvilke områder 

der ed he sy  til SGEI’er især er o fattet EU’s fælles værdier. Protokollens art. 2 statuerer, at 

traktatens bestemmelser på ingen måde berører medlemsstaternes beføjelse til at levere, udlægge og 

tilrettelægge ikke-økonomiske tjenesteydelser af almen interesse.  

Protokollen opdeler herved begrebet tjenesteydelser af almen interesse i to, hvilket medfører to 

forskellige regelsæt alt efter, om en tjenesteydelse bliver defineret som en SGEI eller en ikke-økonomisk 

tjenesteydelse af almen interesse135. Kan de fysioterapeutiske ydelser defineres som en ikke-økonomisk 

tjenesteydelse af almen interesse, vil traktatens bestemmelser på ingen måde berøre den danske måde 

at levere, udlægge og tilrettelægge de fysioterapeutiskydelser gennem ydernummerordningen. 

Betragtes de fysioterapeutiske ydelser derimod som en SGEI, så vil regionerne og virksomhederne, der 

leverer de fysioterapeutiske ydelser, skulle overholde traktaternes bestemmelser – dog med de hensyn, 

der fremgår af art. 14 og 106 TEUF. Hvis ikke de fysioterapeutiske behandlinger kan defineres som en 

form for tjenesteydelse af almen interesse, da vil leveringen af de fysioterapeutiske behandlingsydelser 

fuldt ud skulle følge traktatens bestemmelser.  

Adskillelsen mellem ikke-øko o isk tje esteydelse af al e  i teresse og SGEI’er er sløret, h ilket 

erkendens i Kommissionens meddelelse fra 2007136. Det fremgår ligeledes heraf, at det vil være 

nødvendigt at tage stilling fra sag til sag, da tjenesteydelserne vil være meget specifikke og variere 

betydeligt mellem medlemsstaterne. Meddelelsen redegør for, at det ikke er tjenesteydelsens sektor, 

eller hvorvidt den leveres af offentlige eller private aktører, der kategoriserer den. Det er derimod arten 

af den tjenesteydelse, der leveres, hvilket betyder, at en aktør sagtens kan levere flere typer ydelser.  
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 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 
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 Kommissionens vejledning, SEC(2010) 1545, i anvendelse af Den Europæiske Unions regler om statsstøtte, 
offentlige indkøb og det indre marked på tjenesteydelser af almen økonomisk interesse og navnlig socialydelser af 
almen interesse, af 7.12.2010 
136

 Meddelelse fra Kommissionen, KOM(2007) 725, af 20.11.2007, s. 5. 
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For at identificere hvordan fysioterapeutiske ydelser kan kategoriseres, vil analysen blive opdelt i to 

dele. Først vil det blive analyseret, hvorvidt de udførte fysioterapibehandlinger til patienter med 

henvisning er en tjenesteydelse af almen interesse og dernæst vil analysen afklare, hvorvidt ydelsen er 

af økonomisk karakter. 

4.1.1 Almen interesse 

4.1.1.1 Almen interesse generelt 

På trods af at begrebet tjenesteydelser er af almen interesse, og at SGEI bliver benyttet i både protokol 

26 i TEUF samt i art. 14 TEUF, der hører under de grundlæggende principper i EU-retten, så bliver 

begrebet ikke defineret i den primære EU-ret. Den manglende definition fremhæves i Kommissionens 

vejledning fra 2010137.  

Tjenesteydelser af almen interesse omfatter som nævnt både ikke-økonomiske tjenesteydelser af almen 

i teresse sa t SGEI’er. I Protokol om tjenesteydelser af almen interesse art. 1 og 2 samt TEUF art. 14 

fremhæver medlemsstaternes beføjelse til at levere, udlægge og tilrettelægge begge typer 

tjenesteydelser. Yderligere fastsættes det i protokollens art. 1, at Unionens fællesværdier omfatter en 

accept af, at SGEI’er ka  ariere efter ruger es eho  og præfere er e t. so  resultat af forskellige 

geografiske, sociale og kulturelle situationer. Herved lægges der op til, at definitionen af en SGEI kan 

variere mellem medlemsstaterne, sa t at skø s eføjelse  til at defi ere SGEI’er e tilfalder de  e kelte 

medlemsstat. Denne accept af variation mellem medlemsstaterne er ikke givet i protokollens art. 2, 

hvorfor definitionen af ikke-økonomiske tjenesteydelser af almen interesse må være mere konform 

blandt medlemsstaterne. Derved kan der konstateres en forskel i medlemsstaternes skønsbeføjelser 

inden for de to kategorier af tjenesteydelser af almen interesse. Da det bredeste spektrum for 

fortolk i g af e  tje esteydelse af al e  i teresse er gi et ed SGEI’er e, å dette også være den 

generelle grænse for, hvilke tjenesteydelser, der kan anses for at være af almen interesse.  

Kommissionens vejledning138 sætter en ramme for, hvordan en tjenesteydelse af almen interesse kan 

defi eres. Ifølge ejled i ge  er tje esteydelser af al e  i teresse i praksis tje esteydelser ”… so  

medlemsstaterne opfatter som værende af almen interesse og derfor underlægger bestemte forpligtelser 

til offentlig tjeneste.” Det gives altså, at det er op til medlemsstaterne at definere, hvad der opfattes 

som værende af almen interesse. Denne fortolkning gentages endvidere i Kommissionens meddelelse 

fra 2011139. Sammenholdt må det medføre, at det er medlemsstaten, der med vidt skøn kan definere, 
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h or idt der er tale o  e  ”al e  i teresse”. Men hvorvidt tjenesteydelsen er en SGEI eller kan opnå 

status som ikke-økonomisk tjenesteydelse af almen interesse, vil det afhænge af en mere samordnet 

forståelse af begrebet, samt hvorvidt den udførte tjenesteydelse er af markedsmæssig karakter. 

Foruden Kommissionen har CJEU ligeledes benyttet denne brede tilgang til, hvorvidt en tjenesteydelse 

er af almen interesse. Dette ses eksempelvis i BUPA140, hvor det udtales, at det følger ”… af Rette s 

praksis, at medlemsstaterne har en vid skønsbeføjelse med hensyn til definitionen af, hvad de anser for 

en SIEG-ydelse”. Ligeledes benytter CJEU lignende ordlyd i de nyere forenede sager TV 2/Danmark141 

præmis 101. 

Med ovenstående formuleringer fra Kommissionen og CJEU har den danske stat derfor vide rammer til 

at definere, hvilke tjenesteydelser som i Danmark skal anses for at værende af almen interesse. Denne 

frihed begrænses generelt kun af tilfælde af åbenbart urigtige skøn142 samt på områder, der er blevet 

harmoniseret på EU-plan143 . Følgende vil det blive analyseret, hvorvidt den danske stat anser 

fysioterapeutisk behandling som en tjenesteydelse af almen interesse, hvorefter det analyseres, om 

denne opfattelse stemmer overens med opfattelsen i EU’s retskilder.  

