
  
        Tide  
     Konsern 

 

EGENERKLÆRING  
VED SYKDOM 

 
Skjema dato: 
01.01.2019 

 
Ansattnr. : ……….…    Navn: ……………………………………………………. Født: …………………. 
 

A. EGEN SYKDOM  
 

Jeg har vært arbeidsufør p.g.a. sykdom/skade fra og med ____/____-20_____ til og med ____/____-20_____  
 

Har du fritak for arbeidsgiverperiode ved kronisk sykdom     Ja         Nei 

Hvis ja – husk at du også må fylle ut eget skjema ved fritak (skjema fås av lønnsavdelingen) 
 

Kan fraværet skyldes forhold på arbeidsplassen?    Ja      Nei   Usikker 

 
Hvis ja, hvilke forhold kan settes i sammenheng med fraværet?  ……………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Har du forslag til hvordan vi kan tilrettelegge for deg på arbeidsplassen?  …………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Hva kan du utføre, - helt eller delvis?  …………………………………………………………………………………... 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

B. PERMISJON GRUNNET BARNS- * OG BARNEPASSERS SYKDOM  
 

Jeg har vært fraværende p.g.a. nødvendig tilsyn med barn f.o.m. ___/___-20__ t.o.m. ___/___-20___ grunnet    
 

 barns sykdom     barnepassers sykdom 

 
Barnets eller barnepasserens navn:…………………………………  Barnets fødselsdato: …../….. – …..….. 

 

Utvidet rett til sykepenger:     Ja    Nei  (vedtak fra NAV pga. kronisk sykt/funksjonshemmet barn)  

Omsorg for flere enn 2 barn under 12 år:   Ja    Nei 

Jeg er alene med omsorgen:      Ja    Nei 
 
 

 
 

Sted:……………………………….      Dato: -------------------- ______________________________ 
             Arbeidstakers underskrift   
 

Se regler på baksiden for bruk av egenerklæring, og 
regler for innlevering for rett til lønn 

 

FYLLES UT AV NÆRMESTE OVERORDNEDE: 

 
 Melding om fravær mottatt: …../….. – 20….. Egenerklæring mottatt: …../….. – 20….. 
 
MERKNADER: …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 …………………………………………………………………………………………………………………….. 
  

 
Dato              ……………………. …………………………………………. 
            Signatur fra nærmeste overordnede 
 



 

 
DOKUMENTASJON AV FRAVÆR VED EGENERKLÆRING 

 
Egenmelding er et verdipapir for at du skal få betalt sykepenger under sykefraværet. 

 
Skjema for «Egenerklæring ved sykdom» skal leveres første dag etter at man er tilbake på jobb etter fraværet 
 
UNNTAK: 
 
Tilkalthjelp/deltidsansatt kan levere senest tre dager etter fravær 
 
Dersom man har fravær i forkant av ferie/friperiode skal egenerklæring leveres personlig i forkant av ferie/friperiode 
 
Å levere egenmelding er medarbeiders eget ansvar  
 

Brudd på gjeldende rutiner for levering av egenmelding vil ikke gi rett til sykepenger 
 

 
A. EGEN SYKDOM             
➢ Egenerklæring kan ikke nyttes før arbeidstakeren har vært ansatt hos TIDE i 2 måneder. Hvis avbrudd i tjeneste 

i mer enn 2 uker, (fri uten lønn) må en være i arbeid nye 2 måneder før egenerklæring igjen kan nyttes. 

➢ Egenerklæring kan nyttes for inntil 8 fortløpende kalenderdager om gangen, og for maksimum 24 kalender-
dager innen de siste 12 måneder. Antall dager på egenerklæring følger av at Tide er Inkluderende Arbeidslivs-
bedrift. Ved nytt sykefravær innen 16 kalenderdager medregnes tidligere dager.  Dette betyr at dersom en 
arbeidstaker har benyttet egenerklæring for 8 dager, må han/hun være arbeidsfør i 16 kalenderdager før 
egenerklæring kan benyttes igjen. Arbeidsfrie dager telles med, dersom arbeidstakeren er syk både umiddelbart 
før og umiddelbart etter arbeidsfri. 

 

➢ Egenerklæring kan ikke nyttes når arbeidstakeren har fått sykepenger av arbeidsgiveren i 16 kalenderdager, og 
så blir syk igjen før han/hun har vært i arbeid i 16 sammenhengende kalenderdager. Egenerklæring kan heller 
ikke benyttes umiddelbart etter en sykmelding (forlengelse av samme fravær). 

➢ Dersom arbeidstaker er syk lengre enn 8 fortløpende kalenderdager, må sykmelding fra lege forelegges fra og 
med første dag man skulle vært i arbeid etter egenerklæringens utløp. Hvis ikke sykmelding forelegges, tapes 
også retten til sykepenger for egenerklæringsdagene. 

 

➢ Dersom arbeidstaker har benyttet egenerklæringer ved egen sykdom i 24 kalenderdager i løpet av de siste 12 
månedene, kan arbeidsgiver bestemme at arbeidstaker ved eventuelle fremtidige sykefravær må levere 
sykmelding fra lege fra første fraværsdag.  

 

➢ Likeledes kan arbeidstaker miste retten til å benytte egenerklæring dersom arbeidsgiver har rimelig grunn til å 
anta at fraværet ikke skyldes sykdom. 

 
 

B. PERMISJON GRUNNET BARNS-  OG BARNEPASSERS SYKDOM    
➢ Egenerklæring ved barns sykdom kan ikke nyttes før arbeidstaker har vært ansatt hos TIDE i 4 uker 
 

➢ Retten til permisjon gjelder ut det kalenderåret barnet fyller 12 år (18 år hvis vedtak kronisk sykt eller 
funksjonshemmet barn) 

 

➢ Retten er begrenset til 10 dager pr. kalenderår (20 dager for enslig forsørger) 
 

➢ Arbeidstaker med omsorg for mer enn to barn under 12 år, har rett til 15 dager pr. kalenderår (30 dager for 
enslig forsørger) 

 

➢ For arbeidstaker med omsorg for kronisk sykt eller funksjonshemmet barn under 18 år, kan NAV innvilge 
permisjon i 20 dager pr. kalenderår (40 dager for enslig forsørger) 

 

➢ Egenerklæring kan nyttes for inntil 3 dager om gangen. Fra og med den 4. kalenderdagen må arbeidstakeren 
legge fram legeerklæring for barnet eller barnepasseren. 

 

➢ Dersom arbeidsgiver har rimelig grunn til å tro at en arbeidstaker har krevd omsorgspenger uten at fraværet 
skyldes barns-/ barnepassers sykdom, kan arbeidsgiver bestemme at ved eventuelle fremtidige fravær må 
erklæring fra lege foreligge fra første fraværsdag. 

 


