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INFORMASJON OG ANBEFALINGER TIL INSTITUTTENE 
i anledning utbruddet av koronar-virus 

 

Regjeringen har i dag iverksatt omfattende tiltak mot spredning av smitte av viruset Covid-19. 

Dette omfatter blant annet stengning av virksomheter og møteforbud. Vedtaket kan i sin helhet 

leses her. 

Det hersker i dag stor usikkerhet blant fysioterapeuter, om dette også gjelder fysikalske institutter. 

PFF har ikke oppfattet at dette er tilfellet, siden helse- og omsorgstjenester skal opprettholdes. 

PFF har heller ikke mottatt noen informasjon fra myndighetene om at dette er tilfellet, men 

situasjonen kan fort endre seg. Oppdatert informasjon vil bli sendt ut fortløpende ved endringer. 

Det er imidlertid en del restriksjoner fysioterapeuter må forholde seg til for å unngå spredning av 

viruset, disse er listet opp nedenfor. 

I tilfelle fysikalske institutter pålegges å stenge, jobber PFF med et krav om kompensasjon for 

tapte inntekter til myndighetene. PFF anser det som viktig at ikke instituttene og de som jobber 

som privatpraktiserende fysioterapeuter med eller uten driftsavtaler kommer ut i et økonomisk 

uføre som vil medfører konkurser for personlige utøvere eller foretak. 

PFF oppfordrer alle medlemmer til å følge med på utviklingen via nedenstående 

informasjonskilder og ved å sjekke e-posten jevnlig. 

 

I forbindelse med utbruddet av korona-virus gis nedenstående anbefalinger og informasjon 

SENTRALE INFORMASJONSKILDER: 

Folkehelseinstituttets informasjon om korona-virus 

Helsedirektoratets informasjon om korona-virus 

Generell informasjon til befolkningen 

Råd til foretak / arbeidsgivere fra Finans Norge 

NHO sine råd til medlemsbedriftene 

  Ref: 2020_03_12_HJ          Dato:  12.03.2020 

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund 
Generalsekretær Henning Jensen 
Schwartzgt. 2,   3043 Drammen 
E-post: gensekr@fysioterapi.org – Tlf. 913 51 337 
 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/anbefalinger-og-beslutninger
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/plakater-og-informasjonsmateriell
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/plakater-og-informasjonsmateriell
https://helsenorge.no/koronavirus
https://www.finansnorge.no/aktuelt/nyheter/2020/02/koronaviruset--er-bedriften-forberedt/
https://www.finansnorge.no/aktuelt/nyheter/2020/02/koronaviruset--er-bedriften-forberedt/
https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/artikler/koronaviruset-rad-til-bedrifter/?utm_source=spmailer&utm_medium=email&utm_campaign=Nyhetsbrev%2C+4.+mars+2020&utm_content=Koronaviruset%3A+R%C3%A5d+til+bedrifter
mailto:gensekr@fysioterapi.org
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HVA DEKKES AV PFF SINE FORSIKRINGER: 
 
STEIN OLAF SANDO – Assurandør – Forsikringspartner 
 
SYKEAVBRUDDSFORSIKRING 
Forsikringen skal dekke bedriftens faste kostnader som vil løpe selv om inntektene reduseres på 
grunn av sykdom. Kravet er at du er 100% sykemeldt, og dagserstatningen starter fra 17. dag. Det 
er ingen unntak hva gjelder sykdommer. Sykemelding grunnet coronaviruset vil være dekket. 
 
DRIFTSAVBRUDD PÅ KLINIKKEN 
Hvis det skjer en skade på bygninger eller eiendeler kan det også oppstå et inntektstap. Med 
avbruddsforsikring er du sikret at driftsresultatet blir det samme som det hadde blitt hvis skaden 
ikke hadde skjedd. Det er krav om at skaden er dekket under bedriftens maskiner og 
løsøredekning. Det betyr brann-, vann- eller innbruddskader. 
Vi får en del spørsmål om avbruddsforsikringen på eiendom dekker driftstap som følge av 
coronavirus?  Svaret er nei, dette er ingen dekningsmessig skade og vi har ingen 
avbruddsforsikring som dekker virus.  
 
