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Litt om meg selv

• Aksnes, Robert, ra@aahp.no

• Arnkværn, Christian,cha@aahp.no

• Halvorsen, Skjalg, srh@aahp.no

• Pedersen Morten, mp@aahp.no

• Advokatfirmaet AAHP DA = NLF 
advokatene

• 50 års samlet erfaring for 
medlemmer i NLF

• Økt kapasitet

• Mer tilgjengelig

• Uteksaminert fra Hamar katedralskole 1990
• Juridikum fra UiO 2000
• LLM fra Golden Gate University 2000 – Mastergrad i internasjonal rett
• Legal advisor i KFOR, advokatfullmektig, dommerfullmektig, politiadvokat og advokat
• Advokatfirmaet AAHP DA (Aksnes Arnkværn Halvorsen & Pedersen DA) fra oktober 

2012 
• Bistår en rekke NLF-medlemsbedrifter



Oversikt over dagens tema

• De rettslige utgangspunkt – Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter når en ansatt har blitt syk 

• Hvordan følge opp en syk ansatt – En praktisk gjennomgang

• Noen vanlige spørsmål fra arbeidsgiver 
når den ansatte er syk

 Arbeidsgiverperioden

 Risiko ved stor fravær

 Sykepengegrunnlaget

 Egenmelding, begrensning og bortfall

 Tilbakedaterte sykemeldinger

 Bestride sykemelding 

 Manglende sykemelding og samarbeid

• Oppsigelse av syk ansatt før og etter 12 måneders sykdom

• Spørsmål



De rettslige rammer for arbeidsgivers og
arbeidstakers gjensidige forpliktelser ved sykdom

• AML § 2-1 Arbeidsgiver har ansvaret

• AML § 2-3 Arbeidstaker har en plikt til å medvirke

• AML § 4-1 Arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig

• AML § 4-6 (1) Arbeidsgiver har en tilretteleggingsplikt



AML § 2-1 Arbeidsgivers plikter

• Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av 
denne lov blir overholdt.



AML § 2-3. Arbeidstakers medvirkningsplikt

• 1) Arbeidstaker skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid. Arbeidstaker skal delta i det organiserte verne- og miljøarbeidet i virksomheten og skal aktivt medvirke ved 
gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø.

• (2) Arbeidstaker skal:

• a) bruke påbudt verneutstyr, vise aktsomhet og ellers medvirke til å hindre ulykker og helseskader,

• b) straks underrette arbeidsgiver og verneombudet og i nødvendig utstrekning andre arbeidstakere når arbeidstakeren blir 
oppmerksom på feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse, og vedkommende ikke selv kan rette på forholdet,

• c) avbryte arbeidet dersom arbeidstaker mener at det ikke kan fortsette uten å medføre fare for liv eller helse,

• d) sørge for at arbeidsgiver eller verneombudet blir underrettet så snart arbeidstaker blir kjent med at det forekommer 
trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen,

• e) melde fra til arbeidsgiver dersom arbeidstaker blir skadet i arbeidet eller pådrar seg sykdom som arbeidstaker mener har sin 
grunn i arbeidet eller forholdene på arbeidsstedet,

• f) medvirke ved utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplaner ved helt eller delvis fravær fra arbeidet på grunn av 
ulykke, sykdom, slitasje eller lignende,

• g) delta i dialogmøte etter innkalling fra arbeidsgiver, jf. § 4-6 fjerde ledd.

• h) rette seg etter påbud fra Arbeidstilsynet.

• (3) Arbeidstaker som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere, skal påse at hensynet til sikkerhet og helse blir 
ivaretatt under planleggingen og utførelsen av de arbeidsoppgaver som hører under eget ansvarsområde.



AML § 4-1 Generelle krav til arbeidsmiljøet

• (1) Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som 
kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. Standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til enhver 
tid utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet.

• (2) Ved planlegging og utforming av arbeidet skal det legges vekt på å forebygge skader og sykdommer. Arbeidets organisering, 
tilrettelegging og ledelse, arbeidstidsordninger, lønnssystemer, herunder bruk av prestasjonslønn, teknologi mv. skal være slik at 
arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger og slik at sikkerhetshensyn ivaretas.