4.1.1.2 Anser Danmark fysioterapeutisk behandling som en tjenesteydelse af almen 

interesse? 

Ydernummerordningen er et krav fra de tidligere amter ved overenskomstforhandlingerne med DF i 

1988. Men det er fra landspolitisk side, at der er truffet beslutning om, at myndighederne skal yde 

tilskud til den fysioterapeutiske behandling.  

Det er gennemgået i afsnittet 2.3 Retten til tilskudsberettiget fysioterapi, hvorledes den enkelte borger 

får ret til en tilskudsberettiget behandling. Tilskuddet til fysioterapeutisk behandling er en del af den 

offentlige sygesikring, hvorved tilskuddet bliver en del af den generelle danske sundhedspolitik. 

Tilskuddet er baseret i sundhedsloven, og alle udøvere skal være autoriseret af Sundhedsstyrelsen jf. 

afsnit 2.2 Levering af sundhedsydelser. Ud fra disse forhold må det konstateres, at den danske stat 

ønsker, at danske patienter skal have adgang til fysioterapeutisk behandling som en del af 

sundhedssystemet. Den fysioterapeutiske behandling omfatter i denne terminologi de ydelser, som 
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fremgår af overenskomstens ydelsesbeskrivelse144. Ligeledes anser regionerne, som er den forvaltende 

myndighed, praksissektoren som en integreret del af det danske sundhedsvæsen145.  

På baggrund af ovenstående integrering af de fysioterapeutiske klinikker i sundhedssystemet antages 

det, at den danske stat definerer leveringen af fysioterapeutiske overenskomstydelser som en 

tjenesteydelse af almen interesse. Jævnfør afsnittet 4.1.1.1 Almen interesse generelt har den danske stat 

brede rammer til at definere, hvilke ydelser der skal udgøre tjenesteydelser af almen interesse, hvorfor 

den danske definition forventes at blive godtaget af CJEU. 

4.1.1.3 Sundhedsydelser som tjenesteydelse af almen interesse i EU 

For at vurdere hvorvidt fysioterapeutiske ydelser kan defineres som en tjenesteydelse af almen 

interesse, vil dette afsnit analysere, hvorledes Kommissionen og CJEU vil definere ydelserne. Den 

fysioterapeutiske behandling henhører i Danmark under sundhedssystemet. Der vil derfor blive taget 

udgangspunkt i, hvorvidt EU definerer sundhedsydelser som tjenesteydelser af almen interesse.  

Afsnit XIV i TEUF omhandler folkesundhed og indeholder artikel 168 om målsætning og procedure for 

vedtagelse af foranstaltninger. Artiklen danner basis for, at der på EU-plan kan samarbejdes på det 

sundhedspolitiske område. Men som det statueres i artiklens stk. 7, så er organisation, levering af 

sundhedstjenesteydelser og behandling på sundhedsområdet medlemsstaternes ansvar. Yderligere 

uddybes det, at forvaltningen af sundhedstjenesteydelser og fordelingen af midler afsat til behandlinger 

ligeledes henhører under medlemsstaternes ansvar. I BUPA146 udtalte CJEU i præmis 167, at det følger af 

medlemsstaternes ansvar i TEUF art. 168, stk. 7 samt af TEUF art. 168, stk. 1, at EU’s i dsats skal a ses 

som supplement til de nationale politikker, og at fastlæggelsen af SGEI-forpligtelser på 

sundhedsområdet tillige henhører under medlemsstatens kompetence.  

Ovenstående fastslår hermed, at der kan eksistere SGEI-forpligtelser på sundhedsområdet, hvorfor 

sundhedsydelser kan omfattes af begrebet tjenesteydelser af almen interesse. Nedenstående analyse vil 

belyse, om de fysioterapeutiske overenskomstydelser kan omfattes af begrebet sundhedsydelser inden 

for EU-retskildernes terminologi omkring af tjenesteydelser af almen interesse.  

I Kommissionens Hvidbog om forsyningspligtydelser147, som er blevet udarbejdet på baggrund af rapport 

om den offentlige høring sat i gang af Kommissionens Grønbog om forsyningspligtydelser148, opfordrer 
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Kommissionen til, at de særlige træk, der kendetegner social- og sundhedsydelser af almen interesse, 

bør klarlægges. Med sin meddelelse om Socialydelser af almen interesse i Den Europæiske Union149 

forsøger Kommissionen at foretage denne klarlæggelse. Men da Kommissionen grundet den social- og 

arbejdsmarkedspolitiske dagsorden påtog sig, at forelægge et specifikt initiativ på sundhedsområdet, 

blev sundhedsydelserne af almen interesse fjernet fra denne meddelelse. Senere fremlægger 

Ko issio e  i sit ilag til eddelelse  ”Et indre marked for Europa i det 21. århundrede”150 sine 

synspunkter på området for tjenesteydelser af almen interesse på baggrund af udtalelser fra 

Parlamentet samt Lissabontraktaten. I dette bilag følger en opsummering af de særlige forhold, der 

kendetegner henholdsvis social- og sundhedsydelser 151 . I punktet om sundhedsydelser henviser 

Kommissionen til den afholdte høring om Fællesskabets indsats vedrørende sundhedssektoren152, som 

senere medførte patientdirektivet153.  

Kommissionen har derved valgt, at tage stilling til sundhedsydelsernes tilhørsforhold til reglerne om 

tjenesteydelser af almen interesse gennem andre initiativer. Der må derfor ses på de retskilder, der er 

blevet udstedt som resultat af Kommissionens initiativer på området for at belyse retstilstanden for 

sundhedsydelser. Det klareste resultat af disse initiativer er vedtagelsen af patientdirektivet. I 

patientdirektivet klarlægges det gennem betragtning 3, at sundhedssyste er e ”indgår også i det 

omfattende regelsæt om tjenesteydelser af almen interesse.”.  

Patientdirektivet er herved afstedkommet af Kommissionens forsøg på at klarlægge de særlige træk, 

som kendetegner sundhedsydelser. På denne baggrund kan definitionen i patientdirektivet også lægges 

til grund for, hvorvidt fysioterapiydelser kan anses for værende en sundhedsydelse. Patientdirektivet 

definerer sundhedsydelser i direktivets art. 3, hvor det fremgår, at det drejer sig om ydelser, der leveres 

af sundhedsprofessionelle til patienter for at vurdere, bevare eller genetablere deres sundhedstilstand.  

På baggrund af at danske fysioterapeuter uddannes og autoriseres af staten samt det opgavekatalog, 

som praktiserende fysioterapeuter med ydernummer skal kunne varetage, kan det konkluderes, at 

dansk fysioterapi er en sundhedsydelse. 

