
Intet gebyr for frivilligt sundhedspersonale i 
foreningerne 

 
Læger, tandlæger, fysioterapeuter og andet sundhedsfolk skal som 
udgangspunkt fremover betale et gebyr for registrering, hvis de 
bijobber. Men det skal ikke gælde frivilligt arbejde i idrætsforeninger.  

 
DIF er i tæt dialog med Sundheds- og Ældreministeriet om de nye regler, der fra årsskiftet indebærer, at 
sundhedspersonale skal betale et gebyr på op til 4.000 kroner per behandlingssted, hvor de bijobber. Det har 
blandt andet ført til, at et stor antal vagtlæger har droppet deres bijob. Med loven vil ministeriet skabe et bedre 
overblik over, hvor i landet der bliver udført behandling.  

I princippet kunne det også blive en bekostelig affære for det frivillige sundhedspersonale indenfor idrætten – og 
dermed de danske idrætsforeninger. Et overslag fra f.eks. DJU[MH1]  med 5.400 medlemmer viser, at der til 
dækning af gebyrer for deres frivillige sundhedspersonale ved stævner osv. kunne forventes en ekstra udgift for 
op mod 200.000 kr. årligt. Det er en udgift, der enten skal dækkes af det frivillige sundhedspersonale eller af 
foreningerne.  
 
DIF tog derfor straks kontakt til Sundhedsministeriet, efter at sagen kom frem. Tilbagemeldingen fra 
Sundhedsministeren var, at det på ingen måde er intentionen, at det frivillige foreningsliv skal rammes af den 
nye lov. Derfor indkalder ministeriet meget snart de relevante parter på området, blandt andet DIF, for at vende 
alle hjørner og sikre, at det frivillige foreningsliv ikke får problemer på grund af den nye lov. 

Ministeriet er – efter ønske fra DIF - allerede kommet med en udmelding på sin hjemmeside, hvor de bekræfter, 
at frivilligt sundhedspersonale i foreningsidrætten ikke skal betale gebyr. Der bliver nu arbejdet med to 
principper: 1) Hvis man fungerer som frivillig, ulønnet sundhedspersonale i en forening, så skal man ikke betale 
gebyr. 2) I forhold til dem, der får betaling for at fungere som sundhedspersonale i en forening, vil man indføre 
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en passende bagatelgrænse, så man ikke skal betale gebyr, fordi man får et mindre honorar e.l.. Samtidig vil 
ministeriet sikre, at selve registreringen gøres enkel og ubureaukratisk.  

Udmeldingen fra ministeriet kan læses her: https://stps.dk/da/nyheder/2018/frivillige-sundhedspersoner-skal-
ikke-betale-gebyr/ 

DIF forventer, at indkaldelsen til mødet i ministeriet vil komme i løbet af meget kort tid, og der vil komme 
yderligere information til foreningerne herefter. 
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