• (3) Det skal vurderes om det er særlig risiko knyttet til alenearbeid i virksomheten. Tiltak som er nødvendig for å forebygge og
redusere eventuell risiko ved alenearbeid skal iverksettes, slik at lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ivaretas.

• (4) Virksomheten skal innrettes for arbeidstakere av begge kjønn.

• (5) Atkomstveier, sanitæranlegg, arbeidsutstyr mv. skal så langt det er mulig og rimelig være utformet og innrettet slik at 
arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne kan arbeide i virksomheten.

• (6) Departementet kan gi forskrift om begrensning i adgangen til å sysselsette visse grupper arbeidstakere som i særlig grad kan
være utsatt for ulykkes- eller helsefare og om omplassering av slike arbeidstakere.

• (7) Departementet kan gi forskrift som pålegger bruk av HMS-kort for arbeidstakere innenfor bransjer der det er nødvendig eller 
hensiktsmessig for å ivareta arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet og om oversiktslister over hvem som til enhver tid er 
sysselsatt på arbeidsplassen. Etter pålegg fra departementet plikter offentlige myndigheter uten hinder av taushetsplikt å gi
utsteder av HMS-kort alle opplysninger fra offentlige registre som er nødvendige for utstedelse av HMS-kort.

• (8) Når hensynet til helse, miljø og sikkerhet tilsier det, kan departementet i forskrift gi bestemmelser om at virksomheter som
tilbyr renholdstjenester må godkjennes av Arbeidstilsynet, og om det nærmere innholdet i en slik godkjenningsordning. Når det
stilles krav om slik godkjenning, vil det være ulovlig å benytte tjenester fra virksomheter uten godkjenning.



AML - § 4-6 Særlig om tilrettelegging for 
arbeidstakere med redusert arbeidsevne
• (1) Hvis en arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje e.l., skal arbeidsgiver, så langt det er mulig, 

iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få et passende arbeid. Arbeidstaker skal fortrinnsvis gis anledning til å 
fortsette i sitt vanlige arbeid, eventuelt etter særskilt tilrettelegging av arbeidet eller arbeidstiden, endringer i arbeidsutstyr, gjennomgått 
arbeidsrettede tiltak e.l.

• (2) Dersom det i medhold av første ledd er aktuelt å overføre en arbeidstaker til annet arbeid, skal arbeidstaker og arbeidstakers tillitsvalgte tas 
med på råd før saken avgjøres.

• (3) Arbeidsgiver skal i samråd med arbeidstaker utarbeide oppfølgingsplan for tilbakeføring til arbeid i forbindelse med ulykke, sykdom, 
slitasje eller lignende, med mindre dette er åpenbart unødvendig. Arbeidet med oppfølgingsplan skal starte så tidlig som mulig, og planen skal 
være utarbeidet senest når arbeidstaker har vært helt eller delvis borte fra arbeidet i fire uker. Oppfølgingsplanen skal inneholde en vurdering av 
arbeidstakers arbeidsoppgaver og arbeidsevne. Planen skal også inneholde aktuelle tiltak i arbeidsgivers regi, aktuelle tiltak med bistand fra 
myndighetene og plan for videre oppfølging. Arbeidsgiver skal sørge for at planen formidles til sykmelder så snart den er utarbeidet, og senest 
etter fire uker. Arbeidsgiver skal videre sørge for at oppdatert plan sendes til Arbeids- og velferdsetaten senest en uke før dialogmøter som 
Arbeids- og velferdsetaten innkaller til, jf. folketrygdloven § 25-2 tredje ledd.

• (4) Arbeidsgiver skal innkalle arbeidstaker til dialogmøte om innholdet i oppfølgingsplanen senest innen sju uker etter at arbeidstaker har vært 
helt borte fra arbeidet som følge av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende, med mindre dette er åpenbart unødvendig. For arbeidstaker som av 
samme årsaker er delvis borte fra arbeidet, skal et slikt møte holdes når arbeidsgiver, arbeidstaker eller sykmelder anser det hensiktsmessig. 
Dersom både arbeidsgiver og arbeidstaker, eller arbeidstakeren alene, ønsker det, skal sykmelder innkalles til dialogmøtet. Dersom det foreligger 
ekstraordinære forhold knyttet til sykmelders arbeidssituasjon, kan sykmelder fritas fra plikten til å delta i dialogmøtet. Arbeids- og 
velferdsetaten, bedriftshelsetjenesten og andre relevante aktører kan innkalles dersom arbeidsgiver eller arbeidstaker ønsker det. Det samme 
gjelder andre relevante aktører, likevel slik at helsepersonell som behandler eller har behandlet arbeidstaker ikke kan kalles inn dersom 
arbeidstaker motsetter seg det.