Som sundhedsydelser er fysioterapi derved omfattet af regelsættet om tjenesteydelser af almen 

interesse. Givet den retspraksis, som er nævnt i afsnit 4.1.1.1 Almen interesse generelt, så har Danmark 

derfor vide rammer til at afgøre, hvorvidt fysioterapi er en tjenesteydelse af almen interesse. Da det 
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ovenfor er konstateret, at den danske stat anser fysioterapi som en tjenesteydelse af almen interesse, 

så vil fysioterapi i Danmark også blive opfattet således af Kommissionen samt sandsynligvis af CJEU.  

4.1.2 Økonomisk marked 

Adskillelsen mellem en SGEI eller en ikke-økonomisk tjenesteydelse af almen interesse ligger i, hvorvidt 

den omhandlede tjenesteydelse af almen interesse ligeledes kan opfattes som værende af økonomisk 

interesse. Hermed må det analyseres nærmere, hvorvidt de omhandlede fysioterapeutiske 

overenskomstsydelser kan omfattes af begrebet økonomisk. Begrebet hænger tæt sammen med, at 

TEUF art. 106, stk. 2 forudsætter, at det er en virksomhed, som har fået overdraget at udføre den 

omhandlede SGEI.  

CJEU har ved flere lejligheder defineret virksomhedsbegrebet. I dommen Höfner154 finder CJEU i præmis 

21, at begrebet virksomhed omfatter enhver enhed, som udøver økonomisk virksomhed uanset denne 

enheds retlige status og finansieringsmåde, hvilket senere bliver bekræftet i de forenede sager 

Pavlov155, samt i den nyere sag MOTOE156 som værende fast retspraksis. Begrebet økonomisk benyttes 

herved både til at definere virksomhedsbegrebet, samt hvorvidt ydelsen er en SGEI. I MOTOE præmis 22 

udtaler CJEU endvidere med henvisning til tidligere retspraksis, at enhver virksomhed, der består i at 

udbyde varer og tjenesteydelser på et bestemt marked, er økonomisk virksomhed. Ydermere blev det i 

Pavlov præmis 75 og 77 fastslået, at sundhedstjenester ydet af uafhængige private behandlere mod 

vederlag på deres egen risiko, skal betragtes som økonomisk aktivitet.  

De praktiserende fysioterapeuter med tildelt ydernummer udbyder både de overenskomstmæssige 

ydelser og ydelser uden tilskud. De praktiserende fysioterapeuters klinikker kan derfor konkluderes at 

udgøre virksomheder i overensstemmelse med begrebet i TEUF art. 106, stk. 2. Overenskomstydelserne 

udbydes på markedet, og MOTOE definerer dette udbud af tjenesteydelser som værende en økonomisk 

aktivitet. Sammenholdt med den tidligere konklusion om, at de fysioterapeutiske ydelser er af almen 

interesse, kan det konkluderes, at de fysioterapeutiske o ere sko stydelser er SGEI’er. 

4.1.3 Konklusion – Er fysioterapeutisk behandling en tjenesteydelse af almen interesse? 

Afsnittet 4.1.1 Almen interesse finder, at fysioterapeutisk behandling er en sundhedsydelse omfattet af 

EU’s regler o  tje esteydelser af al e  i teresse. Det konkluderes, at den danske stat anser de i 

overenskomsten beskrevne ydelser som tjenesteydelser af almen interesse. Da de praktiserende 
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fysioterapeuters udbud af tjenesteydelser anses for økonomisk aktivitet, kan overenskomstydelserne 

ydermere konkluderes at være tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse. 

4.2 Anvendelse af TEUF art. 106, stk. 2 

Jævnfør afsnit 3.7 Konklusion – Statsstøtte kan det konkluderes, at bestemmelsen i TEUF art. 107, stk. 1 

medførte, at tildelingen af ydernumre ikke er forenelig med det indre marked. Yderligere blev det med 

ovenstående afsnit konkluderet, at de fysioterapeutiske overenskomstydelser er SGEI’er. Det fremgår af 

TEUF art. 106, stk. 2, at virksomheder, der har fået o erdraget at udføre SGEI’er, er underkastet 

traktaternes bestemmelser, hvorfor de praktiserende fysioterapeuter med ydernummer således er 

underkastet TEUF art. 107, stk. 1. Videre i TEUF art. 106, stk. 2 uddybes det, at virksomhederne kun er 

omfattet i det omfang, anvendelsen af traktatens bestemmelser ikke retligt eller faktisk hindrer 

opfyldelsen af de særlige opgaver, som er betroet dem. Nedenstående analyse vil afklare, hvorvidt TEUF 

art. 107, stk. 1-forbud mod den nuværende ydernummerordning vil hindre muligheden for, at den 

fysioterapeutiske praksissektor i Danmark kan fungere og opfylde de særlige opgaver, som er betroet 

dem. Er det tilfældet, kan tildelingen af ydernumre undtages forbuddet jf. TEUF art. 106, stk. 2. 

Denne analyse vil i det følgende fokusere på de betingelser, som er givet ved ordlyden i TEUF art. 106, 

stk. 2. Førend at bestemmelsen kan finde anvendelse, skal staten ved en konkret retsakt have 

overdraget en virksomhed at udføre en særlig opgave, og denne skal omfatte en SGEI. Ydermere skal 

traktatens regler være til hinder for, at den tildelte opgaves udførsel og udviklingen af samhandelen ikke 

må påvirkes i et sådan omfang, at det strider imod fællesskabets interesse. 

4.2.1 Betroet en særlig opgave 

Den første betingelse for at TEUF art. 106, stk. 2 kan benyttes, er at pågældende virksomhed er blevet 

betroet at opfylde e  særlig opga e, h ilket il ære le eri ge  af SGEI’er. Tidligere er det blevet 

konkluderet, at de fysioterapeutiske overensko stydelser ka  a ses for ære de SGEI’er. Følgende vil 

det blive vurderet, hvorvidt de fysioterapeutiske virksomheder er blevet betroet/pålagt at levere de 

pågældende SGEI’er.  

Fra CJEU-retspraksis kan det udledes, at virksomheder, der er blevet o erdraget at udføre SGEI’er, skal 

være overdraget denne opgave ved en retsakt fra en offentlig myndighed157. I Kommissionens vejledning 

fra 2010158 beskriver Kommissionen dette retsakt som værende et mandat, hvorved den pågældende 

virksomhed får overdraget en SGEI, og hvori den pågældende virksomheds opgave af almen interesse er 
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angivet. Ligeledes vil de generelle betingelser for driften være angivet i dette mandat159. Denne tilgang 

bekræftes i generaladvokat P. Légers forslag til afgørelse i sagen Sydhavnens Sten og Grus160, hvor det 

med baggrund i CJEU retspraksis i præmis 103 udtales, at anvendelse af TEUF art. 106, stk. 2 

forudsætter, at ” … medlemsstaten nøje har defineret indholdet af de forpligtelser og begrænsninger, 

der gælder i forbindelse med den særlige opgave…”. Ved bedømmelsen lægges der endvidere fra 

Kommissionens side vægt på, hvorvidt der er overdraget en særlig opgave til virksomheden, og at 

mandatet definerer både virksomhedens og statens forpligtelser161.  

