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Gjenåpning med smitteverntiltak
Regjeringen har bestemt at fysioterapeuter kan gjenåpne virksomhetene sine den 20. april med en-til-en
kontakt hvis krav om smitteverntiltak følges.
Den 7. april 2020 bestemte regjeringen at helsepersonell som fysioterapeuter, psykologer og andre fra 20
april igjen kan åpne praksisene sine enkeltvis, og at det er en forutsetning av det er en bransjestandard for
smittevern på plass. Denne skal utarbeides av FHI i samarbeid profesjonsforeningene.
Treningssentre, svømmehaller, badeland og lignende skal fortsatt holdes stengt.
Du kan lese regjeringens pressemelding her, og en mer skjematisk fremstilling hos Helsedirektoratet her.

Regjeringens forslag om «kontantstøtte»
Som tidligere opplyst har regjeringen foreslått en ordning om støtte til bedrifter og næringsdrivende som
nå er vedtatt i stortinget. Ordningen skal kompensere for omsetningsfall større enn 30 % eller mer, og vil
være basert på hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader og
hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten.
Kompensasjonsordningen vil omfatte bedrifter som har minst 30 prosent omsetningsfall sammenlignet
med samme måned året før. For mars vil satsen være 20 prosent, siden de strenge smittevernstiltakene ble
innført først 12. mars.
Ordningen vil i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai, og utbetalingene vil skje etterskuddsvis basert
på faktisk omsetning i de aktuelle månedene.
Foretak som er pålagt å stenge ned av staten, vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste
kostnader per måned. Beregnet slik:
Reduksjon i omsetning x uunngåelige faste kostnader x justeringsfaktor på 90 prosent.
Minstegrensen for å få utbetalt kompensasjon er 5 000 kroner.
Som uunngåelige, faste kostnader regnes leie av lokale, lys og varme, vann og avløp, forsikring, leie av
utstyr og transportmidler, samt netto rentekostnader. Departementet vil i forskrift gi nærmere
bestemmelser om hva som vil regnes som uunngåelige faste kostnader.
Ordningen vil bli forvaltet av Skatteetaten. Søknadsprosessen vil i stor grad være automatisert gjennom en
digital tjeneste, som utvikles i samarbeid med Finans Norge. Foretakene rapporterer selv inn omsetning for
måneden det søkes for, omsetning i samme måned året før og uunngåelige faste kostnader. Den digitale
tjenesten vil ha et innebygd kontrollsystem for å verifisere søker og beløpet det søkes om, opp mot ulike
registerdata og kryssjekker. Dersom alle kriteriene er oppfylt, vil det fattes et vedtak i systemet og
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utbetalingen vil skje automatisk. Det vil også være en ordning med manuell behandling for berettigede
søknader som ikke kommer igjennom den automatiske rutinen.
Forslaget legges frem for Stortinget fredag 3. april. Deretter må det behandles i Stortinget og godkjennes av
ESA. Parallelt arbeides med den tekniske løsningen for søknadsportalen. Ordningen er derfor ikke iverksatt
ennå, og det finnes ikke noe søknadsskjema tilgjengelig foreløpig.

Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere
Den foreslåtte ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet hele eller deler av
inntekten ble vedtatt av Kongen i statsråd onsdag 8. april. Ordningen skal være en erstatning for tapt
inntekt som følge av koronasituasjonen.
Det er fastsatt en midlertidig forskrift om ordningen som trådte i kraft den 09.04.2020. Av denne
forskriften fremgår at selvstendig næringsdrivende og frilansere som har arbeidsinntekt eller rett til
dagpenger, sykepenger eller omsorgspenger etter folketrygdlovens kapittel 4, 8 eller 9 trekkes dette fra
grensen på 6 G, slik at det ikke gis kompensasjon på et grunnlag større enn differansen mellom 6 G og
summen av de nevnte inntektene.
Inntekter som selvstendig næringsdrivende og frilanser i stønadsperioden kommer til fradrag i ytelsen med
80 prosent.
Søknadsfunksjonen er på plass i begynnelsen av mai. Følg med på NAV om ordningen her.
Hos NAV kan du følge situasjonen som gjelder selvstendig næringsdrivende på denne siden.

Svar på den felles henvendelsen til regjeringen fra PFF, NMF og NFF
Fysioterapiorganisasjonene har fått svar på den felles henvendelsen som ble sendt regjeringen og de
politiske partiene. Essensen i svaret er at de ordningene som er vedtatt eller foreslått også skal benyttes
av fysioterapeuter.
Bent Høye viser i svaret til de to ordningene som er omtalt ovenfor, samt at fysioterapeuter sammen med
flere andre helsefaggrupper har fått mulighet til å følge opp pasientene sine ved hjelp av videokonsultasjon
og telefonkonsultasjon og få honorar for dette gjennom den nye taksten for dette.
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