• (5) Arbeidsgiver skal kunne dokumentere hvordan bestemmelsene om oppfølgingsplan og dialogmøte har vært fulgt opp, herunder hvem som
har vært innkalt til og har deltatt i dialogmøte.

• (6) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av kravene i denne paragraf.



Hvordan følge opp den sykemeldte

• Bruk utlevert skjema for oppfølgning av sykemeldt (aktivt) 

• Gå i dialog med den ansatte

• Skaff et kontaktpunkt i NAV. Be om veiledning om du er usikker



Oppfølgningstidspunkter i en 
sykemeldingsperioden
• 2 -> dager - Tak kontakt med arbeidstaker

• 4 uker - Oppfølgingsplan (NAV 1 uke før dialogmøte 2-3)

• 7 uker - Dialogmøte 1

• 8 uker - Arbeidsrelatert aktivitet (Ftrl. § 4-6) 

• 26 uker - Dialogmøte 2

• 26-52 uker - Eventuelt dialogmøte 3

• 52 uker - Tilrettelegningsplikt også etter verneperioden på 12 mnd



Tilrettelegging krever samarbeid med arbeidstaker, lege, NAV, BHT, TV

4 uker 7 uker 26uker9 uker 1 år

Mulighet for avventende 
sykemelding i 
arbeisgiverperioden

Aktivitetsplikt
Kontroll NAV

Vurderes for 
arbeidsavklaringspenger

Tilrettelegging Bedriftsinterne tiltak

(felles) 
Oppfølgingsplan

sendes
sykemelder og 

NAV

Arrangeres av 
arbeidsgiver

Dialogmøte 1 Oppfølgingsplan og 
rapporteringsskjema 

sendes NAV
Arrangeres av NAV

Dialogmøte 2 Dialogmøte 3

Ny vurdering



Sykdom starter som regel med
en egenmelding fra den ansatte
• Telefon

• Sms

• E-post 

• Via en kollega  

• Ikke gi noen melding til arbeidsgiver

• Hva er greit? 



Innledende dialog – Etter 2 dager ->

• Arbeidsgiver bør så tidlig som mulig ta kontakt med arbeidstaker og 
forhøre seg om sykdommen

• Arbeidsgiver viser med dette at han bryr seg og arbeidsgiver, men 
arbeidsgiver skaffer seg også viktig informasjon slik at han kan 
planlegge driften av selskapet

• Husk en arbeidstaker har plikt til å samarbeide, og skal ikke gjøre seg 
utilgjengelig ved sykdom



Oppfølgingsplan – Innen 4 uke
AML § 4-6 tredje ledd
• Arbeidsgiver skal i samråd med arbeidstaker utarbeide oppfølgingsplan for 

tilbakeføring til arbeid, med mindre åpenbart unødvendig. Møte, evt. 
Telefonmøte

• Initiativ fra arbeidsgiver men arbeidstaker har plikt til å medvirke, herunder gi 
opplysninger om funksjonsevne og bidra til hensiktsmessig tiltak, se også ftrl § 8-
8

• Start tidlig med å følge opp arbeidstaker spesielt der en er usikker på årsaken til 
sykemeldingen. 

