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OPPDATERT INFORMASJON 20.03.2020 
 

Ordninger som skal avhjelpe den vanskelige situasjonen vi har nå, endres og utvides løpende. 

PFF kommer her med en oppdatering av de viktigste ordningene som gjelder nå. 

PFF HOLDER DERE OPPDATERT PÅ WEBSIDEN OG FACEBOOK 

 

KRISEPAKKEN FOR FREELANSERE OG NÆRINGSDRIVENDE 

KRISEPAKKE 

Selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en 

følge av korona-pandemien får en kompensasjon der dekningsgraden er 80 % av gjennomsnitt av siste tre 

års inntekt begrenset oppad til 6G. Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet 

inntraff. Dette er en midlertidig ordning. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt 

NAV får på plass en teknisk løsning. 

NAV har ikke fått etablert noen nettbasert søknadsside ennå, men rettigheten gjelder fra 16.03.2020. 

 

Du har i tillegg til dette krav på sosialstønad uten behovsprøving fra dag 1 til dag 16. 

 

SYKEPENGER 

Selvstendig næringsdrivende og frilansere får sykepenger fra dag 3 av fraværet med samme dekningsgrad 

som etter gjeldende regler. Dette er en midlertidig ordning. Endringen trer i kraft umiddelbart og 

utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning. 

 

Sykepengene er avhengig av hvilken forsikring du har i NAV, det er flere muligheter: 

 

1. 80 % av personinntekten med tak på 6G – altså ca. kr. 480 000 maks. (denne er gratis – alle har den) 

etter 3 dager. Samme dekning som i krisepakken. 

2. 80 % av personinntekten med tak på 6G – altså ca. kr. 480 000 maks. fra dag 1. Denne koster en del 

og må tegnes. 

3. 100 % dekning (opptil 600 000) fra dag 17 – koster og må tegnes. 

4. 100 % dekning (opptil 600 000) fra dag 1 – koster og må tegnes. 

 

Les mer om forsikringer i NAV for næringsdrivende her. 

 

Dersom du ikke har noen tilleggsforsikring, er "krisepakken" akkurat lik det du får ved sykmelding. Jeg tror 

ikke det da er en fordel å være sykmeldt, da kan det hende at du ikke har rett på omsorgsdagpenger, men 

jeg er ikke sikker. Det har du hvis du benytter "krisepakken" så vidt jeg har forstått. 

 

 

  Ref: 2020_03_19_HJ          Dato:  20.03.2020 

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

http://www.fysioterapi.org/index.php
https://www.facebook.com/fysioterapi/
https://www.nav.no/no/bedrift/tjenester-og-skjemaer/selvstendig-naringsdrivende-med-flere/forsikring/forsikring-for-selvstendig-naeringsdrivende
mailto:gensekr@fysioterapi.org
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Dersom du har en privat sykeavbruddsforsikring via PFF kan du få utbetaling av denne dersom du er 100 % 

sykmeldt. 

 

OMSORGSPENGER 

Selvstendig næringsdrivende og frilansere får utbetalt fra og med dag 4, etter samme regler som 

arbeidstakere og med samme dekningsgrad som for sykepenger for selvstendig næringsdrivende. Dette er 

en midlertidig ordning. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass 

en teknisk løsning. 

 

FORELDRE SLIPPER Å BETALE FOR BARNEHAGE OG SFO 

Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt grunna koronautbruddet. 

Barnehagene får kompensert dette tapet fullt ut av staten. Slik unngår vi permitteringer i barnehagene. 

 

UTSATT FRIST FOR INNBETALING 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 utsatt frist. 

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. 

PFF anbefaler at du gjør en beregning av hvor mye du kommer til å tjene dette året og sender inn nye beløp 

via ALTINN. 

 

DRIFTSTILSKUDD 

Driftstilskudd i både Oslo kommune og landet for øvrig er anbefalt utbetalt inntil videre. 

