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NYTT OM «KONTANTSTØTTE» TIL BEDRIFTER 
 

Det har nå kommet flere detaljer på bordet om ordningen som skal gi dekning av utgifter for bedrifter 
som har hatt store svikt i omsetningen på grunn av de tiltakene som er satt i verk for å begrense 
utbredelsen av smitte med korona-virus. 

Regjeringen foreslår at foretak som har minst 30 prosent omsetningsfall som følge av virusutbruddet, får 
kompensasjon fra staten. Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av hvor mye omsetningen har falt, 
størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader og hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten. 

Regjeringens forslag får størst betydning for næringsdrivende fysioterapeuter som ikke har driftsavtaler, og 
som siden 16.03.2020 ikke har hatt noen omsetning. Dette vil også gjelde treningssentre som mange 
fysioterapeuter driver i tilknytning til sin fysioterapipraksis. 

Detaljene ble presentert på en pressekonferanse som regjeringen holdt i kveld (02.04.2020) legger opp til 
følgende kriterier for beregning av støtten: 

1. 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 

2. Bedriftene som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetning på 30 prosent 
eller mer (20 prosent i mars), vil få kompensasjon beregnet slik: 
Reduksjon i omsetning x (unngåelige faste kostnader – egenandel på 10 000 kroner) x 
justeringsfaktor på 80 prosent 

 
Minstegrensen for å få utbetalt kompensasjon er 5 000 kroner. Vi legger opp til at den øvre grensen for 
støtte per foretak blir 30 millioner kroner per måned og at det settes en høyere maksgrense for konserner, 
forutsatt at en slik løsning kan godkjennes av ESA. Regjeringen vil foreslå at vi kommer tilbake til de 
endelige grensene i en egen forskrift. 

Justeringsfaktoren på henholdsvis 90 prosent og 80 prosent er et tydelig signal til huseiere, gårdeiere og 
andre som innkrever kostnadene fra bedriftene om at disse også må ta en del av regningen, sier 
finansministeren. 

Les hele pressekonferansen her, der du også kan se sendingen. 

Ordningen skal være klar til bruk fra 17. april, og skal gjelde for månedene mars, april og mai. Utbetalingene 
vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning i de aktuelle månedene. 

 

 

  Ref: 2020_04_02_HJ          Dato:  02.04.2020 

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

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foretak-med-minst-30--omsetningsfall-kan-fa-kompensasjon/id2696396/
mailto:gensekr@fysioterapi.org
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Hva må til for å kunne jobbe på instituttet 

Det er mange som ønsker å kunne gå i gang med å jobbe igjen. PFF får en del forespørsler om dette. Vi vil 
her gjennomgå hvilke muligheter som finnes, og nærmere om hva som må til av praktiske smitteverntiltak. 

Fra og med den 16. mars 2020 ble fysioterapipraksiser pålagt å stenge, men med visse unntak: 
 
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. 
 
Videre heter det om smitteverntiltakene: 

"Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være 
nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved 
iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de 
tiltaket gjelder. 
Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et 
uforholdsmessig inngrep." 
 
Hvilke pasienter vil falle inn under de kategoriene som er nevnt her? 

PFF anbefaler at fysioterapeuter som vurderer å ta inn pasienter som kan falle inn under kategoriene som 
er omtalt her, tar kontakt med kommunen sin for å få avklart hva det konkret innebærer å ivareta 
smittevernet, og også få mer konkrete opplysninger om hvilke pasienter som kan omfattes av dette, og om 
det i kommunen er etablert rutiner for dette. Det er også kommunen som skal sørge for at nødvendig 
smittevernutstyr er tilgjengelig. 

