
Nye regler for oppfølging av fravær 



Fraværsbildet i Norge er uklart og fraværstfaktorer varierer sterkt fra 

bransje til bransje, demografi, aldergruppe, utdanning, egenhelse osv.  

 

Vanskelig å sette noe entydig bilde på fravær 

 

24-timersamfunnet krever mye av mennesket som egentlig liker 

forutsigbarhet 

 

Lover og rammer er ikke i takt med samfunnets utvikling, AML under 

press 

 

IA- avtalen evaluert og kritikk til partene. – fungerte ikke optimalt ihht til 

intensjon og lovnader. 

  

Forskjell på IA og ikke IA gjorde bildet uoversiktlig for ”alle” 



Nye regler fra 1. juli 2011 

     Ordningen med aktiv sykemelding opphører slik vi kjenner den 

     Gradert sykemelding overtar 

     I begrepet GRADERT forstås redusert arbeidsevne 

        Under gradert sykemelding betaler arbeidsgiver kun for den 

        perioden den ansatte faktisk jobber. NAV dekker uføreprosenten 

 

     AML § 4.6 endres på frister. Harmonisering mellom IA-/ og ikke IA- 

        bedrifter 

     Fristen for å utarbeide oppfølgingsplan er nå 4 uker 

     Dialogmøte 1 har nå frist på 7 uker mot tidligere 12 uker 

     Selv de med GRADERT sykemelding skal inn til dialogmøte 

     Det er fortsatt slik at det ikke innkalles til samtaler der det er 

        åpenbart unødvendig 

     Som tidligere opprettholdes fristen for Dialogmøte 2 som er 26 uker 

 

    Ved behov så innkalles det til Dialogmøte 3 (nytt) ved utløp av  

       sykepengeperioden. Alle parter kan be om et slikt møte, men NAV 

       innkaller hvis det blir  



Nye regler fra 1. juli 2011 

Endring i sanksjoner 

 

     Ny ordning tilsier at det offentlige ved NAV nå kan ilegge  

        arbeidsgivere og sykemelder som ikke følger regelverket gebyr 

        (6 rettsgebyr á kr. 860.- gir kr. 5160.-) 

     NAV trenger tilstrekkelig informasjon for å kunne følge opp og lage 

        statistikker, evaluere med mer. 

        Arbeidsgiver får plikt til å sende inn informasjon om reglene er 

        overholdt 

     For arbeidstaker gjelder fortsatt AML § 2.3 og gjeldende  

        paragrafer i LoFT.  

     Det å ikke delta eller stille på møter er alvorlig brudd på  

        arbeidstakers medvirkningsplikt og LoFT gjemler tap av 

        trygdeytelser dersom arbeidstaker ikke medvirker  

     Arbeidsgiver kan fortsatt bestride egenmeldinger og sykemeldinger 

        samt ilegge karantene for bruk av egenmelding 

    Sykemelder kan ilegges gebyr på 10000 kr ved brudd på 

        regelverket 



EM 

•Melde inn 

•Registrere 

•Samtale 

4 uker 

•Frist oppfølgingsplan 

•Sende plan til 
sykemelder 

7 uker 

•Frist dialogmøte 1 

•Alle. Uansett uføregrad 

9 uker 

•Frist for oversendelse 
til NAV 

26 uker 

•Dialogmøte 2. Regi  
NAV 

•Kan kreve Dm 3 

12 mndr 

•Oppfølging fortsetter 

•Avklaringspenger 

•Rett til lønn opphører 

9 uker 

•Holde kontakt med 
arbeidsgiver 

26 uker 

•Plikt til å delta på 
dialogmøte 2 og evt. 3 

12 mndr 

•Sammen med NAV 
vurdere tiltak 

•Avklaringspenger 

EM 

•Melde fravær så tidlig 
som mulig 

•Sende sm innen 14 dgr 

4 uker 

•Plikter å samarbeide 

•Gi  ærlig/ tilstrekkelig 
informasjon 

7 uker 

•Delta på Dialogmøte 1 

•Kan ha med part 

ARBEIDSGIVER ARBEIDSTAKER 

Andre; Sykemelder, BHT og NAV – egne frister 



Fra borte til tilstede og videre til  tilstedeværelse…. 

Reelt 

syke 
Valgmuligheter 

På jobb eller ikke 

Langtidsfriske Syke - 

nærvær 

Øker Øker 
Problemer med å skaffe vikarer, tidspress, 

utilstrekkelige ressurser og svak personlig 

økonomi. 

Det høyeste sykenærværet finnes der det 

er vanskeligst å skaffe vikarer.  

Profesjonelt borte 



Langtidsfriske medarbeidere  

 
4 viktige helsefaktorer som gir gode forutsetninger for å få øke andelen 
langtidsfriske medarbeidere: 

 
• Bevisst organisasjon med klare mål  
 
• Kreativt miljø 
 
• Rådgivende lederskap 
 
• Åpent arbeidsmiljøklima 

 
For å få langtidsfriske medarbeidere er det viktig å jobbe på flere nivåer 
samtidlig, blant annet å jobbe både helsefremmende, forebyggende og 
rehabiliterende.        



2 prosjekter du kan være med på…. 

• Få ned sykefraværet • Få opp tilstedeværelsen 