PFF BER OM TILBAKEMELDING fra medlemmer dersom tilskuddet stanses. 

PFF har fått foretatt en juridisk vurdering om kommunene kan stanse utbetalingene av driftstilskudd på 

bakgrunn av at det ikke kan leveres tjenester. Denne konkluderer med at kommunene ikke har noe rettslig 

grunnlag for dette. 

 

ANDRE TILTAK FOR NÆRINGSLIVET 

Arbeidsgiveravgiften senkes med 4% i 2 måneder, den blir da 10,1 % i det meste av landet. 

Utsatt innbetaling av merverdiavgift som forfaller 15. april 2020. 

Utsette innbetaling av den andre terminen for forskuddsskatt for selskaper som forfaller 15. april 2020. 

Redusere lav momssats til 8 prosent. Dette er en midlertidig ordning. 

Endringen trer i kraft fra og med 1. januar 2020. 

 

SPESIELT FOR FYSIOTERAPEUTER UTEN AVTALE 

Du har de samme rettighetene som nevnt under «KRISEPAKKEN» som omtales ovenfor. Siden du ikke har 

noe driftstilskudd, blir det ikke noe å dekke inn utgiftene i praksisen med. 

 

PFF jobber hardt både mot myndighetene, men også mot partiene for å få til en løsning når det gjelder 

dekning av utgiftene slik at ikke "helprivate" mister praksisen sin under denne krisen og drar med seg 

arbeidsstedet. 

 

Se PFF sin oppfordring til solidaritet sist i dette dokumentet. 

https://www.skatteetaten.no/tiltakspakker/
https://www.skatteetaten.no/kontakt/kontor/skatteoppkrever/
https://www.skatteetaten.no/kontakt/kontor/skatteoppkrever/
https://www.skatteetaten.no/kontakt/kontor/skattekontor/
https://www.skatteetaten.no/kontakt/kontor/skattekontor/
https://www.altinn.no/
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HVORDAN SIKRE INNTEKT SOM ANSATT I EGET SLESKAP 

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. 

 

• Arbeidsgiverperioden er 2 dager – selskapet betaler lønnen i denne tiden. 

• Som permittert får du full lønn fra dag 3 til 20 av NAV. 

• Dagpenger for permitterte og de som blir ordinært ledige oppjusteres og skal utgjøre 80 prosent av 

dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 prosent av den delen av dagpengegrunnlaget som er 

mellom 3G og 6G. Den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger senkes til 0,75G siste 12 

måneder eller 2,25 G siste 36 måneder. Reglene vil gjelde både permitterte og arbeidsledige. 

• Bestemmelsen om tre dagers ventetid før dagpengeutbetalingene starter, oppheves.  Dermed 

slipper de som blir permittert å gå tre dager uten inntekt.  

• Endringen gjelder også de som blir oppsagt og må søke om dagpenger.  

• Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger under permittering, endres fra minimum 50 

prosent, til minimum 40 prosent.  

• Endringen innebærer at for eksempel en fulltidsansatt som permitteres kun to arbeidsdager i uka, 

får rett til dagpenger. 

 

Dersom aksjeselskapet har avtale om driftstilskudd, vil det inntil videre få utbetalt dette – se det som er 
skrevet om driftstilskudd ovenfor. 
 
Dersom du er smittet, ilagt karantene eller syk av en eller annen årsak og ansatt, les her. 
 

SYKEPENGER OG SYKMELDING – oppsummering: 

1. Dersom du er selvstendig næringsdrivende, kan du ikke sykmeldes hivs du er frisk. Hvis du er syk 

som følge av korona-virus en eller annen årsak kan du det. 

2. Hvis du er ansatt kan du få sykmelding hvis du er satt i karantene, smittet med korona, eller syk av 

annen årsak. 

3. Hvis du er ansatt og ikke syk, men forhindret i å jobbe grunnet stengning, skal du være permittert 

og får permisjonsdagpenger. 