NAV - LINKER 

Om sykemeldinger, sykepenger, karantene og anbefalinger 

Om sykepenger for selvstendig næringsdrivende 

 

ANBEFALINGER OM DRIFTEN VED INSTITUTTET 

- GRUPPER AVLYSES (SAL OG BASSENG) 

- TRENINGSSENTERVIRKSOMHET STENGES 

- PASIENTER SOM ER SÅRBARE AVLYSES ELLER BEHANDLES INDIVIDUELT PÅ BEHANDLINGSROM 

 Eldre personer (>65 år) 
Personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom (kardiovaskulær sykdom), 
diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk (hypertensjon) 
Personer som røyker, har mulig også en høyere risiko for alvorlig forløp av koronarvirus-
sykdommen 
 

- ØVRIGE RESTRIKSJONER FOR INNTAK AV PASIENTER 

- Pasienter som har reist utenom Norden siden 27/2-20 og senere de første 14 dagene etter reisen. 
- Pasienter som har symptomer på luftveisinfeksjon eller feber. 

 
- REISER FOR HELSEPERSONELL 

Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både 
tjenestereiser og privatreiser. 

Unngå reiser med kollektiv transport. 

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/leger-og-andre-behandlere/nyheter/sykmeldinger-i-forbindelse-med-koronaviruset
https://www.nav.no/no/bedrift/tjenester-og-skjemaer/selvstendig-naringsdrivende-med-flere/forsikring/forsikring-for-selvstendig-naeringsdrivende
https://www.nav.no/no/bedrift/tjenester-og-skjemaer/selvstendig-naringsdrivende-med-flere/forsikring/forsikring-for-selvstendig-naeringsdrivende
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Vedtaket gjelder fra i dag 12. mars kl 18.00 og foreløpig ut april 2020. 

Se denne siden for ytterligere informasjon og refundering av bestilte reiser 

 
- RÅD VEDRØRENDE PASIENTKONTAKT 

- unngå å håndhilse på pasienter 

 - heng opp informasjon til veiledning av pasienter som kommer til instituttet – vedlagt eksempler 

 - ha hånddesinfeksjon tilgjengelig på strategiske steder på instituttet (ved inngangsdør og toaletter) 

 - BRUK fortrinnsvis såpe og vann ved håndvask – men vask grundig også tommel og mellom       

  fingrene. 

- ikke bruk ringer, store øreringer og neglelakk 

- Sørg for at ikke pasienter oppholder seg nærmere hverandre enn minst 1 meter. Dette er blant 

annet aktuelt på venterommet. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Henning Jensen 

      

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/anbefalinger-og-beslutninger/Vedtak%20etter%20lov%20om%20%20helsemessig%20og%20sosial%20beredskap%20§%204-1%20første%20ledd%20om%20forbud%20mot%20utenlandsreiser%20for%20helsepersonell.pdf/_/attachment/inline/90ddbc5d-3eaa-4239-a4e5-0eed228948ac:68baf2d6056456812efec32dc50c979557b41d16/Vedtak%20etter%20lov%20om%20%20helsemessig%20og%20sosial%20beredskap%20§%204-1%20første%20ledd%20om%20forbud%20mot%20utenlandsreiser%20for%20helsepersonell.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/anbefalinger-og-beslutninger/Vedtak%20etter%20lov%20om%20%20helsemessig%20og%20sosial%20beredskap%20§%204-1%20første%20ledd%20om%20forbud%20mot%20utenlandsreiser%20for%20helsepersonell.pdf/_/attachment/inline/90ddbc5d-3eaa-4239-a4e5-0eed228948ac:68baf2d6056456812efec32dc50c979557b41d16/Vedtak%20etter%20lov%20om%20%20helsemessig%20og%20sosial%20beredskap%20§%204-1%20første%20ledd%20om%20forbud%20mot%20utenlandsreiser%20for%20helsepersonell.pdf

