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INFORMASJON OM KRISETILTAK 
 

Den første fasen av denne krisesituasjonen er nå ved å avta, og det synes som om at de 
strakstiltakene som ble innført de første dagene begynner å kunne tas i bruk. 
PFF antar at vi etter denne fasen vil se at det kommer mer målrettede og tilpassete tiltak på 
bordet, blant annet for privatpraktiserende fysioterapeuter. 

PFF har i sin første henvendelse til HOD foreslått tiltak om støtte til næringsdrivende 
fysioterapeuter som er basert på de ordningene som allerede finnes i dag for utbetaling av 
driftstilskudd og refusjon. Forslaget er i korte trekk at driftstilskuddet utbetales uten avbrudd, og 
at det utbetales en forholdsmessig del av den refusjonen som tidligere er utbetalt. 

Utfordringen er næringsdrivende fysioterapeuter som ikke har driftsavtale. Her går PFF sitt forslag 
ut på at disse skal få et beløp til utgiftsdekning fra NAV, og en forholdsmessig inndekning av tap av 
inntekt til livsopphold fra HELFO, som tross alt i alle år har spart utgifter ved at den jobben 
«avtaleløse» utfører ikke utløser refusjon. 

PFF har videre forutsatt at inntekter næringsdrivende kan oppnå ved det som er mulig av aktivitet i 
praksisen (videokonsultasjon, hjelp til kommunehelsetjenesten og rådgivning/veiledning) skal 
komme til fradrag i den støtten som gis fra HELFO. Med en slik ordning vil det være forholdsvis 
enkelt for HELFO å beregne størrelsen på støtten, da de ekstra inntektene jo blir innrapportert ved 
innsendelse av refusjonskravene. Dette gjelder riktignok ikke eventuell inntekt ved lønnet arbeid 
som noen vil kunne bidra med i denne krisesituasjonen, her vil vel NAV sikket kunne bidra med 
informasjon til HELFO. 

PFF, NMF og NFF jobber nå med et felles innspill til regjeringen om mer måltettede ordninger for 
vårt behov, der også situasjonen for de med bortfall av leieinntekter og de uten driftsavtaler skal 
få et stort fokus. 

PFF har i tillegg til dette foreslått at Fysiofondet oppretter et krisefond til bruk i situasjoner som 
den vi har i dag. 

Foreløpig er det imidlertid de akutte strakstiltakene som er gjeldende, og her begynner det å 
komme på plass informasjon fra NAV om hva disse innebærer. 

Det er ennå ikke klart hos NAV for å søke om de ordningene som er satt i verk, men de ventes om 
kort tid. 
 

  Ref: 2020_03_23_HJ          Dato:  23.03.2020 

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund 
Generalsekretær Henning Jensen 
Schwartzgt. 2,   3043 Drammen 
E-post: gensekr@fysioterapi.org – Tlf. 913 51 337 
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ENDRING I BOLIGLÅNSFORSKRIFTEN 
Finansdepartementet har i dag vedtatt å øke fleksibilitetskvoten i boliglånsforskriften til 20 %. Det 
betyr at bankene får mulighet til å gi flere boliglånstagere avdragsfrihet i tiden som kommer. 
Dette vil være til hjelp for blant annet næringsdrivende som har stilt boligen som sikkerhet for lån. 

OPPDATERT INFORMASJON OM ORDNINGENE FRA NAV 

NAV har nå lagt ut oppdatert informasjon (20.03.2020) på nettstedet sitt.  
Budskapet er: 

1. Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal kunne få inntektssikring fra kommunene i 
NAV-kontoret. Les nærmere om dette her – og her er det litt nærmere forklaringer om 
denne ordningen. 

2. Som selvstendig næringsdrivende eller frilanser kan du søke om utbetaling av 
omsorgspenger fra den 4. dagen du er hjemme fra jobb på grunn av omsorg for barn som 
ikke er på skole eller barnehage grunnet at disse er stengt. Les mer om dette her. Les også 
«Ofte stilte spørsmål» om dette. 

3. Stortinget har vedtatt å innføre en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og 
frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-
pandemien. Disse får en kompensasjon der dekningsgraden er om lag 80 % av 
gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G. Kompensasjonen dekkes fra 
og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff.  
 
Stortinget har også vedtatt å innføre en ordning for selvstendig næringsdrivende og 
frilansere som innebærer utbetaling av omsorgspenger fra og med dag 4, etter samme 
regler som arbeidstakere og med samme dekningsgrad som for sykepenger for selvstendig 
næringsdrivende.  
NAV jobber nå med å lage forskrifter og IT-løsninger slik at vi får iverksatt det Stortinget har 
besluttet. Les om dette her. 

4. Som ansatt i eget selskap har du for det første rettigheter som ansatt og selskapet ditt har 
rettigheter som arbeidsgiver. Les om dette ved å gå inn på denne portalen. 

5. Næringsdrivende har liten mulighet for å bli sykmeldt. Du må være syk med nedsatt 
arbeidsevne for å få sykmelding. Les mer om dette her – se under overskriften – «Disse kan 
ikke sykmeldes». 

