Selvstendig næringsdrivende uten driftstilskudd
Uten DT
Jeg er pålagt å holde stengt.

Jeg er har blitt syk og kan
ikke jobbe.

Økonomi
Ingen mulighet for økonomisk kompensasjon 3
første dager.
Hvis du er hjemme med barn som er sykt eller
hjemme fordi barnehage/skole er stengt har du rett
til omsorgspenger fra dag 4.

Informasjon om omsorgsdager for
selvstendig næringsdrivende fra NAV.

Endringer i rundskrivet om sykepenger kan gi
utbetaling fra dag 4 for den som er pålagt
karantene, eller å holde stengt for å hindre
smittefare, jf. folketrygdloven § 8-4 f). Se mer
informasjon på NFFs nettsider om dette spørsmålet.

Hvis du ikke er syk selv, eller pålagt
karantene har du ikke rett til sykmelding.
Henvis til folketrygdloven § 8-4 f) og legg
ved kopi av Helsedirektoratets pålegg om
å stenge.

Ved akutt mangel på penger kan du søke
sosialstønad fra NAV.
Sykepenger fra dag 4 fra NAV.

Sosialstønad søkes gjennom NAV.no

Sykeavbruddsforsikring fra NFFs forsikringskontor
og NAV gir utbetaling fra dag 17 for de som har
tegnet slik dekning.

Jeg er pålagt å stenge og har
ingen forsikring.

Må jeg foreta meg noe?
Søk NAV, følg med på NAV.no for
oppdatert informasjon om selvstendig
næringsdrivende

Stortinget er enige om å yte støtte fra dag 17. (80 %
av gjennomsnittsinntekt siste 3 år opp til 6 G)
Dersom du kan følge opp pasienter gjennom
videokonferanseløsninger kan du kreve betaling for
det. (Se eget punkt om dette under.)

Andre råd
NFFs tips for å redusere
kostnader.
Kan du følge opp pasienter
gjennom videokonsultasjoner?
(Se eget spørsmål om dette.)

Kontakt fastlege for sykmelding. Søk NAV
om sykepenger. NAVs systemer er ikke
oppdatert til å håndtere alle endringene
som er kommet i reglene. Du kan måtte
vente med å søke. Følg med på NAV.no
for oppdatert informasjon om selvstendig
næringsdrivende
Kontakt NFFs forsikringskontor hvis du har
tegnet sykeavbruddsforsikring.
Søke NAV, følg med på NAV.no for
oppdatert informasjon om selvstendig
næringsdrivende

NFFs tips for å redusere
kostnader.

Selvstendig næringsdrivende uten driftstilskudd
Jeg har driftsavbruddsforsikring. Gjelder den nå?
Kan jeg få dagpenger?

Jeg ser at regjeringen skal
kompensere næringslivet
etter dag 17, men hva skal
jeg leve av fremover?

NFFs driftsavbrudds-forsikring dekker brann,
innbrudd og naturskade, ikke tap som følger av
korona.
Selvstendig næringsdrivende har ikke rett til
dagpenger. Det er likevel mulig å melde seg
arbeidssøkende hos NAV, for å se etter alternativt
arbeid hvis du er pålagt å stenge instituttet.
Hvis du er hjemme med barn som er syke, eller fordi
barnehage/skole er stengt, har du rett til
omsorgspenger fra NAV fra dag 4.

NFFs forsikringskontors
informasjon om
forsikringsdekning ved korona
NAVs informasjon til selvstendig
næringsdrivende.