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
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NØDVENDIG BEHANDLING 

Helt nødvendig behandling skal foregå under svært omfattende smitteverntiltak som sikrer både pasient og 

behandler. Dette er bare hensiktsmessig der det er snakk om nærmest livsviktig behandling. Stort sett har 

vi som fysioterapeuter ikke nødvendig utstyr og fasiliteter til dette. 

Unntaket for at fysioterapeuter skal kunne behandle pasienter er: 

Unntak: 

Kommunene forutsettes å sikre at pasienter fortsatt får dekket sitt behov for helt nødvendig 

helsehjelp. Dette kan for eksempel omfatte pasienter med behov for helt nødvendig 

rehabilitering og behandling etter akutt alvorlig sykdom, eller nødvendig behandling for å 

opprettholde viktig funksjon som ellers kan gå tapt. Dersom slik behandling må gis, skal 

smitteverntiltak sikre både behandler og pasient fra smitte og sikre at videre smitte til 

befolkningen unngås. 

  

PFF anbefaler at du tar kontakt med helsesjefen i kommunen for å avklare om kommunen har gjort tiltak i 

forhold til dette, og hvordan du evt. skal forholde deg. 

VIDEOKONSULTASJON 

Der det kan være hensiktsmessig kan fysioterapeuter ta i bruk videokonsultasjon. Vi har blitt oppfordret til 

det av Helsedirektoratet. 

E-helse om videokonsultasjon - https://ehelse.no/aktuelt/korona-slik-kommer-du-i-gang-med-

videokonsultasjon 

Det er de færreste instituttene som har denne muligheten i dag, og det finnes ikke takster for dette. PFF vil 

anta at HELFO vil godta at vi bruker tidstakst A3, A8 og A9 ved videokonsultasjon. PFF har bedt HOD om 

dette, men ennå ikke fått noen tilbakemelding. Ta kontakt med din EPJ-leverandør for bestilling og 

nærmere veiledning. 

ANNEN OPPFØLGING 

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. 

 

RÅD FOR Å REDUSERE UTGIFTER 

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 

https://ehelse.no/aktuelt/korona-slik-kommer-du-i-gang-med-videokonsultasjon
https://ehelse.no/aktuelt/korona-slik-kommer-du-i-gang-med-videokonsultasjon
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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. Rengjøring 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 private lån og næringslån. 
c. Søke betalingsutsettelse i Lånekassen for studielån. 
d. Søke om avdragsfrihet for private lån 
e. Garanti- og låneordninger for små og mellomstore bedrifter 

 
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 etter 1/5-20 i www.altinn.no. 

b. Utsettelse av andre skatter eller avgifter som Eiendomsskatt og kommunale avgifter. 
c. Barnehage- og SFO-utgifter er vedtatt bortfalt så lenge barnehagene er stengt for barna 

dine. 
 

OPPFORDRING TIL SOLIDARITET 

PFF er svært bekymret for medlemmer uten driftsavtaler og institutter som har et stort innslag av disse, 
samt andre profesjoner uten driftsavtaler. Her er det store leie- og leasing-utgifter samt andre faste utgifter 
som løper selv om det ikke er aktivitet i foretaket. 
PFF vil oppfordre til at alle som jobber i slike foretak om å være solidariske og etter beste evne forsøke å 
berge seg selv, og samtidig det foretaket man jobber i. Det er selvfølgelig forskjellige hva de som er 
leietakere har opplevd av solidaritet før denne situasjonen oppsto, og det vil også være forskjellige grader 
av hva de som driver disse foretakene har av egne midler til «å stå han av», men her må det samarbeides 
også for at alle skal ha et sted å jobbe når krisen er over. 
 
Hver stein må snus i den situasjonen vi har, alle muligheter må undersøkes og forsøkes, men for all del må 
det unngås at næringsdrivende fysioterapeuter går personlig konkurs om dette trekker i langdrag. 
 