• Bruk BHT aktivt og få innspill på mulig tilrettelegging

• Oppfølgingsplanen må være ferdigstilt senest innen 4 uker

• Formidle oppfølgingsplanen til sykemelder innen 4 uker 

• Hvis arbeidstaker ikke medvirker – sørg for skriftlig dokumentasjon



Dialog møte 1 – innen 7 uker

• Arbeidsgiver innkaller

• På arbeidsplassen – eller annet egnet sted

• Ved behov kan sykemelder, NAV, BHT og TV delta (BHT bør delta)

• Oppdatert oppfølgingsplan sendes NAV senest 1 uke før dialogmøte

• Hvis arbeidstaker selv ikke vil delta må dette dokumenteres – gir 
grunn til å bruke NAV og bedriftshelsetjenesten mer aktivt



Arbeidsrelatert aktivitet innen 8 uker

• Arbeidstakers videre rett til sykepenger er avhengig av at 
vedkommende er i aktivitet hvis mulig, ftrl. § 8-4 annet ledd

• Aktiviteten må være mulig å gjennomføre på arbeidsplassen, jf også 
arbeidsgivers tilretteleggingsplikt

• Sykemelder skal levere utvidet legeerklæring



Dialogmøte 2 – innen 26 uker

• Etter at de 8 ukene har gått kan arbeidsgiver søke gå i dialog med NAV 
og høre om de har mulighet til å iverksette arbeidsrettede tiltak også 
utenfor arbeidsplassen, ftrl § 8-7a. Dette har betydning for 
arbeidstakers rett til sykepenger, ftrl. § 8-4 

• NAV kaller inn – innkallingsfrist 3 uker

• Skal følge opp dialogmøte 1

• Arbeidsgiver og arbeidstaker skal delta. Sykemelder, BHT og 
verneombud kan delta. 

• Husk å sende inn oppdatert oppfølgingsplan til NAV senest en uke før 
dialogmøtet



Dialogmøte 3 – innen 1 år

• NAV skal innkalle til dialogmøte 3 hvis arbeidsgiver, arbeidstaker, eller 
sykemelder ber om det

• NAV og sykemelder må vurdere situasjonen videre

• Arbeidsgiver må uansett følge opp en syk ansatt frem til sykdom eller 
arbeidsforholdet opphører

• Sykeperiode over 52 uker – oppsigelse pga sykdom kan vurderes



Kort om tilretteleggingsplikt

• «Så langt mulig» AML § 4-6 (1)

• Økonomisk forsvarlig for bedriften

• Vurdere søknad om støttetiltak fra NAV

• Viktig å dokumentere at arbeidsgiver har forsøkt å tilrettelegge

• Krever mer av større bedrifter

• Kan ikke kreve at tilretteleggingsplikten skal tilsidesette andre 
ansattes interesser og rettigheter – men kanskje innenfor 
styringsretten? 



Noen vanlige spørsmål fra arbeidsgiver 
når den ansatte er syk
• Arbeidsgiverperioden

• Risiko ved stort fravær

• Minstekrav for å få rett på sykepenger

• Sykepengegrunnlaget

• Egenmelding, ftrl 8-24

• Tap av retten til egenmelding, ftrl § 8-27

• Tilbakedatert sykemelding, ftrl § 8-7 

• Bestride sykemelding/egenmelding

• Manglede sykemelding og manglede samarbeid   



Arbeidsgiverperioden, ftrl § 8-19

• Arbeidsgiveren skal betale sykepenger i et tidsrom på opptil 16 kalenderdager 
(arbeidsgiverperioden).

• Regnes fra og med første hele fraværsdag som skyldes arbeidsuførhet 
(sykefraværsdag), og som arbeidsgiveren plikter å betale sykepenger for, se § 8-
18. Dette innebærer at arbeidsgiver ikke plikter å betale sykelønn hvis 
arbeidstaker blir syk i løpet av dagen.  

• Unntak dersom arbeidstakeren er delvis sykmeldt av lege. Da regnes likevel 
arbeidsgiverperioden fra den første fraværsdag arbeidstakeren var delvis 
sykmeldt. 

• Når det er gått mindre enn 16 kalenderdager siden forrige sykefravær, skal et nytt 
sykefravær regnes med i samme arbeidsgiverperiode.

• Når arbeidsgiveren har utbetalt sykepenger i en full arbeidsgiverperiode, skal det 
ikke inntre noen ny arbeidsgiverperiode ved sykdom som inntreffer innen 16 
dager etter at vedkommende arbeidstaker har gjenopptatt arbeidet.





Risiko for særlig stort sykefravær § 8-20

• Ved langvarig eller kronisk sykdom som medfører risiko for særlig 
stort sykefravær, kan arbeidstakeren selv eller arbeidsgiveren søke om 
at trygden dekker utgiftene til sykepenger i arbeidsgiverperioden. 