Søk NAV om omsorgspenger på NAV.no

Hvis du er pålagt stengning av smittevernhensyn kan Hvis du ikke er syk selv, eller pålagt
du ha rett til sykepenger fra NAV på grunnlag av ftrl. karantene har du ikke rett til sykmelding.
Henvis til folketrygdloven § 8-4 f) og legg
§ 8-4 (3) (f).
ved kopi av Helsedirektoratets pålegg om
Selvstendig næringsdrivende har nå midlertidig rett å stenge.
til sykepenger fra dag 4.
Søk NAV om sykepenger. NAVs systemer
er ikke oppdatert til å håndtere alle
endringene som er kommet i reglene. Du
kan måtte vente med å søke. Følg med på
NAV.no for oppdatert informasjon om
selvstendig næringsdrivende
Jeg er koronasmittet. Har jeg
rett til sykepenger?
Jeg må være hjemme med
barn som er syke, eller er
hjemme fordi
skole/barnehage er stengt.
Har jeg rett til penger?

Hvis du er syk eller pålagt karantene har du rett til
sykepenger fra dag 4.
Det er innført midlertidig rett til omsorgspenger fra
dag 4 for selvstendig næringsdrivende. Antallet
omsorgsdager er økt fra 10 til 20 dager i året. Det er
også mulig å overføre omsorgsdager mellom
foreldre.

Ta kontakt med fastlegen for sykmelding.
Søk NAV om sykepenger.
Søk NAV gjennom nettsidene. Du finner
mer informasjon om omsorgspenger for
selvstendig næringsdrivende på NAVs
nettsider.

Se mer informasjon på NFFs
nettsider om dette spørsmålet.

Selvstendig næringsdrivende uten driftstilskudd
Følg med på NAV.no for oppdatert
informasjon om selvstendig
næringsdrivende
Jeg har måttet stenge
instituttet/har ingen
pasienter på grunn av
korona. Hvem dekker tapet
de første dagene?

De første 3 dagene er det ingen dekning for
selvstendig næringsdrivende. Du må dekke dette
tapet selv.

Kan jeg kreve betaling fra
pasienter som ikke avbestilte
timen minst 24 timer i
forveien?

Ved akutt mangel på penger kan du søke
sosialstønad fra NAV.
Fysioterapeuten kan kreve betaling for timer som
blir avbestilt mindre enn 24 timer før avtalt time
hvis pasienten er informert om dette. Det er
imidlertid veldig viktig å ikke risikere smitte ved at
syke pasienter eller i karantene møter til behandling
for å unngå å betale for timen.

Jeg ønsker pasientoppfølging
via videoløsning på
sikkerhetsnivå 4.
Hvilke muligheter finnes?

Helsenett har en slik mulighet inkludert, nesten alle
EPJ-leverandørene tilbyr også en slik mulighet.
Conferere tilbyr en 30 dagers gratis godkjent
løsning.

Jeg er beordret til tjeneste
med hjemmel i
helseberedskapsloven. Har
jeg rett til betaling for dette?

Du har rett til betaling for arbeid du blir beordret til.
Be om avklaring om hvem som har ansvar for å
betale deg/arbeidsgiveransvar. Lønnen bør minst
tilsvare det som er tariffestet for den arbeidsplassen
du blir beordret til å jobbe på.
På samme måte som ved beordring har du rett til
betaling for arbeid du melder deg til frivillig som
helsepersonell. Be om avklaring på lønn når du blir
kontaktet om å jobbe.

Jeg ønsker å tilby min
arbeidskraft til
kommunen/helseforetak
som trenger helsepersonell.
Har jeg rett til betaling for
dette?

Stengning på grunn av
smittevernhensyn kan gi rett til
sykepenger. Se mer informasjon
på NFFs nettsider om dette
spørsmålet.

Videokonsultasjoner kan bare foretas
med tilknytning på sikkerhetsnivå 4. Det
krever innlogging med BankID eller
tilsvarende

Direktoratet for E- helse har en
«kom i gang veileder» på sine
sider.

NFF er i dialog med KS om å få til
en samordnet løsning for
fysioterapeuter som ønsker å
stille seg til disposisjon i innsatsen
mot korona.

Selvstendig næringsdrivende uten driftstilskudd
Forbundsleder i NFF oppfordrer
fysioterapeuter om å stille opp.

