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Fraværskompensasjon for legespesialister med driftsavtale i forbindelse 
med pandemien 

Departementet har besluttet at følgende skal gjelde ved avtalespesialistenes fravær fra 

praksis: 

 

 Ved sykdom og karantene: 

Avtalespesialister som ikke har forsikring for sykefravær kan i arbeidsgiverperioden gis 

praksiskompensasjon hvis legen under legearbeid er blitt smittet av koronavirus (SARS-

CoV-2) eller som følge av risiko for ha fått smitte må ut av jobb og i karantene. De 

regionale helseforetakene må føre oversikt over disse ekstra utgiftene. 

 

 Ved ev. beordring: 
Dersom avtalespesialistene med hjemmel i helseberedskapslovens bestemmelser 
beordres av Helsedirektoratet til "å møte frem på nærmere angitt sted og utføre nærmere 
tilvist arbeid" utløses praksiskompensasjon i perioden avtalespesialisten har fravær fra 
sin praksis. Dersom slik beordring også innebærer vesentlige merutgifter i forbindelse 
med reise og opphold, vil RHF refundere disse til avtalespesialistene i tråd med etablerte 
satser for slike utgifter. De regionale helseforetakene må føre oversikt over disse ekstra 
utgiftene. 

 
Vi vil understreke at det er foretatt betydelige tillempinger i NAVs regelverk for selvstendig 
næringsdrivende. Det påligger den enkelte næringsdrivende å påse til at det ikke kreves 
noen form for dublering av ytelser. 
 

Vi viser også til at de regionale helseforetakene har besluttet å utbetale driftstilskuddet 

uavkortet fra første dag ved fravær. Dette gjelder også dersom avtalespesialisten er ansatt i 

eget selskap og permitterer seg selv. 
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Side 2 
 

Flere avtalespesialister har for tiden lavere aktivitet, med dertil inntektsnedgang. 

Departementet er kjent med at det foregår en dialog mellom foretakene og 

Legeforeningen/PSL og legger til grunn at denne opprettholdes.  

 

Regjeringen har etablert flere ordninger som gjelder alle næringsdrivende i landet, senest 

den tiltakspakke som ble lansert gjennom Prop. 67 S (2019-2020) den 27. mars hvor dette 

omtales på følgende måte: 

 

"Svært mange bedrifter er rammet av akutt omsetningssvikt som følge av virusutbruddet 

og smitteverntiltakene som er innført. Regjeringen har innført en rekke tiltak de siste 

ukene for å hjelpe næringslivet og trygge arbeidsplassene gjennom den vanskelige 

perioden. Tiltakene inkluderer reduksjon i arbeidsgivers forpliktelse ved permittering og 

sykefravær, avgiftslettelser, skatteutsettelser og garanti- og låneordninger. 

Skatteutsettelser og garanti- og låneordninger har som siktemål å gi umiddelbare 

likviditetslettelser gjennom å gi utsatte betalingsforpliktelser eller lån.  

 

Endringene i permitteringsreglene bidrar til at foretakene har kunnet redusere 

arbeidskraftkostnadene i takt med reduksjonen i produksjon og inntekter. Andre 

kostnader vil være vanskeligere å redusere på kort sikt. Det brå fallet i inntekter for 

mange foretak kan raskt svekke foretakenes soliditet. Det kan bidra til at foretakene 

utsetter å ta de permitterte tilbake i arbeid, og til at mulighetene for fremtidige 

investeringer begrenses. Virkningene på økonomien kan da bli mer langvarige enn den 

direkte effekten av smitteverntiltakene. Flere virksomheter har fått yrkesforbud gjennom 

statlig vedtak. Et stort antall foretak kan bli begjært konkurs.  

 

Regjeringen vil derfor foreslå en ny, omfattende ordning med kontantstøtte til foretak 

som er sterkt rammet av smitteverntiltakene. Målet for ordningen er å holde flere 

virksomheter flytende og utenfor konkurs. I den nye ordningen kan foretak få en 

økonomisk kompensasjon i de månedene aktiviteten holdes nede. Ved at staten 

avhjelper foretakene for deres faste, uunngåelige utgifter, vil de kunne komme seg 

raskere opp igjen når krisen er over, slik at arbeidsplasser trygges og at økonomien 

raskere henter seg inn igjen." 

 

 

Med hilsen 

 

 

Espen Aasen (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Øystein Sand 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 



 

 

Side 3 
 

Kopi 

 

Den norske legeforening 

Helsedirektoratet 

 

  



 

 

Side 4 
 

Adresseliste 

 

Helse Midt-Norge 

RHF 

Postboks 464 7501 STJØRDAL 

Helse Nord RHF Postboks 1445 8038 BODØ 

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR 

Helse Vest RHF Postboks 303 Forus 4066 STAVANGER 
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