VIKTIGE OPPLYSNINGER
NÅR SYKMELDING KAN
VÆRE AKTUELT
Noen ganger er det helsemessige
grunner til å være borte fra arbeid
en periode, men ofte går det an
å være i jobb hvis arbeidet blir
tilrettelagt. Det gjelder også når
det er behov for behandling for
helseplagene.
Når det ikke er medisinske
hindringer, er du pliktig til å være
i arbeid eller på tiltak. Før du blir
sykmeldt, skal lege/sykmelder
vurdere om det medisinsk sett er
mulig å være helt eller delvis i
arbeid. Arbeidsgiver har plikt til å
tilrettelegge arbeidet så langt det
er mulig, og du har plikt til å bidra
til løsninger som hindrer unødig
sykefravær. Det er derfor viktig at
dere snakker sammen så tidlig som
mulig når en sykmelding er aktuell.
NAV kan bidra med veiledning og
ulike virkemidler.
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Noen oppfølgingspunkter
er lovfestede:
• Innen 4 ukers sykmelding:
Dialog mellom arbeidsgiver
og arbeidstaker om muligheter
for å gjenoppta arbeid. Hvis
friskmelding ikke er mulig, skal
en oppfølgingsplan utarbeides, og
en kopi sendes til sykmelder .
• Innen 7 ukers sykmelding:
Arbeidsgiver og arbeidstaker skal
gjennomføre dialogmøte for å
diskutere muligheter for å delta i
arbeid.

• Ved 8 ukers sykmelding:
Etter dette må du være i arbeid
eller på tiltak. NAV kan gjøre
unntak i noen tilfeller.
• Innen 6 måneders sykmelding:
NAV innkaller til nytt dialogmøte.
Vær også klar over at
• rett til sykepenger bare gjelder
ved egen sykdom. Arbeidsuførhet
som skyldes andre problemer, gir
ikke rett til sykepenger.
• sykepenger utbetales i maksimum
52 uker, også ved gradert (delvis)
sykmelding.
• det bare gis feriepenger for de
første 48 sykepengedagene i
opptjeningsåret.
Du kan miste retten
til sykepenger
• hvis du uten rimelig grunn
lar være å opplyse om egen
funksjonsevne, eller ikke tar imot
tilbud om behandling og/eller
utfører tilrettelagte oppgaver.
• hvis du ikke bidrar til
utarbeiding og gjennomføring
av oppfølgingsplaner, eller ikke
deltar i dialogmøter.
• hvis du ikke er i arbeid eller på
tiltak etter 8 ukers sykmelding,
og det ikke legges frem
dokumentasjon fra arbeidsgiver
eller lege som viser tungtveiende
grunner til det.

Du kan lese mer om plikter og rettigheter rundt det til å komme
raskere tilbake i arbeid på nav.no/raskeretilbake og arbeidstilsynet.no.

Samtalenotat
En huskelapp
til samtale om
muligheter, oppgaver
og tiltak for jobb
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Til den sykmeldte
Det er viktig at du vurderer mulighetene
dine for å delta i arbeid selv om du blir
syk. Du må tenke igjennom hvilke ulike
arbeidsoppgaver du har, og om det er noen
av disse oppgavene du fortsatt kan utføre.
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Du og nærmeste leder skal vurdere hvilke
arbeidsoppgaver du kan utføre, om det
er andre arbeidsoppgaver som kan gjøres
for en periode og hva som eventuelt må
tilrettelegges for deg.
Dette skjemaet er laget for å hjelpe deg
og din leder å vurdere dine muligheter for
arbeid. Det er også egne rubrikker hvor
dere kan fylle ut tiltak dere blir enige om
for å kunne øke deltakelsen i arbeid.
Til arbeidsgiver
Det er viktig at du, sammen med den syk
meldte, vurderer hvilke arbeidsoppgaver
han eller hun kan utføre på egen arbeids
plass eller i andre deler av virksomheten.
Dere må vurdere muligheter for tilrette
legging av både arbeidsoppgaver og
organiseringen av dem.
Skjemaet har rubrikker hvor dere kan notere
de tilrettelegginger som dere blir enige om
å prøve ut, og tidsrommet for dette.
Hvis den sykmeldte, lege eller arbeids
giver ser at det er nødvendig med bistand
fra NAV, må det meldes fra til NAVkontoret.
På baksiden finner du viktig informasjon.

NOE Å TENKE PÅ?
Langvarig sykemelding kan få sosiale og økonomiske
konsekvenser. Det er derfor viktig å komme raskt tilbake i
arbeid. Du har en lovbestemt plikt til å medvirke til dette.
• Ved gradert sykemelding, hvilke oppgaver kan jeg utføre, og hvordan
skal tiden disponeres?
• Kan jeg utføre egne oppgaver med tilrettelegging?
• Kan jeg utføre egne, men færre oppgaver – eller i et redusert tempo?
• Kan endringer i sted, tid og struktur for en periode øke mine muligheter?
• Kan jeg i en periode gjøre andre arbeidsoppgaver – på egen eller på en
annen avdeling?
• Kan jeg få eller gi opplæring i (deler av) min arbeidstid?
• Er det noe NAV eller helsevesenet kan gjøre for å hjelpe meg?
• Er den beste løsningen på sikt et jobbytte?
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