
 

 

 

 

OPPDATERT INFORMASJON TIL INSTITUTTENE  
 

Det råder stor usikkerhet i kommunene om hvordan fysioterapipraksiser skal håndteres. Noen kommuner har 

beordret fullstendig stengning, mens andre har tillatt drift med en del begrensninger. Dette skyldes forskjellig 

tolkning av Helsedirektoratets vedtak om stengning av visse offentlige og private virksomheter.  

Det har i den kaotiske situasjonen som råder vært vanskelig å fremskaffe førstehåndsinformasjon fra sentrale 

myndigheter, men det foreligger nå god informasjon om at forbud mot, og pålegg om stengning ikke omfatter 

fysioterapitjenesten. Vi anser at denne informasjonen er troverdig og korrekt sett i sammenheng med ordlyden i de 

anbefalingene og vedtakene som er fattet i sakens anledning. 

PFF vil imidlertid ikke utelukke at det vil forekomme store lokale variasjoner mellom kommunene som kan gi gode 
begrunnelser for å fravike anbefalingen om at blant annet fysioterapitjenesten skal være tilgjengelig slik at det kan 
bli forskjell fra kommune til kommune. 

PFF mener det er viktig at medlemmene får tilgang til denne informasjonen så fort som mulig slik at aktiviteten til 

kommende uke kan planlegges og forberedes i løpet av dagen eller i morgen tidlig. 

PFF oppsummerer derfor følgende: 

▪ Driften ved fysioterapipraksiser skal opprettholdes for pasienter med størst behov. 

▪ Det skal iverksettes tiltak for reduksjon av smittefare og skjerming av utsatte pasientgrupper. 

▪ Visse typer virksomhet skal stenges. 

PFF forholder seg til at landets myndigheter har foretatt en balansert avveining av fordeler og ulemper ved at 
primærhelsetjenesten holdes i gang, herunder fysioterapitjenesten. 

PFF vil under alle omstendigheter anbefale medlemmene å være svært restriktive med utvelgelsen av pasienter som 
skal tas inn til undersøkelse og/eller behandling. Bruk rådgivning over telefon der dette er mulig og hensiktsmessig. 

 

Tiltak for reduksjon av smittefare: 

1. Det skal være adgangskontroll ved instituttene, følgende har ikke adgang: 

a. Personer som har kommet hjem fra utenlandsreise de foregående 2 ukene. 
b. Personer som har vært i kontakt med mulig koronasmittede personer de siste ukene. 
c. Personer som viser tegn til luftveisinfeksjon. 
d. Personer i risikogrupper og med nedsatt almenntilstand og immunforsvar. 

i. Eldre personer 
ii. Personer i immunsuppressiv behandling 

iii. Personer med nedsatt respirasjonskapasitet (kronisk lungesykdom) 
iv. kardiovaskulær sykdom 
v. diabetes 
vi. hypertensjon 
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2. Råd ved pasientkontakt og hygiene tiltak: 
a. Pass på å vaske hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann  
b. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig 
c. Unngå håndhilsning og klemming 
d. Ikke bruk ringer, armbåndsur, store øreringer og neglelakk 
e. Sørg for at pasienter ikke oppholder seg nærmere hverandre enn minst 1 meter. Dette er blant 

annet aktuelt på venterommet. 
f. Du kan ta på pasientene, men man skal være ekstra nøye med håndhygiene 
g. Heng opp relevant informasjon på instituttet. 

 
3. Virksomhet som skal opphøre: 

a. Behandling i grupper (sal, basseng og treningsrom) 
b. Treningssentervirksomhet 

 
4. Begrensning av reisevirksomhet 

a. I tiden 12. mars til foreløpig ut april 2020 har helsepersonell forbud mot utenlandsreiser 
b. Helsepersonell skal unngå unødvendige innenlandsreiser og kollektiv transport innenlands 

 
5. Begrensning av «pasienttettheten» på instituttet 

a. Ha god tid mellom pasientbehandlingene slik at det ikke blir opphopning på venterom 

b. Begrens aktiviteten til det som er mest nødvendig 

c. Koordiner med de øvrige fysioterapeuter på instituttet (eks. forskyving av timene – jobbe skift)  

d. Vær klar til fastsatt tid slik at det ikke oppstår unødvendig ventetid 

 

Det er ingen tvil om at den tilstanden vi har nå vil bety vesentlige inntektstap for privatpraktiserende 

fysioterapeuter, og PFF jobber derfor med utforming av krav om kompensatoriske tiltak. Vi nevner foreløpig 

følgende muligheter: 

1. Kommunene pålegges å utbetale driftstilskudd uendret på tross av nedsatt aktivitet, sykmelding eller 

karantene grunnet utbruddet av Covid-19. Skal også gjelde ved stengning av institutter der personer med 

smitte har oppholdt seg. 

2. Selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter uten driftsavtale gis rettigheter i Folketrygden til 

forsikringsbetingelser med 100 % dekning fra 1. dag enten de har tegnet forsikring eller ikke, ved egen 

sykdom, karantene eller stengning av praksisen grunnet Covid-19 smitte. 

3. Selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter får et direkte tilskudd fra HELFO basert på den 

inntektsnedgangen situasjonen fører til. Her fremmes det forslag om at dette beregnes ut ifra praksisens 

omsetning de siste 3 månedene, og også skal omfatte fysioterapeuter uten driftsavtaler.  

4. Prioritert saksbehandlingstid ved krav om endring av forskuddsskattetrekk. Utsettelse av betalingsfrist til 

endringen er i kraft.  
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