
 

 

Momenter ved oppstart av praksis 
 

MYNDIGHET Enpersonforetak/Gruppepraksis/Selskap 

Statens 
Autorisasjonskontor 

Du må ha norsk autorisasjon som fysioterapeut. Følg linken til ve. for å komme 
til hjemmesiden til Statens Autorisasjonskontor – SAK. 

Helseråd – 
kommunelege 

PLIKTIG å melde fra om oppstart av virksomheten. Lokalene skal godkjennes av 
helserådet. 

Enhetsregisteret 
PLIKTIG hvis 1 til 5 ansatte. Ikke hvis du er alene, men det kan lønne seg fordi 
du da får et organisasjonsnummer. 

Foretaksregisteret 
Enkeltpersonforetak hvis kjøp og salg av varer - eller mer enn 5 ansatte 
 Ved opprettelse av Selskap 

Ligningskontoret PLIKTIG for å få anslått inntekten slik at du kan betale forskuddsskatt. 

Altinn 
HVIS ANSATT(E) – det skal sendes oppgaver over lønn, arbeidsgiveravgift og 
forskuddstrekk. 

Samordnet 
registermlelding 

HVIS MOMSPLIKTIG salg foregår i virksomheten med en omsetning på over kr. 
50.000 pr. år. Klikk her for nærmere info. 

Arbeidstilsynet 
HVIS ANSATT(E) 
Få veiledning om arbeidsmiljø, arbeidsavtaler, lønn, ferie, sykefravær m.m. 

Norsk 
Pasientskadeerstatning 

Du må melde fra om at du driver avtaleløs virksomhet slik at du kan få 
ansvarsdekning. Sjekk menypunktet om privat helsetjeneste til venstre. 

Datatilsynet 
PLIKTIG å sende inn melding om oppretting av pasientkartotek. Denne plikten 
faller bort fra 25.05.2018 – Klikk linken til venstre for nærmere informasjon. 

Yrkesskadeforsikring 
HVIS ANSATT(E) – Du kan tegne yrkesskadeforsikring hos PFF’s 
forsikringspartner If. Klikk her for informasjon om PFF forsikringsordninger. 

 

 

På denne linken finner du en samlet oversikt over offentlige krav ved Etablering og drift av 

næringsvirksomhet og gode veiledninger for mange forskjellige områder. 

Følg denne linken til en generell side om etablering av næringsvirksomhet ved å klikke her. 

Her finner du en samlet oversikt over regelverk for helsesektoren 

Link til brønnøysundregistrenes hovedside med oversikt og nyheter. 

Når du driver virksomhet som fysioterapi skal det forefinnes et internkontrollsystem på instituttet. 
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http://www.sak.no/
http://www.sak.no/
https://www.brreg.no/enkeltpersonforetak/registrere-et-enkeltpersonforetak/
https://www.brreg.no/om-oss/oppgavene-vare/alle-registrene-vare/om-foretaksregisteret/
http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/forskuddsskatt/For-enkeltpersonforetak/
https://www.altinn.no/
https://www.brreg.no/bedrift/samordnet-registermelding/
https://www.brreg.no/bedrift/samordnet-registermelding/
https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/Registrere/Registrere-mva-plikt/Hva-gjor-jeg-for-a-bli-registrert-for-mva/
http://www.arbeidstilsynet.no/
http://www.npe.no/no/Helsepersonell/
http://www.npe.no/no/Helsepersonell/
http://www.datatilsynet.no/personvern/Melding-og-konsesjon/
https://www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/melde-ulykke/yrkesskadeforsikring/
http://fysioterapi.org/medlemskap-forsikring/forsikring-1
https://www.altinn.no/no/hjelp-til-regelverk/
https://www.altinn.no/no/hjelp-til-regelverk/
https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/
http://regelhjelp.no/Templates/Bransje____5406.aspx?BransjeNavn=Helsetjenester
http://www.brreg.no/
http://www.fysioterapi.org/praksisdrift-internkontroll-og-personvern/internkontroll