PFF sonderer muligheten for å opprette et krisefond som tenkes brukt slik at medlemmer med økonomisk 
mulighet kan bidra inn i dette fondet, som da skal kunne utdele midler til medlemmer som er hardest 
rammet. Intensjonen er at innbetalingene skal være fradragsberettigede, og at utbetalingen naturligvis skal 
skattlegges. Dette er ikke noen enkel konstruksjon, men vi håper den er mulig. Best hadde det vært om en 
del av Fysiofondet var øremerket slike formål – dette er noe PFF også vil undersøke når tingene roer seg 
litt. 
Inntektsgrunnlaget til Fysiofondet er jo i hovedsak generert av den innsatsen privatpraktiserende 
fysioterapeuter til daglig gjør i praksisene sine, så det er jo også viktig for Fysiofondet at disse sikres i 
krisetider! 
 
 
 
 
 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/garanti--og-laneordninger-for-bedre-likviditet-i-bedriftene/id2694273/
http://www.altinn.no/
http://www.altinn.no/
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Det kommer stadig nye vedtak og endringer etter hvert som regjeringen jobber seg gjennom de forskjellige 
problemstillingene, så det er hard jobb å holde seg oppdatert. PF jobber kontinuerlig for dette, og vil 
gjennom helgen komme med viktige oppdateringer når de foreligger. 
 
 
RELEVANTE LINKER OM KORONA-SITUASJONEN 
 
PFF’s hjemmeside:    http://www.fysioterapi.org/ 

PFF’s forum på Facebook:  https://www.facebook.com/fysioterapi/ 

Skatteetaten – tiltakspakker:  https://www.skatteetaten.no/tiltakspakker/ 

Pressemeldinger fra Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nyheter/id2006120/ 

Helsedepartement om Koronavirus: https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/id2692388/ 

Informasjon fra Helsedirektoratet: https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/id2692388/ 

NAV sin webside:   https://www.nav.no/no/Person 

Informasjon fra Helsenorge:  https://helsenorge.no/koronavirus 

Informasjon fra NAV: https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-

vite/koronavirus--informasjon-fra-nav 

Flere tiltak for bedrifter:  https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-foreslar-flere-

tiltak-for-a-trygge-arbeidsplassene/id2694341/ 

Garanti- og låneordninger: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/garanti--og-laneordninger-

for-bedre-likviditet-i-bedriftene/id2694273/ 

Regjeringens strakstiltak: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringens-strakstiltak-

for-a-dempe-de-okonomiske-virkningene-av-

koronaviruset/id2693442/ 

 

NAV – spørsmål og svar om situasjonen – for næringsdrivende 

 

  

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Henning Jensen 

      

http://www.fysioterapi.org/
https://www.facebook.com/fysioterapi/
https://www.skatteetaten.no/tiltakspakker/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nyheter/id2006120/
https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/id2692388/
https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/id2692388/
https://www.nav.no/no/Person
https://helsenorge.no/koronavirus
https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus--informasjon-fra-nav
https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus--informasjon-fra-nav
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-foreslar-flere-tiltak-for-a-trygge-arbeidsplassene/id2694341/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-foreslar-flere-tiltak-for-a-trygge-arbeidsplassene/id2694341/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/garanti--og-laneordninger-for-bedre-likviditet-i-bedriftene/id2694273/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/garanti--og-laneordninger-for-bedre-likviditet-i-bedriftene/id2694273/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringens-strakstiltak-for-a-dempe-de-okonomiske-virkningene-av-koronaviruset/id2693442/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringens-strakstiltak-for-a-dempe-de-okonomiske-virkningene-av-koronaviruset/id2693442/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringens-strakstiltak-for-a-dempe-de-okonomiske-virkningene-av-koronaviruset/id2693442/
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#chapter-6

