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Sykefravær - medarbeiderens rettigheter og plikter



Dagens tema
§ Medarbeiders medvirkning i vurdering av muligheten for å 

være i arbeid – til tross for helseplager
§ Arbeidsplassen – en viktig arena i dette arbeidet
§ Oppfølgingsplanen – et viktig verktøy for forutsigbarhet og 

måloppnåelse

Mål:
§ Samtale med leder før lege
§ Økt bruk av gradert sykmelding
§ Økt bruk av avventende sykmelding



Generasjonskontrakten (Sigbjørn Johnsen, tidl finansminister)



«Det er legen som bestemmer om jeg kan være på jobb 

eller ikke»

«Jeg vet mer om hvordan det går med meg etter at jeg har 

vært til legen neste uke»

«Arbeidsgiver har ingenting med hvorfor jeg er borte»

«Når jeg er syk, er jeg hjemme til jeg er frisk»

Sagt og hørt



Forventninger og spilleregler

Arbeidsgivers	forventninger
til	arbeidstakerne

Hvilke	regler	skal	vi	spille
etter?



Tidsaksen for oppfølging

4 uker 7 uker 8 uker 6 mnd 1 år

Dokumentert tilrettelegging og bedriftsinterne tiltak 

Mulighet for 
avventende 
sykmelding i 
arb.giverperioden

OPPFØLGINGS-
PLAN
sendes  
sykmelder

DIALOGMØTE 1

BHT og lege
Inviteres ved 
behov

Arbeidsgivers ansvar

R
evidert

oppfølgingsplan 

DIALOGMØTE 2
Tidligere dersom 
en part krever 
det

DIALOGMØTE 3
Hvis en part 
krever det

Arrangør NAV

AKTIVITETSPLIKT

Oppfølgingsplan kan
etterspørres fra NAV

?



Tidsaksen for oppfølging  

16	dager

• Leder	før	lege
• Egenmelding
• Avventende	sykmelding
• Gradert	sykmelding



Medisinsk mulig
å være i aktivitet?

Ja Nei

Avventende sykmelding Friskmeldingsplan
- arbeidsrelatert aktivitet

Gradert sykmelding

Reisetilskudd

100 % sykmelding

Behandlingsdager
Lege/

sykmelder

Arbeidstaker –
sykmelding felt 5

Arbeidstaker –
bakside del C

Arbeidsgiver



• Leder må agere. Unnlatelse er dårlig lederskap!
o Undersøke
o Vise omsorg
o Legge til rette
o Omplassere – tilby annet arbeid*
o Dokumentere

• Tåleplikt
o Leder må tåle å ta upopulære avgjørelser
o Styringsretten

*Ingen krav i AML til utprøving – men kan være en fordel for både arbeidsgiver og 
arbeidstaker for å finne ut om det er hensiktsmessig

§ 4-6 – så langt det er mulig. Hvor laaaaangt er det?

Leders plikter



Medarbeiders plikter

• Varslingsplikt
Arbeidstaker må varsle om helsetilstanden er 
begrunnet ut fra arbeidsmessige forhold

• Medvirkningsplikt
Arbeidstaker må samarbeide aktivt med arbeidsgiver 
for å finne løsninger

• Tåleplikt
Akseptere løsninger som ikke er i tråd med hva som 
er mest ønskelig



Bedriftens 
behov

Medarbeiderens 
ønsker og behov

Forpliktende samspill i en organisasjon



Samvittighetsfullt og Samtale

Målrettet

Avklaring

Realistisk

Tid

SMART sykefraværsarbeid – et tankesett
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Oppfølgingsplan

§ Skal være et resultat av 
funksjonsvurdering som gjøres 
i dialogen mellom 
arbeidsgiver/-taker

§ Skal bidra til å sikre en god 
prosess.

§ Både arbeidsmiljølov og 
folketrygdlov sier at dette skal 
være på plass.

§ Er et krav ved bruk av 
virkemidler fra NAV.