• Det samme gjelder for en arbeidstaker som har en sykdom som 
medfører risiko for gjentatte sykefravær i en begrenset periode. 
(periode NAV mottok søknad)

• Samme ved  svangerskaps relatert sykdom, og tilrettelegging eller 
omplassering til annet arbeid i virksomheten ikke er mulig.

• Arbeidsgiveren utbetaler sykepengene i arbeidsgiverperioden og får 
refusjon fra trygden



Minstekrav for rett til sykepenger

• Arbeidstaker må være arbeidsufør, ftrl § 8-4

• Den sykemeldte må ha vært arbeid i minst 4 uker, ftrl § 8-2

• For å få rett på sykepenger fra arbeidsgiveren må arbeidstakeren ha 
vært ansatt hos arbeidsgiveren i minst fire uker (opptjeningstid), ftrl
8-18 første ledd

• Arbeidstaker må melde i fra om sykdom

• Sykemelding må være sendt arbeidsgiver innen 14 dager fra da 
arbeidsgiver kan kreve sykmelding (etter egenmeldingsperioden = 3 
dager), ftrl § 8-18 tredje ledd



Sykepengegrunnlaget § 8-28
• § 8-28.Sykepengegrunnlaget i arbeidsgiverperioden

• Sykepengegrunnlaget som nevnt i § 8-10 fastsettes i arbeidsgiverperioden etter en beregnet aktuell 
ukeinntekt, se § 8-29.

• Den aktuelle ukeinntekten skal beregnes etter den gjennomsnittlige arbeidsinntekten pr. uke som 
arbeidstakeren har hatt i arbeidsforholdet i en nærmere bestemt periode før han eller hun ble 
arbeidsufør (beregningsperioden). Lovlig fravær uten lønn skal holdes utenfor beregningsperioden.

• Beregningsperioden fastsettes slik:

• a)I et arbeidsforhold med fast arbeidstid og timelønn skal de siste fire ukene legges til grunn.

• b)I et arbeidsforhold med fast arbeidstid og månedslønn skal den siste måneden legges til grunn.

• c)I et arbeidsforhold som har vart mindre enn fire uker, skal dette kortere tidsrommet legges til grunn.

• d)I et arbeidsforhold der arbeidstakeren har fått varig lønnsendring i løpet av de siste fire ukene, skal 
tidsrommet etter lønnsendringen legges til grunn.

• e)I et arbeidsforhold med skiftende arbeidsperioder eller inntekter skal et lengre og mer 
representativt tidsrom enn fire uker legges til grunn.

• For timelønnede arbeidstakere med skiftende arbeidsperioder omgjøres den aktuelle ukeinntekten til 
et sykepengegrunnlag pr. dag i arbeidsgiverperioden ved at inntekten fordeles på det 
gjennomsnittlige antall arbeidsdager pr. uke i beregningsperioden.



Hva holdes utenfor sykepengegrunnlaget

• § 8-29.Arten av inntekt som utgjør den aktuelle ukeinntekten

• Lønnsinntekt og andre godtgjørelser som er resultat av arbeidstakerens egen arbeidsinnsats 
tas med når den aktuelle ukeinntekten skal beregnes. Tillegg for ubekvem arbeidstid og 
ulempetillegg for spesielle arbeidsforhold regnes med.

• Godtgjørelser som helt eller delvis skal dekke utgifter i forbindelse med utførelsen av 
arbeidet, tas ikke med. Dette gjelder blant annet diettgodtgjørelse, bilgodtgjørelse, 
verktøygodtgjørelse og smussgodtgjørelse. Overskudd på utgiftsgodtgjørelser regnes med 
og gis den verdien som nyttes ved forskottstrekk av skatt.

• Lønn for overtid tas ikke med. Overtidslønn skal likevel tas med når overtiden er pålagt i 
arbeidsavtalen som fast overtid og dette ikke er i strid med lovbestemmelser om arbeidstid.

• Feriepenger tas ikke med. Det samme gjelder godtgjørelse for 1. og 17. mai og bevegelige 
helligdager som arbeidstakeren opparbeider som et tillegg pr. arbeidstime.

