EGENMELDING
Egen sykdom
Sykt barn/barnepassers sykdom
Egenmelding skal leveres nærmeste overordnet som videresender denne til
personalavdelingen.

Navn _________________________ Født _____________ Ansattnr. _____
Stilling ________________________ Arbeidssted ________________
Fast stilling 
Vikariat/engasjement 
Kan fraværet skyldes forhold på arbeidsplassen?
Ja
Nei
Usikker
Hvis ja, hvilke forhold kan settes i sammenheng med fraværet?

Hva kan du utføre – helt eller delvis :

Har du forslag til hvordan vi kan tilrettelegge for deg på arbeidsplassen?
(hjelpemidler, organisering, arbeidsoppgaver etc.)

Egenmelding
Jeg har vært borte fra arbeid pga. egen sykdom
fra og med __________ til og med __________
antall timer du skulle vært på jobb: ______

Sykt barn/barnepassers sykdom
Antall barn under 12 år ___
Enslig forsørger 
Fødselsår sykt barn: _______
Jeg har vært borte fra arbeid pga. sykt barn/barnepassers sykdom (stryk det som ikke passer)
fra og med __________ til og med __________

Signatur
___________________________________________
dato/signatur ansatte

__________________________________________
dato/signatur nærmeste overordnet
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RETNINGSLINJER FOR BRUK AV EGENMELDING
I STRAND KOMMUNE
1.

Arbeidstakeren må ha vært ansatt i to måneder før egenmelding benyttes. Ved
gjenansettelse hos samme arbeidsgiver innen 2 uker medregnes tidligere arbeidsforhold
ved beregningen av ventetiden på 2 måneder. Når det gjelder sykt barn må arbeidstaker
ha vært tilsatt i minst 4 uker for å benytte egenmelding.

2. Egenmelding kan nyttes for inntil 24 kalenderdager, inntil 8 dager kan nyttes
sammenhengende, regnet fra den første dagen arbeidstakeren er borte fra arbeidet på
grunn av egen sykdom. Sykt barn/barnepassers sykdom gir rett til 10 dager pr.
kalenderår, 15 dager fom. det tredje barnet. Retten blir utvidet til hhv. 20 og 30 dager
dersom man er alene om omsorgen for barn.
Når rett til egenmelding er oppbrukt må det foreligge sykemelding fra lege fra den
første fraværsdagen.
Når antall kalenderdager skal beregnes ved eget sykefravær, telles arbeidsfrie dager
med hvis arbeidstakeren er borte fra arbeidet både dagen før og dagen etter
arbeidsfrie dager (for eksempel lørdag og søndag).
3. Arbeidstakeren må, for å få rett til lønn, melde fra til arbeidsgiveren første
fraværsdag. Denne meldeplikten gjelder selv om det foreligger sykemelding fra lege fra
første dag. Retten til lønn inntrer først fra den dagen melding blir gitt.
4. Det er ikke mulig å bruke egenmelding når en er delvis sykemeldt. Dette gjelder også
dersom en blir rammet av en annen sykdom enn den vedkommende er delvis sykemeldt
for. Det må da innhentes ytterligere sykemelding fra lege.
5. Det kan heller ikke benyttes egenmelding når det er mindre enn 16 dager siden siste
sykemelding, når siste sykemeldingen har vart i mer enn 16 dager (arbeidsgiverperioden).
6. Egenmelding skal skje skriftlig første arbeidsdag etter egenmeldingsperiodens utløp.
7. Reglene er slik at retten til sykelønn er begrenset til hele dager. Ansatte skal derfor
levere egenmelding også for den dagen de forlater arbeidsstedet i løpet av dagen pga.
sykdom. En slik egenmelding vil da telle som en egenmeldingsdag, selv om den bare dekker
f.eks. en halv dag.
8. Dersom arbeidstakeren er arbeidsufør utover egenmeldingsperioden, tapes retten til
sykelønn også for egenmeldingsperioden dersom det ikke foreligger sykemelding fra lege
fra første arbeidsdag etter egenmeldingsperiodens utløp. Retten til sykelønn inntrer i så
fall først den dagen lege søkes.
9. Flere enn 24 sykefraværsdager med egenmelding siste 12 måneder regnes som skoft og
medfører trekk i lønn.
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