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Siste om Koronasituasjonen
Siden fredag den 27.03.2020 har det ikke kommet vesentlige nyheter om hvordan søke på ordninger som
er satt i verk. Det er ennå ikke søknadskanaler tilgjengelig utover for de som er ansatte og for tiden
permitterte eller sykmeldte.
Nedenfor kan du lese om de siste nyhetene.

NAV om inntektssikring
Det foreligger ikke i dag noen ny informasjon om søkemuligheter på de nye ordningene som er vedtatt av
regjeringen. Tiltakene omfatter ordninger om inntektssikring og dekning av utgifter. Les mer om ordningen
med inntektssikring her. På nav sine hjemmesider finnes det foreløpig ikke noe om ordningen med
utgiftsdekning.
Regjeringens utspill om utgiftsdekning
– Vi har en ekstraordinær situasjon på arbeidsmarkedet. Jeg vil forsikre alle om at den grunnleggende
sikkerheten i velferdssystemet vårt er der. Folk skal få nødvendig støtte når krisen pågår, og vi gjør alt vi
kan for at jobbene skal være der når krisen er over sier Torbjørn Røe Isaksen. Les hele saken her.
Du kan også få en oversikt over aktuelle støtteordninger på https://www.altinn.no/starte-ogdrive/koronaviruset-og-din-virksomhet/stotteordninger-korona/
Fysiofondet kan dekke reiseutgifter til kurs avlyst grunnet koronavirus
Har du reiseutgifter i forbindelse med kurs som er avlyst pga faren for smitte av koronavirus?
Fondsstyret har bestemt at det er mulig å søke reisestipend til dekning av reiseutgifter selv om
arrangementet det søkes om reisestøtte til er avlyst på grunn av faren for smitte av Covid-19.
Det forutsetter at søker kan dokumentere at det er søkt og fått avslag på andre muligheter for refusjon –
som for eksempel ombooking, reiseforsikring, dekning fra arbeidsgiver
Link: https://fysiofondet.no/Nyhetsarkiv/Kurs-avlyst-grunnet-koronavirus
Helsedirektoratets råd om videokonsultasjon
Direktoratets hovedanbefaling er at du som helsepersonell benytter deg av en videoløsning som allerede er
i bruk i helsesektoren.
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Det er du som behandler som har ansvaret for at leverandøren du velger tilfredsstiller kravene til
personvern og informasjonssikkerhet. Leverandører tilknyttet helsenettet har forpliktet seg til å følge Norm
for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren.
Du kan også kontakte EPJ-leverandøren din for hjelp til å finne en egnet videoløsning. Enkelte leverandører
tilbyr integrasjon med Helsenorge, tilrettelegging for fristilte videoløsninger og utvidet pasientplattform
som inkluderer videokonsultasjon.
Link til hele artikkelen: https://ehelse.no/aktuelt/korona-slik-kommer-du-i-gang-medvideokonsultasjon?fbclid=IwAR1gKtZ82z6FsFfX3KtlZ9_nT2IuUFTYy1tIejcaaMPoqMyvvQKxbce8JLw
Takster for videokonsultasjon finner du her.
Les også Helsedirektoratets temaside om Covidd-19.

Relevant informasjon finner du på vår hjemmeside: http://www.fysioterapi.org/
- og på Facebook kan du sjekke: https://www.facebook.com/fysioterapi/

Med vennlig hilsen

Henning Jensen
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