• Naturalytelser tas ikke med dersom arbeidstakeren også mottar ytelsene under sykefravær. 
Fra det tidspunkt arbeidstakeren ikke lenger mottar ytelsene, tas de med ved beregningen 
med den verdi som nyttes ved forskottstrekk av skatt.



Egenmelding ftrl § 8-24

• Egenmelding kan nyttes for opptil tre kalenderdager om gangen

• Ved arbeidsuførhet utover de tre kalenderdagene egenmelding er 
nyttet, kan arbeidsgiveren kreve legeerklæring.

• Dersom arbeidstakeren ikke legger fram legeerklæring, faller retten til 
sykepenger bort for egenmeldingsperioden, med mindre arbeidstaker 
har vært forhindret i å oppsøke lege og arbeidsuførhet er godtgjort. 

• Egenmelding kan kun benyttes for hele fraværsdager, ftrl § 8-24 fjerde 
ledd



Tap av retten til å nytte egenmelding

§ 8-27 Tap av retten til å nytte egenmelding

En arbeidsgiver kan bestemme at en arbeidstaker skal tape retten til å få sykepenger på 
grunnlag av egenmelding

a) dersom arbeidstakeren i løpet av 12 måneder har hatt minst fire fravær uten å legge 
fram legeerklæring,

b) dersom arbeidsgiveren har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom.

Før arbeidsgiveren treffer sin beslutning, skal arbeidstakeren gis høve til å uttale seg. En 
beslutning om å ta fra en arbeidstaker retten til å nytte egenmelding skal vurderes på nytt 
etter seks måneder.

Dersom det foreligger begrunnet mistanke om at egenmelding nyttes som aksjonsform i en 
arbeidskonflikt, kan arbeidsgiveren kreve legeerklæring fra første fraværsdag så lenge 
aksjonen varer.



Litt om tilbakedatert sykemelding
ftrl § 8-7 annet ledd

• Legeerklæring kan ikke godtas for tidsrom før medlemmet ble 
undersøkt av lege (sykmeldingstidspunktet), med mindre medlemmet 
har vært forhindret fra å søke lege og det er godtgjort at han eller hun 
har vært arbeidsufør fra et tidligere tidspunkt, ftrl. § 8-7 annet ledd.



1-3 dager 
egenmelding

4-7 dager
Ingen sykmelding

10-16 dager sykmelding

Når har arbeidsgiver plikt til å betale sykepenger i arbeidsgiverperioden



Bestride sykemelding/egenmelding

• Tilbakedatert sykemelding

• Ber om fri, får avslag – sykemelding/egenmelding 

• Du vet ansatte har vært på fest, så egenmelding

• Du vet ansatte har vond rygg, men er aktiv i husveggen el. 

• Usikker på sykemelding fra utlandet

• Ta kontakt med NAV, skriv klage, se vedlagte maler 

• Ikke betal ut sykepenger. NAV betaler i påvente av svar på klage, ftrl §
8-22



Manglede sykmelding/ egenmelding

• Ikke rett til sykepenger før sykdom er meldt i fra til arbeidsgiver (så 
sant mulig) , ftrl § 8-18 tredje ledd

• Sykemelding må være sendt arbeidsgiver innen 14 dager fra da 
arbeidsgiver kan kreve sykmelding, ftrl § 8-18 tredje ledd

• Ulovlig fravær, skoft, fantegange?

• Den syke gjør seg utilgjengelig 

• Den syke ønsker ikke å samarbeide om tilrettelegning

• Oppsigelse?



Oppsigelse av sykemeldt ansatt



Oppsigelsesvern ved sykdom
AML §15-8
(1) Arbeidstaker som helt eller delvis er borte fra arbeidet på grunn av 
ulykke eller sykdom kan ikke av denne grunn sies opp de første 12 
månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte.

(2) Oppsigelse som finner sted innenfor det tidsrom arbeidstaker er 
vernet mot oppsigelse etter denne paragraf, skal anses å ha sin grunn i 
sykefraværet dersom ikke noe annet gjøres overveiende sannsynlig.

(3) Arbeidstaker som påberoper seg oppsigelsesvern etter denne 
paragraf, må ved legeattest eller på annen måte innen rimelig tid gi 
varsel om grunnen til fraværet. Om arbeidsgiver krever det, må det 
samlede sykefravær godtgjøres ved legeattest.



