
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Råd til privatpraktiserende fysioterapeuter 

 
 
Vi går en usikker tid i vente med tanke på vårt inntekstgrunnlag fremover. Det er lovet økonomisk 
kompensasjon for næringsdrivende som har fått næringsforbud, men vi vet ennå ikke omfanget av 
dette. Det kan derfor være hensiktsmessig å forsøke å redusere utgifter der det er mulig.  
 
Her er noen forslag:  
 

1. Leieutgifter – privat og instituttet: 
Hør med utleier om mulighet for å redusere husleie. Utleier kan være interessert i dette for å 
sikre at instituttet ikke går konkurs. Det kan være vanskelig for utleier å finne nye leietakere. 

a. Utsette leie 
b. Redusere leie en periode inntil driften gjenopptas 
c. Redusere en periode, samle opp og betale når inntektene igjen er til stede 

 
2. Faste utgifter: 

Undersøk om det er mulig å sette noen kontrakter på vent.  
a. Vask og eventuelle andre tjenester som er basert på inngåtte avtaler. 
b. Leasingavtaler 
c. Permittere ansatte  

 
3. Lån, Finanskostnader og avdrag: 

a. Undersøke muligheten for å få et lån/kassakreditt om du ikke har det 
b. Søke banken om avdragsfrihet for lån næringslån. 
c. Søke betalingsutsettelse i Lånekassen for studielån. 
d. Søke om avdragsfrihet for private lån 

 
4. Offentlig utgifter: 

a. Søke om nedsettelse av forskuddsskatten på www.altinn.no 
Inntekten dette året vil gå en del ned, ta litt godt i nedover og send søknad, du kan alltid 
justere opp igjen når situasjonen er overstått om du har tatt for hardt i. 
Foreløpig er terminen som forfalt den 15.03.2020 utsatt til 01.05.2020. 
Du kan søke om ytterligere utsettelse i www.altinn.no. 

b. Utsettelse av andre skatter eller avgifter som Eiendomsskatt og kommunale avgifter. 
c. Barnehage- og SFO-utgifter er vedtatt bortfalt. 

 
 
 
 
 
 
 

  Ref: 2020_03_17_HJ          Dato:  17.03.2020 

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

http://www.altinn.no/
http://www.altinn.no/
mailto:gensekr@fysioterapi.org


 
 

HVORDAN SIKRE INNTEKT 
 
Ansatt i eget selskap 
 

Selskapets daglige leder skriver ut permisjonsvarsel til de som er ansatte. 
 
Varselet skal inneholde:  
Informasjon om permitteringens årsak, varslingsdato, dato for iverksettelse og 
permitteringens lengde, hvem som blir permittert, og om det er hel eller delvis permittering.   
I tillegg ber vi deg som arbeidsgiver oppgi følgende varselet: 
 
• Om det er enighet mellom partene på arbeidsplassen om permitteringen (JA/NEI)   
• Den permitteres stillingsstørrelse   
• Når den permitterte ble ansatt i bedriften.    
 
Dersom permitteringsvarselet inneholder denne informasjonen, vil dette som hovedregel være 
tilstrekkelig for å kunne behandle søknad om dagpenger.  Varselsfristen er 2 dager, det er også 
2 dagers lønnsplikt. 

 
 Her finner du informasjon om dette fra NAV 
 
 Heretter må du som ansatt søke om dagpenger innen varslingsfristens utgang. 
 NAV-informasjon om dette her.  – og  her. 
 
 Som permittert får du full lønn i 20 dager. 
 

Dersom aksjeselskapet har avtale om driftstilskudd, vil det få utbetalt dette for inneværende 
måned. Om dette forlenges er uavklart. 
 

 Dersom du er syk av en eller annen årsak og ansatt, les her. 
 
Næringsdrivende fysioterapeut 
Som næringsdrivende fysioterapeut faller du foreløpig inn under den krisepakken regjeringen har 
vedtatt for frilansere og selvstendig næringsdrivende: 

Les om krisepakken her. 

• Etter 16 dager uten inntekt kan frilansere og selvstendig næringsdrivende få 80 prosent av 
gjennomsnittet av de siste tre års inntekter, opp til 600.000 kroner.  
Har du utvidet rett til sykepenger fra dag 3 og omsorgspenger fra dag 4 dager. Les her om 
omsorgsdager. 

• Nav kan tilby økonomisk sosialhjelp til frilanserne og næringsdrivende uten behovsprøving: 
Kommunal sosialhjelp vil da fungere som en midlertidig inntektssikring frem til det tidspunktet 
Nav er i stand til å utbetale midler fra den nye ordningen som etableres – altså fra dag 1. 

• Arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og frilansere kan bruke omsorgsdager hvis skolen 
eller barnehagen stenger pga. koronaviruset. 
 

• Du bør ta kontakt med NAV vedr. disse ordningene så fort som mulig. 

• Du bør ikke vente til det kommer svar fra HOD om de forslagene som har kommet inn fra PFF, NFF 
og NMF. Dette kan ta noe tid, og utfallet er uvisst. 

https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyheter/permitteringer-som-folge-av-koronaviruset
https://www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering/dagpenger-nar-du-er-permittert
https://www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering/dagpenger-nar-du-er-arbeidsledig/dagpengervedlegg#chapter-5
https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/sporsmal-og-svar-i-forbindelse-med-koronaviruset/privatperson-hva-gjelder-i-min-situasjon
https://www.nrk.no/norge/enighet-om-krisepakke-til-koronarammet-naeringsliv-1.14945891
https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/stengte-skoler-og-barnehager-gir-rett-til-omsorgspenger
https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/stengte-skoler-og-barnehager-gir-rett-til-omsorgspenger


 
Dersom du er syk/sykmeldt gjelder følgende: 
 
Spørsmål og svar for selvstendig næringsdrivende i forbindelse med koronaviruset. (NAV) 
 
Her kan du lese informasjon fra NAV om koronavirus 
 
Informasjon til leger ved sykmelding med årsak i koronavirus 
Foreløpig har man ikke krav på sykemelding ved næringsforbud, men PFF antar at regjeringen vil 
komme med en endring på dette som en del av tiltakene som iverksettes.  
 
DRIFTSTISLKUDD 
Fysioterapeuter som har driftstilskudd, vil motta dette de første 16 dagene i alle kommuner utenom 
Oslo der det vil bli utbetalt i 14 dager etter stengningen. 
 
PFF har sendt innspill til KS og Oslo kommune om å utbetale driftstilskudd utover dette, men det har 
ikke kommet noen tilbakemelding på dette. 
 
Enten du mottar driftstilskudd eller ikke bør du likevel søke NAV om støtte på grunnlag av den 
vedtatte krisepakke nevnt ovenfor, slik at det ikke oppstår en svikt i de inntektene som er 
tilgjengelige. 
 
Utover dette avventer PFF svar fra HOD om vårt innspill til «nødhjelp» mens det er vedtak om 
stengning av instituttene. 
 
OPPFØLGING AV PASIENTER 
Pasienter som har behov for oppfølging, bør få dette når det er hensiktsmessig og nødvendig. 
Følgende takster er tilgjengelige for kommunikasjon over telefon:  

 
Takst A4.  Du man veilede og gi instruksjoner eks. i forbindelse med øvelsesprogram. 
Takst E52: Samtale med pårørende / foresatte som ledd i pasientens behandlingsopplegg. 

 
PFF har anmodet HOD om at takst A3 skal kunne brukes i forbindelse med videokonsultasjon og 
utarbeidelse av øvelsesopplegg som for eksempel ved hjelp av Exor Live som sendes pasienten. 
 
Det har ikke kommet noen tilbakemelding på denne henvendelsen ennå. 
 
RYDDE I UTESTÅENDE FORDRINGER 
Du kan rydde i dine utestående krav og sende fakturaer på utestående honorar og egenandeler. 
 
Ellers kan dette også være en fin anledning til å bli ajourføre arbeid med journaler og regnskap / 
årsoppgjør for 2019 dersom dette ikke er gjort ennå. 
 
MELDE SEG SOM FRIVILLIG 
Du kan melde deg for kommunen som frivillig i forbindelse med bekjempelsen av virusutbruddet.  
 
TIL SLUTT 
Denne tilspissende situasjonen har bare vart noen få dager, og regjering og departementer har jobbet 
på spreng. De løsninger som foreligger vil helt sikkert bli revurdert etter hvert som tiden går, og man 
ser hvordan alt utvikler seg. Vi følger med så godt vi kan, og forsøker å påvirke der det er mulig.  
Følg med i pressen, på PFF sin hjemmeside og på sosiale medier. Vi vil informere om endringer etter 
hvert som de kommer. 

Her%20finner%20du%20spørsmål%20og%20svar%20til%20selvstendig%20næringsdrivende%20i%20forbindelse%20med%20koronaviruset.
https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus--informasjon-fra-nav
https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/leger-og-andre-behandlere/nyheter/sykmeldinger-i-forbindelse-med-koronaviruset

