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Hvis du overvejer at få et barn eller måske 
allerede venter et, så tænker du nok også 
på dine barselsvilkår. Ved du allerede nu, 
hvordan du kan finansiere barselsperio
den? Selvom du har ret til en orlovsperio
de, følger der ikke automatisk penge med. 
Retten til barselsdagpenge hænger sam
men med dine arbejdsaktiviteter, og sær
ligt artister kan nogle gange få problemer 
med finansieringen af en barselsperiode. 
Vi anbefaler, at du på forhånd undersøger 
hvilke krav, du skal leve op til og løbende 
samler dokumentation for dit arbejde. 

Hvis du er på vej på barsel så tjek disse 
gode råd. De er baseret på typiske spørgs
mål som Dansk Artist Forbund får i den 
daglige rådgivning.
 

Orlovsperioden er jeres 

I udgangspunktet har et forældrepar til
sammen ret til 52 ugers orlov i forbindelse 
med en fødsel. Ugerne fungerer som en 
slags ’klippekort’, hvor der er fleksible 
muligheder for at et forældrepar skiftes til 
at holde orlov eller holde den samtidig. 

Fleksibiliteten er dog afhængig af, at 

man er i arbejde eller er ledig, når man 
går på barsel. Perioden dækker ret til gra
viditetsorlov 4 uger før forventet fødsel, 
fars ret til orlov 2 uger efter fødslen, 14 
ugers barselsorlov efterfulgt af 32 ugers 
forældreorlov. Orloven kan under særlige 
betingelser også forlænges og udskydes. 
Alle forældre har ret til at holde orlov, 
men der følger ikke automatisk økonomi 
med. 

Barselsdagpenge hænger sammen 

med dit arbejde

For at få ret til barselsdagpenge skal du 
opfylde nogle krav i forhold til arbejds
aktiviteter i tiden før barslen og op til  
den dag, orloven starter. Som ’freelance’
beskæftiget kan du ikke vide dig sikker på 
barselsdagpengene, før orlovsperioden be
gynder. Men du kan i god tid sætte dig ind 
i reglerne og arbejde på at opfylde krave
ne, så du er mere sikker på at kunne få 
barselsdagpenge. 

Passer du ind i barselsloven?

Kravene til at få barselsdagpenge er for

skellige alt efter, om du er lønmodtager, 
selvstændig erhvervsdrivende eller ledig. 
’Honorarmodtager’ ikke er en kategori i 
forhold til barselsreglerne – kun i forhold 
til SKAT. Derfor bør især honorarmodtage
re i god til undersøge, hvad det kræver at 
få ret til barselsdagpenge. Det kan bestå  
i, at man i god tid indretter sig, så man 
passer bedre ind i én af de kategorier, som 
barselsloven har. Har man ben i flere lejre 
fx både er lønmodtager og selvstændig, 
står man ofte ret dårligt i forhold til bar
selsdagpenge. 

Barsel for selvstændige

Selvstændigt erhvervsdrivende har også 
ret til barselsdagpenge, hvis de opfylder 
det særlige beskæftigelseskrav. Det gør  
de fleste selvstændige. Det kan for nogle 
selvstændige være en god idé at tegne den 
statslige sygeforsikring hos Udbetaling 
Danmark. Den dækker også barsel og fun
gerer som en slags tillægsforsikring til de 
almindelige regler. Har man en arbejds
fortjeneste i virksomheden under ca. kr. 
229.000,- årligt, bør man tegne forsikrin
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gen, så snart man ved, at man skal have 
barn. Den sikrer en barselsydelse på mini
mum 2/3 af en normal barselsdagpenge
sats. HUSK at der ikke indeholdes skat af 
de barselsdagpenge, man får udbetalt som 
selvstændig.
 

Tjek om der er barsel i din kontrakt

Du kan forhandle barselsvilkår, når du 
indgår forskellige arbejdskontrakter, fx 
løn under barsel i en periode. Arbejdsgive
re har som oftest ret til refusion af en del 
af den løn, de udbetaler, så udgiften behø
ver ikke at blive så stor for arbejdsgiver.  
Tjek om der allerede står noget om bar
selsvilkår i dine kontrakter, som du ikke 
har bemærket. Hvis der står, at din ansæt
telse er omfattet af en overenskomst, så 
tjek overenskomsten for barselsvilkår. 
Mange har rettigheder, som de bare ikke 
selv er klar over. Kontakt DAF hvis du er  
i tvivl eller har svært ved at finde rundt  
i det.
 

Ledig og på barsel

Er du ledig og modtager dagpenge fra en 

akasse, har du også ret til barselsdagpen
ge af samme størrelse. Det kræver blot, at 
du giver din akasse besked om, hvornår 
orloven starter. Ulempen ved at være på 
barsel som ledig er, at du mister noget 
fleksibilitet i orlovsperioden og ikke kan 
udskyde dele af din orlov. 

Er du på vej på barsel og er sådan én, 
der normalt har nogle perioder, hvor du 
ikke arbejder men i øvrigt klarer dig selv 
uden at melde dig ledig, det vil sige lever 
af det, du tjente på dit sidste job i ledige 
perioder, så lad vær med det op til din bar
sel. Meld dig ledig i de perioder, hvor der 
ikke er fuldtidsarbejde, hvis du ellers er 
medlem af en akasse og har dagpengeret. 
Særligt hen imod orlovens begyndelse 
skal du være opmærksom på dette. Du 
skal være ansat på den første dag i din or
lov eller dagen før – eller være ledigmeldt 

på det tidspunkt – for at kunne komme 
ind i retten til barselsdagpenge. 

Dokumenter alt dit arbejde

Det vigtigste råd er forberedelse og doku
mentation. Dokumentér alt arbejde, ar
bejdsperioder og indtægt med kontrakter, 
lønsedler, årsregnskab, korrekt indberet
ning til SKAT m.m. minimum fra det øje
blik, hvor du ved, du venter barn men ger
ne før (eller bare altid!). Det er supervan
skeligt og meget stressende for de fleste  
at rette op på mangelfuld dokumentation 
eller indberetning af arbejde og indtægt, 
hvis retten til barselsdagpenge ikke er 
afklaret, når først barnet er kommet, og 
man ikke ved, hvor økonomien i barsels
perioden ender. Vanskelige sager kan tage 
flere måneder at få afklaret.
 

DAFS GODE RÅD 
TIL ARTISTER 
PÅ VEJ PÅ BARSEL

FAKTA om barsel 

Udbetaling Danmark er myndigheden på barselsområdet. De kan kontaktes på tlf.: 70128064.  
Dansk Artist Forbund yder individuel hjælp til medlemmers barselssager, kontakt 
Dorthe Korfitzen dk@artisten.dk. De vigtigste regler om barsel findes på borger.dk 
https://www.borger.dk/familie-og-boern/Barsel-oversigt  