Når de praktiserende fysioterapeuter får tildelt et ydernummer og derved kan levere de 

fysioterapeutiske SGEI’er med tilskud, er det samtidig et krav, at de tilslutter sig overenskomsten. 

Hermed er foranstaltningen med tildelingen af ydernummeret, som betror den praktiserende 

fysioterapeut at udføre SGEI’er, aseret på o ere sko ste . Det analyseres derfor, hvorvidt 

overenskomsten kan udgøre et mandat/retsakt, hvormed SGEI’er kan betros til virksomheden.  

Kommissionens vejledning162 giver en hvis formfrihed til, hvorledes et mandat til udførsel af en SGEI kan 

udfærdiges – dog skal dette være udstedt af en offentlig myndighed. Denne formfrihed kan ligeledes ses 

af retspraksis, hvor det eksempelvis nævnes i Frankrig163 i præmis 66, at ”Det er dog ikke dermed et 

krav, at der er tale om en lov eller en administrativ retsakt.”. Omvendt kan det hermed sluttes, at en 

overdragelse kan gives med mandat i love. Hertil oplister Kommissionens vejledning en ikke 

udtømmende liste af eksempler på mandater, hvoraf love, lovgivningsdekreter og enhver type 

lovgivningsbeslutning ligeledes fremgår sammen med flerårige ydelseskontrakter. Tilskuddet til 

fysioterapiydelserne af almen interesse er som tidligere beskrevet i baseret på sundhedslovens164 § 67. 

De yderligere bestemmelser er vedtaget i bekendtgørelse om tilskud til fysioterapi165, hvoraf det i § 7 

fremgår, at de nærmere vilkår om ydelser og tilskud skal fastsættes ved overenskomst mellem RLTN og 

DF.  

Overenskomsten, som fungerer som kontrakt mellem fysioterapeuter med ydernummer og RLTN, er 

foruden at være en flerårig kontrakt derved også baseret på en række love og lovgivningsbeslutninger. 

Hermed må det konkluderes, at overenskomsten må anses for værende et mandat, som er egnet til 

o erdragelse af SGEI’er. Yder ere i deholder o ere sko ste  klare este elser o kri g de 
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generelle retningslinjer for drift af klinikker med ydernummer, og ydelsesbeskrivelsen166 definerer klart, 

hvilke fysioterapeutiske ydelser klinikkerne skal udføre. Derfor er kravet om nøje definering af 

forpligtelser og begrænsninger i forbindelse med udførslen af den særlige opgave i mandatet således 

opfyldt. 

Hvis den omhandlede foranstaltning kun udgør en tilladelse til virksomheden, hvormed denne kan 

le ere de pågælde de SGEI’er, da il de  pågælde de fora stalt i g ikke svare til et mandat167. 

Begrundelsen for dette er, at en tilladelse ikke skaber en forpligtelse for den erhvervsdrivende til at 

levere de pågældende tjenesteydelser. Tiltrædelse af overenskomsten forpligter den pågældende 

fysioterapeut til regelmæssigt at udøve fysioterapeutisk virksomhed for regionen og dennes 

kommuner 168 . I en anmærkning til denne bestemmelse i overenskomsten fremhæves det, at 

forpligtelsen betyder, at fysioterapeuten årligt skal udøve fysioterapi for regionen og dennes kommuner 

for et samlet beløb svarende til mindst 328 normalbehandlinger. 

Med dette afsnit kan det konkluderes, at praktiserende fysioterapeuter ved tildelingen af et 

ydernummer må anses for at være blevet betroet opfyldelsen af en særlig opgave, idet de samtidig 

tilslutter sig overenskomsten. 

4.2.2 Kun i det omfang bestemmelserne hindrer 

Følgende analyse vil fokusere på, om forbuddet mod statsstøtte i TEUF art. 107, stk. 1 er til hinder for, at 

de praktiserende fysioterapeuter kan opfylde deres særlige opgave med at udbyde de fysioterapeutiske 

SGEI’er. For at gøre dette vil der blive set nærmere på de omstændigheder, som medfører, at tildelingen 

af ydernumre rammes af forbuddet i TEUF art. 107, stk. 1. 

Tildelingen af ydernumre medfører en overførsel af statsmidler, en fordrejning af konkurrencen samt en 

påvirkning af samhandelen. Tildeling af statsmidler findes at være nødvendig, hvis patienterne kun skal 

betale 163,45 kr. for en fysioterapibehandling, da ingen prisdata fra bilag 5 - Prisanalyse viser, at 

praktiserende fysioterapeuter kan levere ydelsen til den pris. Det må derfor antages, at omkostningerne 

ved at levere en normalbehandling er højere end 163,45 kr.. Fordrejningen af konkurrencen og en 

påvirkningen af samhandelen er effekter af, at Danmark indfører en ydernummerordning. Men det der 

gør, at ydernummerordningen i første omgang rammes af bestemmelsen, er, at tildelingen af 

ydernumre selektivt begunstiger virksomheder. TEUF art. 107, stk. 1 er derfor til hinder for tildelingen af 

ydernumre, hvis ikke de praktiserende fysioterapeuter kan opfylde deres særlige opgave, uden der sker 
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en udvælgelse samt en begunstigelse af de virksomheder, som får tildelt et ydernummer. Følgende vil 

det blive analyseret, om disse to faktorer er nødvendige for, at SGEI’er e o ere sko stydelser e  ka  

leveres til patienterne. 

4.2.2.1 Behovet for selektiv udvælgelse 

Ydernummerordningen var et resultat af, at regionerne ønskede mere kontrol med deres udgifter til de 

praktiserende fysioterapeuter. Senere har udviklingen af praksisplanerne betydet, at regionerne nu 

forsøger at styre antallet af klinikker efter efterspørgslen ved at begrænse det udstedte antal 

ydernumre. Dette har medført, at tildelingen af ydernumre foregår selektivt jf. afsnittet 3.4 Selektivitet. 

Men eftersom ca. 80 %169  af de praktiserende fysioterapeuter i dag har et ydernummer, kan 

nødvendigheden af at opretholde ordningen på baggrund af udgiftsstyring virke fejlagtig. Det skyldes, at 

regionerne må forventes at kunne lade de sidste 20 % registrere deres klinik uden yderligere mærkbare 

omkostninger og derved få kontrol med hele markedet. 