KORTVERSJON AV KRISEPAKKEN 
1. Du skal ikke være sykmeldt med mindre du er syk. 
2. Du kan søke om hjelp de første 16 dagene i kommunens sosialhjelpordning. 
3. Du skal søke nav om støtte etter krisepakken som gjelder fra 17. dag for næringsdrivende, 

men søknadsopplegg ikke på plass hos nav nå. 
4. Du kan ha krav på omsorgspenger fra dag 4 hvis du er hjemme med barn som ikke kan gå i 

skole eller barnehage. Søk hos NAV. 
5. Er du ansatt i eget selskap og er permittert har du krav på dagpenger. 
6. Selskapet du er ansatt i har rettigheter som arbeidsgiver – se her. 
7. Det er ikke ennå mulig å søke på de spesifikke kriseordningene, når det gjelder ansatt som 

er permittert søker du her. 
 

https://www.nav.no/person/koronaveiviser/
https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus--informasjon-fra-nav/koronavirus-informasjon-til-selvstendig-naeringsdrivende-og-frilansere
https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/for-kommunen/nyttig-a-vite/koronavirus--informasjon-til-kommunene/koronavirus--informasjon-til-kommunene-om-selvstendig-naeringsdrivende-og-frilansere-og-okonomisk-stonad
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/familie/sykdom-i-familien/nb/ofte-stilte-sporsmal-om-koronaviruset-og-bruk-av-omsorgsdager
https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/sporsmal-og-svar-i-forbindelse-med-koronaviruset/selvstendig-naeringsdrivende-hva-gjelder-i-min-situasjon
https://www.nav.no/person/koronaveiviser/
https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/leger-og-andre-behandlere/nyheter/for-legen-sykmelding-ved-koronavirus
https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyttig-a-vite/koronavirus-informasjon-til-arbeidsgivere
https://www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering/dagpenger-nar-du-er-permittert
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TAKSTER FOR VIDEOKONSULTASJON 
Det er i dag sendt en endringsforskrift til Lovdata om takster for videokonsultasjon hos fysioterapeut.  
Denne endringen er ennå ikke kunngjort, PFF kan derfor ikke gå ut med detaljert informasjon om dette. Når 
endringen er kunngjort kan du finne nødvendig informasjon hos Lovdata og PFF sin hjemmeside. 
 
BENYTT TIDEN TIL Å FÅ PÅ PLASS INTERNKONTROLL OG PERSONVERN 
Det er nå en glimrende anledning til å få oppdatert instituttets internkontroll- og personvernsystem. I 
anledning kongressen hadde PFF et tilbud på dette systemet til redusert pris, dette tilbudet vil stå ved lag 
så lenge det ikke er anledning til å jobbe på instituttene. 

 PRODUKT / KJØPER PRIS INKL. MVA 
1 Nytt system IK og GDPR – inkl. 1 medlem av PFF + tillegg kr.   8 500,- kr. 10 625,- 
2 Nytt system IK og GDPR – inkl. 1 ikke medlem av PFF + tillegg kr. 13 000,- kr  16 250,- 
3 - Tillegg for gruppepraksis for hvert medlem PFF kr.   1 000.- kr.   1 250.- 
4 - Tillegg for gruppepraksis for hvert ikke-medlem Kr.   2 000.- Kr.   2 500.- 
5 VEDLIKEHOLD –Faktureres 1 år etter kjøp, deretter årlig Kr.      300,- Kr.      375,- 
6 Oppdat. av gml. IK-system til nytt IK + GDPR - MPFF kr.   6 000,- kr.   7 500,- 
7 Oppdat. av gml. IK-system til nytt IK + GDPR – ikke medlem Kr.   8 500.- Kr. 10 625.- 

 
UTSATT FRIST FOR BETALING AV FORSKUDDSSKATT – TILTAKSPAKKER FRA SKATTEETATEN  

• Alle som skal betale 1. termin av forskuddsskatten 15. mars, får utsatt innbetaling til 1. mai. Det er 
ikke nødvendig å søke om dette. 

• Dersom du har innbetalt forskuddsskatten, og du ønsker å få den tilbakebetalt, må du ta kontakt 
med din lokale skatteoppkrever for tilbakebetaling. Dersom du ikke får kontakt med 
skatteoppkreverkontoret, så kan du ta kontakt med Skatteetaten. 

• Innbetaling av forskuddsskatt for selskaper, andre termin 15. april: Fristen er utsatt/vil bli gitt 
adgang til senere innbetaling. MERK: Vi kommer tilbake med oppdatert informasjon. 

 
ANDRE TILTAK FOR NÆRINGSLIVET 

• Arbeidsgiveravgiften senkes med 4% i 2 måneder, den blir da 10,1 % i det meste av landet. 
• Innbetaling av merverdiavgift som forfaller 10. april 2020 – foreslått utsatt til 10. juni. 
• Innbetaling av den andre terminen for forskuddsskatt for selskaper som forfaller 15. april 2020 er 

utsatt til 1. september 2020. 
• Redusere lav momssats til 8 prosent. Dette er en midlertidig ordning. 
• Endringen trer i kraft fra og med 1. januar 2020. 

 

Momenter vedr. utgifter til lokaleleie 
Her er et par linker til utredninger om lokaleleie i den ekstraordinære situasjonen: 
https://osloadvokatene.no/kontrakt/avtaler/koronakrisen-ma-inngatte-avtaler-og-kontrakter-holdes/ 
https://osloadvokatene.no/eiendom/virusstengt/ 
 
For oppdateringer om situasjonen følg med på PFF’s nettside og Facebook-gruppe. 
 
Med vennlig hilsen 

 
 
Henning Jensen 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-23-388
https://www.skatteetaten.no/tiltakspakker/
https://www.skatteetaten.no/kontakt/kontor/skatteoppkrever/
https://www.skatteetaten.no/kontakt/
https://www.skatteetaten.no/kontakt/
https://osloadvokatene.no/kontrakt/avtaler/koronakrisen-ma-inngatte-avtaler-og-kontrakter-holdes/
https://osloadvokatene.no/eiendom/virusstengt/
http://www.fysioterapi.org/index.php
https://www.facebook.com/fysioterapi/

