
 
 

 

Statsråden 

 

 

Postadresse: Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 
Kontoradresse: Teatergt. 9 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 983 887 406 

Tiltak for selvstendig næringsdrivende helsefaggrupper i forbindelse 
med covid-19 pandemien. 

Det vises til henvendelsen fra deres organisasjoner av 26. mars 2020 adressert til HOD m. fl 

og innspill til tiltakspakke for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter.  

 

Jeg mottar nå henvendelser fra mange enkeltpersoner som er selvstendig næringsdrivende 

og fra profesjonsforeninger som representer selvstendige næringsdrivende helsefaggrupper. 

Jeg har forståelse for at mange er fortvilet over den situasjonen de er kommet i. Vi befinner 

oss i en ekstraordinær situasjon. Det rammer mange pasienter som trenger behandling fra 

ulike helsefaggrupper, og det rammer ulike aktører som har måttet innstille eller kraftig 

redusere sin virksomhet på kort varsel.  

 

Regjeringen har lansert ulike tiltak for å imøtekomme selvstendig næringsdrivende yrkes-

utøvere senest 2. april 2020. I tillegg til de generelle ordningene som det orienteres om på 

Nav.no, lanserte regjeringen 2. april 2020 en særskilt ordning for selvstendig nærings-

drivende små bedrifter. Se:https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foretak-med-minst-30--

omsetningsfall-kan-fa-kompensasjon/id2696396/  

 

Helse- og omsorgsdepartementet har i tillegg åpnet for å gi flere helsefaggrupper mulighet til  

å følge opp pasienter gjennom videokonsultasjon/telefonkonsultasjon og få honorar for slik 

virksomhet gjennom egne takster. Dette er innført som en midlertidig løsning frem til 1. sep-

tember 2020. Det vises i den forbindelse til informasjon fra Helsedirektoratet og informasjon 

på helfo.no.  

 

Det er viktig at selvstendig næringsdrivende helsefaggrupper og andre holder seg oppdatert 

på den informasjon som til enhver tid er tilgjengelig fra nasjonale myndigheter.  

Ifølge liste  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

20/1392-85  

Dato 

6. april 2020 

 



 

 

Side 2 
 

 

Jeg takker for at dere slutter opp om den nasjonale dugnaden for å avgrense smitte-

spredning. 

 

 

Med hilsen 

 

 
Bent Høie 

 

  



 

 

Side 3 
 

Adresseliste 

 

Norsk 

Fysioterapeutforbund 

Postboks 2704 St. 

Hanshaugen 

0131 OSLO 

Norsk 

Manuellterapeutforening 

   

Privatpraktiserende 

Fysioterapeuters 

Forbund 

Schwartzgt. 2 3043 DRAMMEN 
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