Helsedirektoratet har gitt sine anbefalinger til prioriteringer i helsetjenesten i et notat av 25.03.2020. 
Les hele notatet her. Det siteres fra dette notatet nedenfor: 

Generelle råd om helsehjelp 
For å hindre smitte i helse- og omsorgsinstitusjoner, bør pasienter i minst mulig grad fysisk møte opp 
hos helsetjenesten. 
Det må gjøres en individuell medisinskfaglig vurdering av om pasienter skal få helsehjelp under 
pandemien eller om helsehjelpen kan utsettes til etter pandemien. Vurderingen må ses i 
sammenheng med kapasiteten. 
Konsultasjoner som skal gjennomføres under pandemien vurderes, hovedsakelig av 
smittevernhensyn, gjennomført via telefon/videokonsultasjon. Der det er mulig skal konsultasjoner, 
særlig kontroller av pasienter med kroniske lidelser, erstattes av digital hjemmeoppfølging. Dette 
gjelder alle fagområder. 
Pasienter, brukere og pårørende, barn som pårørende bør involveres og ivaretas best mulig innenfor 
den kapasitet som er til rådighet. 
Innenfor eksisterende rammer blir det klinikerne som må ta de endelige prioriteringsbeslutningene. 
Vanskelige prioriteringsutfordringer på sykehus kan tas opp med de kliniske etikk-komiteene (KEK). 
Etiske utfordringer ved avslutning/endring av behandling, skal drøftes i fagmiljøet. Pasientene skal 
uansett gis lindrende behandling og verdig oppfølging. Det må planlegges for å sikre en verdig 
omsorg for døende. Døde skal behandles respektfullt. 
 
For spesialisthelsetjenesten er det gitt følgende anbefalinger: 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/anbefalinger-og-beslutninger/Covid-19%20prioritering%20i%20helse-%20og%20omsorgstjenesten%20notat%20fra%20Helsedirektoratet%2025.%20mars%202020.pdf/_/attachment/inline/8c91d817-0eaa-4b14-9771-f9dfc7e89df1:0ea3d86c2b1e9ac72e7bd011b75f1abded5815cb/Covid-19%20prioritering%20i%20helse-%20og%20omsorgstjenesten%20notat%20fra%20Helsedirektoratet%2025.%20mars%202020.pdf
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Rehabilitering/habilitering 
Pasienter i et forløp etter nyoppstått betydelig funksjonsnedsettelse og behov for 
habilitering og rehabilitering prioriteres høyest. Dette kan gjelde pasienter innlagt på grunn 
av hjerneslag, hjerneskade, ryggmargsskade, multitraume, amputasjon, brannskade, 
nevrologiske tilstander og andre skade- og sykdomsforløp der manglende rehabilitering kan 
medføre alvorlig varig funksjonstap. Også noen pasienter i senere faser som har fått ny 
betydelig funksjonssvikt, bør prioriteres høyt. 
 
PFF mener at dette også kan være en pekepinn når det gjelder hvilke typer pasienter som skal tilbys 
behandling på instituttene. I tillegg til disse kategoriene mener PFF at også pasienter med sykdommer som 
KOLS og cystisk fibrose der det er nødvendig med lungefysioterapi for å holde luftveiene åpne. 
 
Det har senere kommet en forskrift for den spesielle situasjonen vi er i nå, Covid-19-forskriften som gjelder 
fra 27.03.2020 - kl. 16.50.  
 
Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS CoV-
2-virus i befolkningen og blant helsepersonell, og for å sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i 
helse- og omsorgstjenesten slik at tjenesten kan håndtere smittesituasjonen og samtidig ivareta ordinære 
helse- og omsorgstjenester. I forskriften gjelder følgende for blant annet fysioterapeuter: 
 
§ 16.Krav til enkelte helsefaglige virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten 
Følgende offentlige og private virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten kan bare tilby tjenester dersom 
grunnleggende krav til smittevern ivaretas: 
 
a) fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter 
b) kiropraktorer 
c) osv…… 
 
At grunnleggende krav til smittevern ivaretas, innebærer at virksomheten skal sørge for at 
pasientbehandling skjer med to meters avstand mellom behandler og pasient, at det er utarbeidet rutiner 
for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt. Kravet om to meters avstand gjelder 
likevel ikke for helsepersonell og annet personell som under yrkesutøvelsen bruker forsvarlig 
beskyttelsesutstyr. 
 