Udstedelsen af ydernumre kædes i overenskomsten sammen med behovet for at fordele de 

fysioterapeutiske klinikker og hermed den fysioterapeutiske kapacitet i regionerne gennem 

praksisplanerne. Samarbejdsudvalgene, som vurderer behovet for kapacitetsudvidelse, anbefaler kun 

oprettelse af ydernumre i områder, hvor der erkendes en tilstrækkelig mangel på kapacitet, dvs. 

områder med en tilstrækkelig efterspørgsel. Men hvis ydernumrene kun udstedes, hvor efterspørgslen i 

et område er stor nok til oprettelsen af en klinik, så ville virksomhederne også selv søge hen til det 

område, hvis alle fysioterapeutiske virksomheder kunne opnå tilskud. Derfor er der ikke et behov for 

ydernumrene til at fordele den fysioterapeutiske kapacitet. Regionernes behov for at fordele de 

fysioterapeutiske klinikker kan derfor ikke forsvares.  

Jævnfør ovenstående må det konkluderes, at det ikke er nødvendigt for regionerne at være selektive i 

tildelingen af ydernumre.  

4.2.2.2 Behovet for begunstigelse 

I sagen Ferring170 præmis 33 fremsætter CJEU, at TEUF art. 106, stk. 2 ikke omfatter tilfælde, hvor 

fordelen overstiger merudgifterne ved at opfylde forpligtelser til offentlig tjeneste. 

Markedet for de fysioterapeutiske o ere sko stydelser SGEI’er e  ser på lang sigt ud som angivet på 

figur 2 – Markedet for fysioterapi. Overenskomsten har fastlagt en pris for SGEI’er e, og de 

praktisere de fysioterapeuter ud yder derfor SGEI’er e til de e pris so  ist ed ud udskur e  S1. På 
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grund af tilskuddet t møder patienterne den anden udbudskurve S2, når de skal træffe beslutning om, 

hvorvidt de vil købe behandlingsydelsen. Dette medfører, at markedet omsætter mængden Q. 

Figur 2 – Markedet for fysioterapi 

Den indsamlede empiri om priserne for normalbehandlinger i bilag 5 - Prisanalyse, som blev benyttet i 

afsnit 3.3.3 Prisanalyse, viste ingen data, som var på niveau med eller lavere end 163,45 kr.. Samtidig 

konkluderede prisanalysen, at der var stor sandsynlighed for, at omkostningerne er lavere end 269,27 

kr.. Derfor a tages det, at o kost i ger e på la g sigt ed at ud yde SGEI’er e for e  eldre et 

virksomhed er placeret et sted derimellem, hvilket på figur 2 er angivet ved funktionen De 

gennemsnitlige totale omkostninger ATC. Som tidligere behandlet, får de praktiserende fysioterapeuter 

tildelt en kapacitet, hvormed de er sikret en andel af efterspørgslen. Ud fra den tildelte andel af 

efterspørgslen og overenskomstprisen, kan de praktiserende fysioterapeuter bestemme og fastholde de 

optimale produktionsforhold. De gennemsnitlige totale omkostninger er derfor angivet ved en lodret 

funktion, da ATC vil bestå af de gennemsnitlige optimale omkostninger plus fysioterapeuternes 

indtjening i bedste alternative beskæftigelse. 

Som det ses af figur 2, opnår de praktiserende fysioterapeuter med tildelingen af et ydernummer 

muligheden for et producers-surplus svarende til det prikkede område. Overenskomstprisen overstiger 

hermed de merudgifter, som de praktisere de fysioterapeuter har ed at udføre SGEI’er e. Fra CJEU’s 

udtalelse i Ferring præmis 33 kan det hermed konkluderes, at tildelingen af ydernumre udgør 

statsstøtte, som ikke kan omfattes TEUF art. 106, stk. 2.  
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4.2.3 Konklusion – anvendelse af TEUF art. 106, stk. 2 

På baggrund af afsnit 4 Tjenesteydelser af almen interesse, hvori det konkluderes, at 

overenskomstsydelserne er SGEI’er, har ovenstående afsnit analyseret, hvorvidt TEUF art. 106, stk. 2 kan 

undtage tildelingen af ydernumre fra forbuddet mod statsstøtte i TEUF art. 107, stk. 1. Jævnfør ordlyden 

i TEUF art. 106, stk. 2 forudsætter det, at tildelingen af ydernumre betror de praktiserende 

fysioterapeuter en særlig opgave, og at TEUF art. 107, stk. 1 hindrer opfyldelsen af denne.  

Det kan konkluderes, at overenskomsten udgør en retsakt/et mandat, hvormed en praktiserende 

fysioterapeut ved tildelingen af ydernummeret får overdraget at udføre en SGEI.  

Derefter analyseres det, om TEUF art. 107, stk. 1 er til hinder for, at praktiserende fysioterapeuter kan 

levere den overdragede SGEI. Denne analyse konkluderer, at markedet ikke har behov for den 

selektivitet, som den nuværende tildeling af ydernumre medfører. Yderligere konkluderes det på 

aggru d af CJEU’s retspraksis i sage  Ferring, at den begunstigelse, tildelingen af et ydernummer 

indebærer, medfører at TEUF art 106, stk. 2 ikke kan undtage ydernummerordningen fra forbuddet i 

TEUF art. 107, stk. 1. 

4.3 Kompensation for offentlig tjeneste 

CJEU har sin afgørelse i sagen Ferring171 givet en yderligere mulighed for, at foranstaltninger kan fritages 

fra forbuddet mod statsstøtte i TEUF art 107, stk. 1. Muligheden indebærer, at den omhandlede 

foranstaltning ikke anses for at være statsstøtte, hvis den udgør kompensation for offentlig tjeneste. 

Tilgangen blev senere anvendt af CJEU i Altmark172, hvor der i præmisserne 87-93 opstilles fire 

betingelser til kompensationen, førend at den ikke anses for statsstøtte. Betingelserne fra Altmark er 

senere blevet en fast del af retspraksis173, og Kommissionen har inkluderet dommen i sit arbejde174. 

Følgende afsnit vil analysere, om tildelingen af ydernumre udgør kompensation for offentlig tjeneste. 

Nedenfor vil analysen lægge ud med en vurdering af, hvilke af Kommissionens initiativer, som 

omhandler kompensation for offentlig tjeneste, der kan benyttes i analysen 

                                                           
171

 C-53/00 Ferring, dom af 22.11.2001, præmis 29 
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4.3.1 Initiativer fra Kommissionen 

Analysen benytter retskilder fra Kommissionen som følge af afhandlingens synsvinkel, jf. afsnittet 1.2 

Synsvinkel. 

