
Egenmelding 
De vanligste feilene 

arbeidsgiver gjør



Hvorfor viktig?

• Manglende kunnskap om reglene kan føre til at 
din virksomhet taper penger 

• Folketrygdlovens bestemmelser om egenmelding 
påvirker andre bestemmelser i loven, blant annet 
beregningen av arbeidsgiverperioden



Hva er egenmelding? 

§
Med egenmelding menes det at arbeidstakeren 
melder fra til arbeidsgiveren om arbeidsuførhet 
på grunn av sykdom eller skade uten å legge fram 
legeerklæring.

En arbeidstaker har rett til sykepenger i 
arbeidsgiverperioden på grunnlag av skriftlig eller 
muntlig egenmelding etter bestemmelsene i § 8-
24 til § 8-27

Folketrygdloven § 8-23



Hovedregler – kun i 
arbeidsgiverperioden

Egenmelding kan kun benyttes innenfor 
rammen av arbeidsgiverperioden (16 dager)

§
For at medlemmet skal få rett til sykepenger, 

må arbeidsuførheten dokumenteres med 
legeerklæring. Dette gjelder ikke i 

arbeidsgiverperioden når arbeidstakeren har 
rett til å nytte egenmelding

Folketrygdloven § 8-7 første ledd



Hovedregler - opptjeningstid

• 2 måneder ved nyansettelse, § 8-24 første 
ledd

• Ved gjenansettelse innen to uker regnes 
tidligere opptjeningstid med.



Hovedregler - opptjeningstid

• Ved avbrudd på mer enn 14 dager må 
retten tjenes opp på nytt gjennom to 
måneders opptjeningstid

• Fire ukers opptjeningstid etter avbrudd på mer 
enn 14 dager som skyldes foreldrepermisjoner, 
permittering og militærtjeneste



Hovedregler –
egenerklæring

§
Arbeidsgiveren kan kreve at arbeidstakeren 
skriftlig bekrefter en muntlig egenmelding etter 
at han eller hun har gjenopptatt arbeidet. Dersom 
en slik erklæring ikke blir lagt fram, kan
arbeidsgiveren bestemme at retten til sykepenger 
skal falle bort.

Folketrygdloven § 8-26



Hovedregler – bare hele 
dager (syk del av dag)
Egenmelding godtas bare for hele dager
- Arbeidsgiverperioden starter første 

hele fraværsdag
Halve dager
- Kommer på arbeid, går hjem
- Kommer sent grunnet sykdom

Hvordan håndterer arbeidsgiver dette? 
- Etter avtale eller praksis
- Mange betaler for fraværet



Hovedregler – antall dager og 
tilfeller

• Folketrygdloven
– 4 tilfeller av 3 dager i løpet av 12 måneder

• IA- avtale
– 8 dager per arbeidsgiverperiode, 24 

enkeltdager i løpet av 12 måneder



§
En arbeidsgiver kan gi bedre rettigheter ved å 
bestemme at arbeidstakeren kan nytte 
egenmelding ved sykefravær som varer lenger enn 
tre dager, men begrenset til 16 dager 
(arbeidsgiverperioden)

Er det tillat å benytte andre 
varianter? 

Rundskriv til folketrygdloven § 8-24 fjerde ledd



Ofte stilte spørsmål
• Kan egenmelding kombineres 

med gradert sykmelding? 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Nei. Intensjonen med innføring av egenmelding var at det ikke skulle være nødvendig å oppsøke lege ved korte sykefravær. Egenmelding skal derimot ikke benyttes til å overprøve leges vurdering. 



Ofte stilte spørsmål
• Kan egenmelding benyttes etter 

sykmelding?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Ja, men ikke direkte. Arbeidstaker må gjenoppta arbeidet med minst en dag før egenmelding kan benyttes. Fraværet må dessuten være innenfor rammen av arbeidsgiverperioden, og i tråd med virksomhetens egenmeldingsbestemmelser. 



Ofte stilte spørsmål

• Kan egenmelding benyttes i flere 
tilfeller i løpet av en 
arbeidsgiverperiode?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Ja, det er mulig å benytte flere tilfeller av egenmelding innenfor rammen av samme arbeidsgiverperiode. 



Ofte stilte spørsmål
Kan arbeidstaker benytte egenmelding 
direkte etter en foreldrepermisjon? 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Nei, forutsatt at permisjonen har vart i mer enn 14- dager, så brytes retten til sykepenger fra arbeidsgiver, jf. Folketrygdloven § 8-15 annet ledd. Egenmelding kan kun benyttes innenfor rammen av arbeidsgiverperioden. Arbeidstaker har, om han eller hun har mottatt foreldrepenger fra NAV, rett til sykepenger fra NAV – men fraværet må dokumenteres med sykemelding. 



Ofte stilte spørsmål
Kan arbeidstaker som mottar 
arbeidsavklaringspenger benytte 
egenmelding? 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Egenmelding kan kun benyttes innenfor rammen av arbeidsgiverperioden. I tilfeller med arbeidsavklaringspenger har som regel ikke arbeidstaker rett til sykepenger fra arbeidsgiver, men i de tilfellene en arbeidstaker har rett til sykepenger fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden, så kan egenmelding benyttes på lik linje med øvrige ansatte i virksomheten. I tilfeller hvor arbeidstaker mottar sykepenger i arbeidsgiverperioden fra arbeidsgiver, må arbeidstaker melde fra til NAV på sitt meldekort som om han har vært i arbeid. Om arbeidstaker ikke fører opp timene han eller hun har mottatt sykelønn for, så vil det føre til en dobbeltutbetaling og feilutbetaling fra NAV. 
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