
NÆRINGSDRIVENDE 
FYSIOTERAPEUTERS GRUPPE 



”Fagkunnskap helt  
til fingerspissene.



Selvstendig næringsdrivende 
fysioterapeut 
Fysioterapeuter med offentlig autorisasjon har mulighet til å starte opp egen 
næringsvirksomhet. De fleste arbeider på et fysioterapisenter. Andre tilbyr 
sine tjenester innen bedriftshelsetjeneste, salg av ulike helseprodukter eller 
gjennom salg av andre helseforebyggende oppgaver.

En virksomhet kan inneha fysioterapeuter med- eller uten kommunal 
driftsavtale.    

Fysioterapeut med kommunal driftsavtale forplikter seg til å drive etter 
de avtaler som er inngått mellom NFF (Norsk Fysioterapeutforbund), 
Kommunenes Sentralforbund (KS) og Staten. Avtaleverket er først og fremst 
nedtegnet i «ASA 4313» og i «Forskrift om stønad til dekning av utgifter til 
fysioterapi m.m.».  Fysioterapeuten mottar en fast månedlig utbetaling fra 
kommunen. Dersom fysioterapeuten arbeider ut over avtaletiden, kan det 
ikke kreves høyere egenandel for dette tidsrommet. Fysioterapeuten eier 
ikke driftsavtalen, men forvalter denne for kommunen.

Virksomheter som drives uten kommunal driftsavtale gir fysioterapeuten rett 
til å prise tjenesten selv. De rettigheter og forpliktelser som er nedtegnet i 
«ASA 4313» gjelder ikke for fysioterapeuter uten kommunal driftsavtale

Alle fysioterapeuter er underlagt krav til yrkesetiske retningslinjer, faglig 
forsvarlighet og offentlige helselover. Selvstendige næringsdrivende er alle 
underlagt alminnelig regelverk for selskapsorganisering, regnskapsføring og 
skatt.

Gjeldene lover ligger på NFF sine hjemmesider, www.fysio.no
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NFG
NFG – Næringsdrivende Fysioterapeuters Gruppe – er den største 
interessegruppen i NFF. NFG påvirker NFF til å fremme og ivareta 
alle interesser til selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter. Vi 
utarbeider innspill til NFF sentralt i saker som berører lover, forskrifter, 
forhandlingsspørsmål og liknende.

Gjennom kontinuerlige diskusjoner, og utvekslinger av de problemstillingene 
vi møter i hverdagen, ønsker NFG å tilstrebe et høyt faglig nivå på sine 
medlemmer. Vi har som mål å arrangere tidsriktige og relevante kurs og 
seminarer.

NFG samler selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter for å møte 
utfordringene i utformingen av fremtidens helsepolitikk. 

Leder i NFG sitter i Næringspolitisk råd i NFF som innstiller til 
Forbundsstyret i alle saker som angår næringsdrivende fysioterapeuter. 
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”NFG har 710 
medlemmer per  
1. desember 2015



Målsetting for NFG
•  Alle selvstendige næringsdrivende fysioterapeuter skal ha hørt om NFG.

•  NFG skal være et naturlig valg for alle selvstendige næringsdrivende 
fysioterapeuter, både de med og uten driftstilskudd.

• NFG skal være synlige i saker som angår selvstendig næringsdrift.

•  Gjennom Næringspolitisk Råd skal NFG arbeide aktivt opp mot 
Forbundsstyret i saker som angår selvstendig næringsdrift.

•  NFG skal arbeide aktivt for å gjøre det enklere for nyutdannede 
fysioterapeuter å komme inn på markedet.

•  NFG skal være aktiv i utviklingen av finansieringsordningen for selvstendig 
næringsdrivende.

•  NFG skal være en ressurs for regionene i saker som angår selvstendig 
næringsdrift.

•  NFG vil jobbe for klare regler i forhold til vikarbruk, leieavtaler og 
overdragelser.

• NFG skal delta på turnusseminarer.

•  NFG skal samarbeide med de øvrige fag- og interessegruppene om 
et faglig tilbud til våre medlemmer, samt samarbeide på felles politiske 
områder.
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Medlemsfordeler: 
•   Kort vei for å påvirke NFF sine mål, visjoner og satsningsområder

•  Gjennom NFG har medlemmene mulighet til direkte påvirkning under 
forhandlinger om takster og ASA 4313

•  Assistanse ved spørsmål om etablering og drift av selvstendig 
næringsvirksomhet

• Assistanse i forhold til spørsmål knyttet opp til gjeldene lovverk 

•  Rabatterte priser på enkelte kurs og begivenheter som er relevante for 
selvstendig næringsvirksomhet

• Påvirke til gode forsikringsordninger 
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”Fysioterapi – 
bevegelsesapparatets 
spisskompetanse.



Bruk forsikringskontoret ditt 
– vi gir deg løsningene du trenger!

som ikke krever autorisasjon, slik som  
akupunktur eller osteopati, er dette dekket  
under din ansvarsforsikring gjennom NFF.  
I tillegg dekker den:

- fagansvar for skader som oppstår på reise 
 eller midlertidig opphold utenfor Norge

- oppreisning til pasienter

- rettshjelp

Pris kr. 380 pr. år, og den kan bestilles på  
våre nettsider, på mail eller tlf til  
forsikringskontoret.

Vi tilbyr deg også  
følgende næringsforsikringer:
-Institutt – dekker bla. skader som skyldes 
brann, vann, innbrudd og naturskade.

-Driftsavbrudd – dekker tap av driftsinntekter 
ved forsikringsskade på arbeidstedet.

-Yrkesskade -  dekker skade og sykdommer  
som den ansatte påføres under arbeid,  på  
arbeidsstedet i arbeidstiden.

-Tjenestepensjon – start pensjonssparing nå,  
og nyt godt av NFFs avtale.

Vi hjelper deg - ta kontakt i dag på tlf: 22 93 30 69 eller mail: forsikring@fysio.no

Det å være privat næringsdrivende er 
krevende nok i seg selv om ikke tiden skal 
brukes til å finne frem i forsikringsjungelen.  
NFF har gjort det enkelt for deg ved å tilby 
skreddersydde løsninger for å sikre både deg 
og virksomheten din.

Trygg inntekten din i  
dag før det er for sent!
– Kjøp Sykeavbruddforsikring
Den dagen du blir syk faller inntekten din 
drastisk mens utgiftene fortsetter å løpe.  
Hva skjer med økonomien din da, klarer du 
alle forpliktelsene for deg og din familie? Med 
NFFs sykeavbruddforsikring får du dekt tapt 
inntekt, og kan betale faste driftskostnader 
som løper mens du er syk.  
Påmeldingsskjema med forsikringssummer og 
priser finner du på: www.fysio.no/forsikring 

Har du husket 
NFFs Ansvarsforsikring?
NPE dekker kun skader som skjer i forbindelse 
med behandling som krever autorisasjon.  
Hvis du i tillegg benytter behandlingsmetoder 
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Kontaktinformasjon:
Norsk Fysioterapeutforbund
v/Næringsdrivende Fysioterapeuters Gruppe
Postboks 2704, St. Hanshaugen
0131 Oslo
E-mail: nfg@fysio.no
Telefon: 920 13 320

Næringsdrivende Fysioterapeuters Gruppe

”Hjelp til selvhjelp