Kommissionens afgørelse om anvendelse af TEUF art. 106, stk. 2 om statsstøtte i form af kompensation 

for offentlig tjeneste175 baseret på TEUF art. 106, stk. 3 kan ikke benyttes i denne analyse. Det fremgår af 

afgørelsens art. 2, stk. 2, at afgørelsen ikke finder anvendelse, hvis perioden, for hvilken virksomheden 

har fået o erdraget at udføre SGEI’e , overstiger 10 år. Da tildelingen af et ydernummer ikke har en 

tidsmæssig begrænsning, kan ydernummerordningen derfor ikke omfattes af Kommissionens afgørelse.  

Dertil har Ko issio e  udstedt Meddelelse o  EU’s ra e este elser for statsstøtte i for  af 

kompensation for offentlig tjeneste176, som giver mulighed for, at nødvendige foranstaltninger, som ikke 

er omfattet af ovenstående afgørelse fra Kommissionen, kan erklæres forenelige med TEUF art. 106, stk. 

2. Denne mulighed er baseret på en række betingelser givet i meddelelsen, herunder et krav til 

beregning af kompensationens størrelse i meddelelsens pkt. 2.8, nr. 21 - 22. Heraf fremgår det, at 

kompensationen skal beregnes på grundlag af enten forventede eller faktiske omkostninger og 

indtægter. Idet overenskomstens priser er baseret på forhandling mellem DF og RLTN, er dette punkt 

ikke opfyldt, hvorfor denne meddelelse heller ikke kan benyttes. En videre behandling af spørgsmålet 

om hvorvidt kompensationen bliver beregnet på grundlag af de forventede omkostninger behandles 

nedenfor i afsnittet 4.3.3 Fastsættelse af overenskomstprisen. 

Til den følgende analyse af Altmark dommens betingelser vil derfor kun indgå Meddelelse om 

a e delse af EU’s statsstøtteregler på ko pe satio  for le eri g af SGEI’er177. Denne meddelelse har 

til formål at fastslå de nøglebegreber, der ligger til grund for anvendelsen af statsstøttereglerne i 

forbindelse med kompensation for offentlig tjeneste, jf. meddelelsens præmis pkt. 1.  

4.3.2 Altmark-betingelserne 

For at analysere hvorvidt tildelingen af ydernumre kan anses for værende kompensation for offentlig 

tjeneste, vil dette afsnit analysere de fire betingelser for kompensation, der er givet i Altmark178. 

Første betingelse angiver, at den begunstigede virksomhed faktisk skal være blevet pålagt at opfylde 

klart definerede forpligtelser til offentlig tjeneste. Jævnfør Kommissionens meddelelse179 pkt. 3.2 falder 
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denne betingelse sammen med det lignende krav i TEUF art. 106, stk. 2. Betingelsen findes derfor med 

baggrund i afsnit 4.2.1 Betroet en særlig opgave at være opfyldt. 

Dernæst skal kriterierne, der er grundlaget for beregning af kompensationen, være fastsat på forhånd 

på en objektiv og gennemsigtig måde. Som tidligere vist er de omhandlede ydelser beskrevet i 

overenskomsten, hvor der ligeledes i § 29 A er beskrevet, hvilke grundhonorar der ydes pr. ydelse. Idet 

fysioterapeuten ved tildelingen af ydernummeret samtidig tilslutter sig overenskomsten, er kriterierne 

derved sat på forhånd. Efter Kommissionens meddelelse pkt. 3.3, nr. 52, litra d skal disse oplysninger 

fremgå af overdragelsesakten. Som det er konkluderet i afsnit 4.2.1 Betroet en særlig opgave, så udgør 

overenskomsten en retsakt til overdragelse af en SGEI. Da grundlaget for beregning af kompensationen 

er fastlagt i overenskomsten, så forelægger kriterierne for kompensationen klart, hvorfor den anden 

betingelse ligeledes må anses for opfyldt. 

Den tredje betingelse fastsætter, at kompensationen ikke må overstige, hvad der er nødvendigt for helt 

eller delvis at dække de udgifter, der er afholdt ved opfyldelsen af forpligtelserne til offentlig tjeneste. 

De e eti gelse lig er de  tidligere æ te præ is  fra CJEU’s afgørelse i sage  Ferring. Men i 

Altmark udbygges betingelsen med, at der skal tages hensyn til en rimelig fortjeneste ved opfyldelsen af 

forpligtelserne. Ovenfor i afsnit 4.2.2 Kun i det omfang bestemmelserne hindrer blev det konkluderet, at 

overenskomstprisen er højere end de praktiserende fysioterapeuters ATC, hvorved at kompensationen 

overstiger, hvad der er nødvendigt for at dække udgifterne. Den tredje betingelse er derved ikke 

opfyldt, da tildelingen af ydernumre medfører en overkompensation.  

Den fjerde betingelse bestemmer, at den nødvendige kompensation ved mangel på en almen procedure 

for tildeling af offentlige kontrakter skal fastlægges på grundlag af en analyse af de omkostninger, som 

en veldrevet gennemsnitsvirksomhed ville have ved at gennemføre forpligtelserne. Ydernumrene 

tildeles ved en jobsamtale180, hvilket ligner en form for udbudsforretning, hvorfor tildelingen kan siges at 

følge en normal proces for tildelingen af en offentlig kontrakt. Men i denne proces giver 

ydernummertildelingen ikke mulighed for at forhandle om prisen for ydelsen, da denne er fastlagt i 

overenskomsten. Proceduren giver herved ikke mulighed for at udvælge den ansøger, der kan levere de 

pågældende ydelser til de laveste omkostninger for samfundet. Derfor skal den nødvendige 

kompensation alligevel fastlægges på grundlag af en analyse af omkostningerne for en veldrevet 

gennemsnitsvirksomhed, jf. CJEU retspraksis181 samt i Kommissionens meddelelse pkt. 65182. 
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De to første betingelser fra dommen Altmark er herved opfyldt. Den tredje er ikke opfyldt med den 

nuværende overenskomstspris, da den overstiger ATC. Fjerde betingelse bestemmer, at fastlæggelsen 

af, hvad der er nødvendig kompensation, skal ske på grundlag af en omkostningsanalyse for en 

veldrevet gennemsnitsvirksomhed. Denne omkostningsanalyse sker ikke ved tildelingen af ydernumre, 

men det er muligt, at den bliver foretaget ved fastsættelse af overenskomstens vilkår. Følgende afsnit vil 

derfor belyse, hvorvidt omkostningsanalysen indirekte fi der sted ed DF og RLTN’s forha dli g. Findes 

overenskomstforhandlingen at medføre en omkostningsanalyse, kan analysen evt. afdække, hvorfor 

overenskomstprisen så stadig er højere end ATC og derved ikke opfylder den tredje betingelse. 