Folkehelseinstituttet (FHI) har gitt råd og veiledning med mer konkrete opplysninger om hvilke 
smitteverntiltak som må gjøres ved behandling av pasienter. Personlig beskyttelsesutstyr er et viktig tiltak 
for å hindre smittespredning av covid -19. For å ha ønsket effekt må det det benyttes på riktig måte og til 
rett tid. Du finner også relevant informasjon om smittevern i den generelle smittevernveilederen og om de 
basale smittevernrutinene her.  
 
Har du behov for informasjon om fakta, råd og tiltak når det gjelder korona-virus finner du dette her. 
 
Av det som fremkommer av det foregående blir det svært begrenset hva som kan utføres av 
pasientbehandling der pasienten kommer til instituttet. Behandlingen skal falle inn under prioriterte 
kategorier, behandlingen skal være nødvendig for ikke at pasienten skal miste funksjon i vesentlig grad, og 
det må gjøres nødvendige smitteverntiltak. Der pasientkontakten kan foregå ved hjelp av videokonsultasjon 
skal denne metoden benyttes. 

Du må være tilgjengelig for pasientene dine 

Uansett hvor mye det kan gjennomføres av behandling på instituttet bør du tilrettelegge for følgende: 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470
https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/
https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/temakapitler/09.-basale-smittevernrutiner-i-hels/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/
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1. Være tilgjengelig for å motta telefoner som kommer til instituttet. Du skal kunne gi veiledning og 
råd til pasienter som er under behandling og til pasienter med akutte plager som henvender seg. 

2. Der det er mulig kan konsultasjoner gjøres via video som oppfyller betingelsene for 
sikkerhet/personvern. 

3. Du kan benytte tiden til å gjennomgå og oppdatere rutiner for Internkontroll og Personvern. 
4. Du kan foreta gjøre nødvendige vedlikeholdsarbeider og oppussing på instituttet. 

 
Andre muligheter for jobb 

1. Du kan melde deg til frivillig tjeneste i kommunens helsetjeneste. 
2. Du kan melde deg som arbeidssøkende hos NAV og ta annet betalt arbeid. 

 
Tidligere anbefalinger fra PFF 

KORTVERSJON AV KRISEPAKKEN FOR NÆRINGSDRIVENDE 

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. Støtten skal dekke bortfall av inntekt til livsopphold og er 
begrenset til 80 % av 6G – ca. kr. 480 000. 

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. Du må da melde deg som 
arbeidssøkende. 

6. Selskapet du er ansatt i har rettigheter som arbeidsgiver – se her. 
 
Lettelser av offentlige utgifter 

1. 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. 

2. Utsettelse av andre skatter eller avgifter som Eiendomsskatt og kommunale avgifter. 
3. Arbeidsgiveravgiften senkes med 4% i 2 måneder, den blir da 10,1 % i det meste av landet. 
4. Innbetaling av merverdiavgift som forfaller 10. april 2020 – foreslått utsatt til 10. juni.  

5. Innbetaling av den andre terminen for forskuddsskatt for selskaper som forfaller 15. april 2020 er 

utsatt til 1. september 2020. 

 

Følg ellers med for siste oppdateringer på 

http://www.fysioterapi.org/ 

 - og https://www.facebook.com/fysioterapi/ 

 

Med vennlig hilsen 
 
 
 
Henning Jensen 
      

https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyttig-a-vite/koronavirus-informasjon-til-arbeidsgivere
http://www.altinn.no/
http://www.altinn.no/
http://www.fysioterapi.org/
https://www.facebook.com/fysioterapi/