Oppsigelse av syk ansatt

• Må skille mellom oppsigelse som er begrunnet i sykdom og oppsigelse 
som er begrunnet i andre forhold (selv om den ansatte er syk)

• Må skille mellom oppsigelse av en syk ansatt før og etter 
verneperioden. AML § 4-6 gjelder fortsatt og arbeidsgiver skal så langt 
det er mulig søke å tilrettelegge for å få den ansatte tilbake i jobb

• Saklig grunn jf AML § 15-7

• HUSK ALMINNELIGE FORMKRAV KNYTTET TIL OPPSIGELSEN MÅ 
FØLGES



Oppsigelse av syk ansatt i
verneperioden AML § 15-8
• Omvendt bevisbyrde. Arbeidsgiver må bevise av oppsigelsen skyldes 

andre forhold enn sykdom

• Det må foreligge omstendigheter som helt uavhengig av sykefraværet 
forhold gir saklig grunn til oppsigelse, AML § 15-7

• Frist for å kreve forhandlinger eller gå til søksmål løper fra det 
særskilte oppsigelsesforbudet opphører, AML § 17-5 (1)



Eksempler der verneperioden ikke er til 
hinder for en oppsigelse
• Forholdet som begrunner oppsigelsen har skjedd forutfor 

sykeperioden. Ikke uvanlig at en ansatt blir syk rett etter at det har 
oppstått en situasjon på jobben. 

• Den sykmeldte handler illojalt overfor arbeidsgiver i sykeperioden



Oppsigelse etter sykemelding 52 uker?

• Det følger motsetningsvis av AML 15-8 at oppsigelsesforbudet ved 
sykefravær ikke gjelder etter verneperioden på 12 måneder

• Oppsigelsen må samlet sett fremstå som rimelig i den gitte 
situasjonen for å fremstå som saklig jf AML § 15-7

 Vurdere om arbeidsgivers tilretteleggingsplikt er oppfylt, AML § 4-6

 Vurdering av sykdomsbildet - fokus på prognose

 Rimelighetsvurderingen for øvrig hvor blant annet ulemper for 
bedriften må veies opp mot hvor hardt den ansatte rammes



Tilretteleggingsplikten 

• «så langt som mulig» avveining mellom hva som realistisk kan oppnås 
for den ansatte i forhold til kostnader og kompleksitet ved 
gjennomføringen av tiltakene

• Virksomhetens størrelse

• Alder og ansenitet i virksomheten

• Strengere krav til tilrettelegging om sykdommen har sammenheng 
med arbeidet eller forsømmelse fra arbeidsgivers side

• Om de ansattes rettigheter berøres. Plikten til å skaffe den syke annet 
arbeid kan ikke innskrenke andre arbeidstakeres rettigheter

• Den ansattes vilje til å samarbeide    



Sykdomsbildet

• Er den ansatte i ferd med å bli frisk

• Det er på det rene at den ansatte ikke blir frisk

• Usikker om den ansatte blir frisk og kommer tilbake 



Rimelighetsvurderingen for øvrig –
ulemper for arbeidsgiver
• Avveie arbeidsgivers behov for avklaring opp mot de ulemper det vil 

medføre for den ansatte 

• Sykefravær skaper ikke nevneverdige problemer

• Arbeidsgivers behov for avklaring 

 fraværet påvirker den jevne og rasjonell drift

 vanskelig for arbeidsgiver å planlegge og disponere arbeidsstyrken

 ulemper for de ansatte, økte bruk av overtid, uforutsigbar arbeidstid

 vikar, gjennomtrekk, manglende kompetanse, opplæringsbehov, kostbart

 arbeidsgiver vil/må tilby vikar fast stilling for å holde på kompetanse 



Oppsummering

• Viktig med god saksbehandling fra første sykedag

• Dårlig saksbehandling kan føre til at sykemeldte forblir syke, eller at 
juks ikke bli oppdaget

• Dårlig saksbehandling kan ødelegge den beste oppsigelsessak og 
friste arbeidstaker til å prøve oppsigelsen rettslig



Spørsmål? 