4.3.3 Fastsættelse af overenskomstprisen 

Den nuværende tildeling af ydernumre giver ikke mulighed for, at regionerne kan udvælge den ansøger, 

som kan levere overenskomstsydelserne til de lavest mulige omkostninger. Derfor forudsætter 

opfyldelsen af tredje og fjerde betingelse fra Altmark, at kompensationen beregnes på grundlag af en 

analyse af omkostningerne for en veldrevet gennemsnitsvirksomhed. Med nedenstående økonomiske 

analyse vil det blive vurderet, hvorvidt den nuværende fastsættelse af kompensationen medfører, at 

kompensationen svarer til en dækning af omkostningerne for en veldrevet gennemsnitsvirksomhed plus 

en rimelig profit. 

For at analysere hvordan overenskomstprisen fastsættes ved forhandlingen mellem DF og RLTN, ses der 

først på målene for forhandlingen. DF forhandler på vegne af de praktiserende fysioterapeuter og 

ønsker derfor at maksimere medlemmernes profit (π). Profitten er givet ved det omsatte antal varer (Q) 

multipliceret med den modtagne pris (Ps) fratrukket de gennemsnitlige totale omkostninger (ATC). 

Funktioner og betegnelser er endvidere hentet fra afsnittet 3.3.1 Definition af tilskuddet. � = � ∙ � − � �  � = ( − | | ∙ � − ) ∙ � − � �  

Hvis DF har mulighed for selv at bestemme overenskomstprisen, vil de sætte prisen på samme måde 

som et kartel. Den optimale Ps for DF vil derved være: ��� � = − ∙ | | ∙ � + | | ∙ � � + | | ∙  

− | | ∙ + � � − ∙ � =  
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� = | | + + � �
 

Det bemærkes, at den optimale PS skal være større end ATC. Har DF hele forhandlingsmagten, vil de 

skabe en situation som vist på figur 3 – Prisoptimering for DF. DF’s edle ers profit fre går so  det 

prikkede område, og det ses, at DF så vidt muligt vil tage hele tilskuddet (t), hvorfor dette ikke vil 

komme patienterne til gode. 

Figur 3 – Prisoptimering for DF  

RLTN forhandler prisen for den fysioterapeutiske behandling på vegne af regionerne og i sidste ende 

patienterne. I forhandlingen med DF vil RLTN derfor forsøge at maksimere forbrugeroverskuddet 

(Consumer Surplus – CS). Det bemærkes, at regionerne ved forhandlingerne ikke tager højde for 

samfundets udgifter til tilskuddet t, da dette er fastsat i den statslige regulering.  CS er givet ved: 

� = ½ ∙ � ∙ (| | + − �) 

= ½ ∙ − | | ∙ � + ∙ ∙ (| | + − �) 

Har RLTN hele forhandlingsstyrken, vil de sætte overenskomstprisen til: 

 �� � = − ∙ − ∙ + ∙ � 

= − ∙ − ∙ + ∙ �  ⇔  
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� =  

Den optimale overenskomstpris for RLTN er derved PS så lav, at alle patienter kan modtage varen til 0 

kr., og tilskuddet udgør den eneste indtægt, som de praktiserende fysioterapeuter modtager. Eftersom 

tilskuddet udgør 105,82 kr., og det tidligere er konkluderet, at fysioterapeuternes ATC er højere end 

163,45 kr., er dette ikke en realistisk pris. Den optimale pris for RLTN skal derfor tage hensyn til 

fysioterapeuternes ATC ved behandlingerne og er derfor:    

� = � � 

En forhandlingssituation, hvor RLTN har hele forhandlingsmagten, vil dermed ende i en situation, som 

vist på figur 4 – Prisoptimering for RLTN, hvor CS fremgår som det grøntmarkerede område.  

Figur 4 – Prisoptimering for RLTN 

Ovenstående funktioner og figurer viser de to yderpunkter af forhandlingen. Afhængig af parternes 

forhandlingsstyrke vil overenskomstprisen (PS) blive lagt et sted imellem de to yderpunkter for PS. Det 

betyder, at jo mere forhandlingsmagt DF får, des længere vil PS blive fjernet fra ATC. Idet at ATC 

indebærer omkostningerne for en veldrevet gennemsnitsvirksomhed plus en rimelig fortjeneste, bliver 

de praktiserende fysioterapeuter derfor overkompenseret proportio alt ed DF’s forha dli gs agt.  

Den nuværende organisation af markedet giver herved ikke regionerne grundlag for at fastsætte 

kompensationen således, at den svarer til omkostningerne for en veldrevet gennemsnitsvirksomhed 

plus en rimelig fortjeneste (ATC). Med ydernummerordningen er markedet herved organiseret på en 

sådan måde, at kompensationen for udførslen af overenskomstydelserne ikke kan overholde den tredje 

og fjerde betingelse fra Altmark dommen. 
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4.3.4 Konklusion – Kompensation for offentlig tjeneste 

Hvis tildelingen af ydernummer kan konstateres at være en kompensation for offentlig tjeneste, vil 

foranstaltningen ikke blive anset for at være statsstøtte, jf. sagerne Ferring og Altmark. Betingelserne for 

at en foranstaltning kan anses for kompensation for offentlig tjeneste, er ovenfor blevet analyseret 

m.h.p. at bestemme, hvorvidt tildelingen af ydernumre overholder betingelserne.  

Ydernummerordningen overholdt de to første betingelser, da tildelingen af et ydernummer forpligter de 

praktiserende fysioterapeuter til offentlig tjeneste, og overenskomsten fastsætter et klart grundlag for 

beregning af kompensationen. 

Idet at overenskomstprisen er højere end ATC, er den tredje betingelse ikke opfyldt. Dette bekræftes af 

den nærmere analyse af overenskomstforhandlingerne, som viser, at den nuværende organisering af 

markedet bevirker, at overenskomstprisen vil blive større end ATC, så længe DF besidder 

forhandlingsmagt. Denne analyse viser ligeledes, at det fjerde kriterium ikke er opfyldt, da tildelingen 

ikke følger almene udbudsprocedurer, samt at overenskomstforhandlingen ikke indeholder en analyse 

af omkostningerne for en veldrevet virksomhed.  

Som resultat heraf kan det konkluderes, at tildelingen af ydernumre ikke kan anses som kompensation 

for offentlig tjeneste. 

5 Diskussion og konklusion  

5.1 Diskussion: Tilbage til den markedsøkonomiske investor 

Analysen af den nuværende forhandlingssituation mellem RLTN og DF viser, at regionernes organisering 

af markedet tilføjer DF en forhandlingsmagt. Denne forhandlingsmagt benytter DF til at hæve prisen for 

de tilskudsberettigede ydelser. Den nuværende overenskomstpris på 269,27 kr. er derved prisen, som 

regionerne kan opnå med de nuværende forhandlingsforhold.  

