Slik situasjonen er i dag så kan ikke forbundet fortelle hva dere skal gjøre i de ulike
situasjonene dere er i med tanke på sykemelding, permittering, karantene osv.
Det vi kan gjøre er å gi dere den informasjonen og fakta vi har fra 17.mars 2020 som
nå er tilgjengelig slik at dere selv får tolke hvilken løsning som er riktig og best for
dere.
Dessverre er det slik at vi ser at det fortsatt er rom for tolkning, og lovverket rundt
dette passer for den som velger å se det fra “riktig” eller “feil” side. Vi er i dialog med
politikere, andre yrkesforbund og jurister for å få avklaring i dette og like rettigheter
for alle.
Regjeringen jobber med et forslag som innebærer at selvstendig næringsdrivende
kan få akutt økonomisk sosialhjelp fra NAV. Dette er ikke vedtatt i Stortinget enda,
men formålet er å fylle gapet mellom dag en og dag 17. Vi avventer mer informasjon.
Vedlagt ligger utdrag fra oppdatert regelverk 17/3-2020. Dette kan bli endret på av
myndighetene i dagene som kommer.
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Sykemelding:
Hvis man fokuserer på at klinikken er stengt pga risiko for å smitte andre da man kan ha
vært i kontakt med personer som kan ha vært smittet så kan man ha rett på sykepenger.
Ref NAV:

Dersom pasienten er i pålagt karantene av myndighetene, skal du fylle ut punkt 3.3.1 i
sykmeldingen (annen lovfestet fraværsgrunn) og velge 8-4 tredje ledd bokstav f (smittefare). Hvis
pasienten i tillegg er smittet eller antatt smittet, skal du også bruke den nye diagnosekoden for
covid-19.

Hvis man gjør en såkalt sosial distansering og velger å være hjemme for å ikke bli smittet
selv så har man ikke krav på sykepenger.

Forklaring av begrep
Utdrag Store norske leksikon:

I forbindelse med koronavirus-pandemien i 2020 definerte Folkehelseinstituttet skillet mellom sosial
distansering, karantene og isolering. Sosial distansering handler om at folk flest skal holde større
avstand til hverandre enn vanlig, for eksempler i butikker, på arbeidsplasser og i det offentlige rommet
ellers. Karantene betyr at personer som ikke er syke, men som har vært i mulig smitteoverførende
situasjoner, skal holde seg borte fra kontakt med andre. Nivået for karantene avhenger av
smitterisikoen. Isolering benyttes når man er smitteførende og det må iverksettes spesielle tiltak for å
hindre smitte til andre.

Tilbakedatering av sykmeldinger
NAV kan godta tilbakedaterte sykmeldinger når det gjelder smittsom sykdom av betydning for
folkehelsen. Punkt 11.1 eller 11.2 i sykmeldingen må fylles ut. I punkt 11.2 kan du for eksempel skrive
covid-19, mistanke om smitte eller påvist smitte.
Link:
https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/leger-og-andre-behandlere/nyheter/sykmeldinger-iforbindelse-med-koronaviruset?fbclid=IwAR0vz3TCoMXqv9qFlF3_c02J9Hi0bbD4aBxxdi9V62qKA4S
DTs1G2x-IMMg#chapter-4

Stengte virksomheter og permitteringer gir ikke rett til sykepenger
Pasienter som er permittert, kan ha rett på dagpenger. Dersom de i tillegg er syke, kan de ha rett til
sykepenger.
1. Permitterte kan ha rett til dagpenger. Les om permittering som følge av koronaviruset.
2. De som er smittet eller antas å være smittet av koronavirus, kan ha rett til sykepenger.
3. De som blir pålagt karantene, har ikke rett til sykepenger så lenge virksomheten de jobber for
er stengt. Den lovpålagte karantenen må hindre de det gjelder i å jobbe dersom de skal ha
rett til sykepenger.

Som dere ser av punkt 3 over så sier det i mot seg av overskriften hvis man har fått
lovpålagt karantene. Slik vi tolker det så handler det om hvordan man fokuserer på smitte og
hvordan man oppfatter karantene som ord. Vi tolker det slik at hvis man får pålagt karantene
og kan ha hjemmekontor for fortsatt drift så skal man ikke ha sykepenger. Hvis du får pålagt
karantene som hindrer deg i å jobbe med driften så kan du ha rett til sykepenger.

Kategori 2: Karantene
Pasienter som er i den gruppen som helsemyndighetene har pålagt karantene, kan ha rett til
sykepenger. Dette gjelder også dersom kommunelegen har pålagt pasienten karantene.
Sykmeldinger ved karantene kan tidligst gjelde fra det tidspunktet myndighetene påla pasienten
karantene.
Lovhjemmel: Der det er nedlagt forbud mot å arbeide (pålagt karantene) av rett myndighet, kan det
gis rett til sykepenger etter folketrygdloven §8-4 tredje ledd bokstav f.

Jeg har blitt pålagt å stenge bedriften min, hva slags støtte kan jeg søke
om?
Er du selvstendig næringsdrivende, har du etter dagens regelverk ikke rett på dagpenger eller
dagpenger under permittering. Hvis du er forsikret, må du ta kontakt med forsikringsselskapet ditt.
På grunn av situasjonen vi nå er i, vurderes det alternative løsninger. Vi vil oppdatere informasjonen
når det er avklart.

Som vi ser i punktet over så snakker de om dagpenger og ikke sykepenger. Du har ikke rett
på dagpenger, men du har rett på sykepenger hvis du tolker reglene ovenfor. Noen steder i
regelverket sier de at hvis man er i karantene så kan du få sykepenger, og at du ikke
behøver å være syk for å sitte i karantene for å få sykepenger.
Hvis man ikke har noen form for forsikring så er den foreløpige krisepakken fra regjeringen
den som man kanskje bør ta - altså 80 % fra dag 17 da du mistet hele ditt inntektsgrunnlag.
Minner om at hvis man er sykemeldt 100 % så kan man ikke jobbe.
Når det gjelder AS og NUF så finner man informasjon om dette i linken under. Vi oppfordrer
dere om å ta kontakt med regnskapsfører for hjelp også.
Viser kilde som oppdaterer deg stadig hos NAV:
https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/sporsmal-og-svar-i-forbi
ndelse-med-koronaviruset
Til info så jobber forbundet med å ta dette høyre opp for å be regjeringen komme med klarer
retningslinjer for hva som gjelder sykemelding og permitteringer - da med tanke på
selvstendig næringsdrivende og AS.

Nyttige linker:
Nav.no - Samleside
https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus--informasjo
n-fra-nav
Nav.no - spørsmål og svar selvstendig næringsdrivende, privatperson og
arbeidsgiver:
https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/sporsmal-og-svar-i-forbi
ndelse-med-koronaviruset
Omsorgsdager:
https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/ofte-stilte-sporsmal-om-koronaviruset-og-bru
k-av-omsorgsdager
https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/omsorgspenger#Omsorgspenger

https://www.nav.no/soknader/nb/bedrift/inntekt-og-trekk/inntektsopplysninger-omsorgs-oppla
ering-pleiepenger#NAV093501
For leger: Sykmeldinger ved koronavirus:
https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/leger-og-andre-behandlere/nyheter/sykm
eldinger-i-forbindelse-med-koronaviruset#chapter-10
Fra LO-advokatene:
http://www.naprapat.org/Controls/Utilities/ShowFile.ashx?FileInstanceId=3f583c4a-5153-426
8-aa8d-0dde3bcd6a8d