Herved er det ligeledes den pris, som en investor på samme størrelse med samme finansielle kapacitet 

kan opnå under den givne organisering af markedet. Er det tilfældet, betyder det, at der ikke finder en 

begunstigelse sted på trods af en pris over ATC, hvorfor tildelingen af ydernumre alligevel ikke er 

uforenelig med det indre marked efter TEUF art. 107, stk. 1. 

Men det er regionerne selv, som organiserer markedet. Det kan derfor betvivles, hvorvidt en lignende 

investor vil organisere sig således, at forhandlingspartneren modtager en forhandlingsstyrke, hvormed 

prisen hæves. Men eftersom at medlemsstaten Danmark efter protokol om tjenesteydelser af almen 
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interesse art. 1 har rettighederne til at levere, udlægge og tilrettelægge SGEI’er, samt at TEUF art. 168 

specifikt udtaler, at Unionens indsats respekterer medlemsstaternes ansvar for organisering og levering 

af sundhedstjenesteydelser og behandling, så er der belæg for, at det markedsøkonomiske 

investorprincip skal vurderes ud fra den nuværende organisering af markedet, hvor en lignede investor 

vil opnå en pris lig overenskomstprisen. I det tilfælde vil der ikke være tale om en begunstigelse efter 

TEUF art. 107, stk. 1, hvormed tildelingen af ydernumre ikke udgør støtte uforenelig med det indre 

marked. Men denne tilgang forudsætter, at CJEU afgør, at begunstigelsesvurderingen med det 

markedsøkonomiske investorprincip skal ske med respekt for medlemsstaternes ret til at organisere 

markederne for SGEI’er og sundhedstjenesteydelser. Denne afgørelse er endnu ikke blevet truffet, 

hvorfor afhandlingen på baggrund af de gennemførte juridiske og økonomiske analyser når frem til 

nedenstående konklusioner. 

5.2 Samlet konklusion 

Gennem afhandlingen har en række juridiske og økonomiske analyser belyst, hvorvidt tildelingen af 

ydernumre efter TEUF art. 107, stk. 1 udgør statsstøtte eller støtte, som er uforenelig med det indre 

marked. Dette kapitel vil samle konklusionerne fra kapitel 3 og 4 m.h.p. at besvare dette. 

Fra kapitel 3 Statsstøtte kan det konkluderes, at tildelingen af ydernumre ved brug af statsmidler 

begunstiger visse praktiserende fysioterapeuter, hvormed der sker en fordrejning af konkurrencen på 

markedet for fysioterapiydelser i et omfang, hvor det påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne. 

Hermed udgør tildelingen af ydernumre en foranstaltning, som opfylder alle betingelserne for 

statsstøtte eller støtte uforenelig med det indre marked i TEUF art. 107, stk. 1. 

Yderligere kan det med baggrund i kapitel 3 Statsstøtte konkluderes, at tildelingen af ydernumre ikke 

kan anses som værende støtte af social karakter til enkelte forbruger og hermed forenelig med det indre 

marked, jf. TEUF art. 107, stk. 2, litra a. Endvidere kan det konkluderes, at tildelingen af ydernumre 

hverken kan erklæres for forenelig med det indre marked eller undtages forbuddet mod statsstøtte i 

TEUF art. 107, stk. 1 vha. Gruppefritagelsesforordningen eller De minimis-forordningen, som begge er 

retsakter vedtaget efter TEUF art. 109. 

De fysioterapeutiske behandlingsydelser kan efter kapitel 4 Tjenesteydelser af almen interesse 

konkluderes at udgøre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse i det omfang, at ydelsen er 

omfattet af overenskomsten. Men på grund af den selektivitet og begunstigelse, der foranstaltes ved 

tildelingen af ydernumre, ikke kan konkluderes at være nødvendig, så konkluderes traktatens 
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bestemmelser ikke at hindre leveringen af overenskomstydelserne. Derved kan tildelingen af ydernumre 

ikke undtages forbuddet mod statsstøtte i TEUF art. 107, stk. 1 efter TEUF art. 106, stk. 2.  

Endvidere viser analyserne i kapitel 4 Tjenesteydelser af almen interesse, at tildelingen af ydernumre 

ikke opfylder kriterierne for kompensation for offentlig tjeneste. Hermed kan det konkluderes, at 

tildelingen af ydernumre ikke kan anses for kompensation for offentlig tjeneste og således undtaget 

forbuddet mod statsstøtte i TEUF art. 107, stk. 1. 

Afhandlingens kapitler har konkluderet, at tildelingen af ydernumre opfylder samtlige betingelser i TEUF 

art. 107, stk. 1. Dertil konkluderes det, at det ikke er muligt at erklære tildelingen af ydernumre forenelig 

med det indre marked eller undtage foranstaltningen forbuddet mod statsstøtte. Derfor kan det med 

denne afhandling konkluderes, at tildelingen af ydernumre udgør statsstøtte eller støtte, som er 

uforenelig med det indre marked jf. TEUF art. 107, stk. 1.  
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6 Forkortelser og betegnelser 
ATC:  Gennemsnitlige totale omkostninger 

CJEU:  Den Europæiske Unions Domstol (herunder Domstolen, Retten og et antal 

specialretter) 

CS:  Consumer Surplus/Forbrugeroverskuddet 

DF:   Danske Fysioterapeuter (Fag- og interesseorganisation) 

EU:  Den Europæiske Union 

HHI:   Herfindahl–Hirschman Indekset 

Kommissionen: Europa-kommissionen 

PS:  Producers surplus/Producentoverskuddet 

Overenskomsten: Overenskomst om almindelig fysioterapi af 07.06.2011 

mellem DF og RLTN  

Parlamentet:  Europa-Parlamentet 

RLTN:   Regionernes Lønnings- og Takstnævn 

Rådet:   Det Europæiske Råd 

SF:   Standard-fejlen 

SGEI:  Tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse 

SMV:   Små og mellemstore virksomheder 

TEU:  Traktat om den Europæiske Union 

TEUF:  Traktat om den Europæiske Unions Funktionsmåde 

TFEU:  Treaty on the Functioning of the European Union 

π:  Profit  
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 Bilag 4 – Svarbrev fra Danske Regioner ved Seniorkonsulent Karin Wulff Larsen, d. 2. maj  

 Bilag 5 - Prisanalyse 

 Bilag 6 – Svar på anmodning om aktindsigt 

 Bilag 7 – Vedlagt svar på aktindsigt fra Region Hovedstaden 

 Bilag 8 – Herfindahl–Hirschman Indeks 

 bilag 9 – Svar fra Stines Træningscenter ApS 
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