
Bruk av egenmelding 
 

Folketrygdloven § 8-24 til 27 beskriver rettigheter og krav til arbeidsgiver og arbeidstager om 
bruk av egenerklæring. 

Under følger lovens bestemmelser om egenmelding. 

§ 8-23. 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. 

§ 8-24. Rett til å nytte egenmelding 

For å få rett til å nytte egenmelding må arbeidstakeren ha arbeidet hos 
arbeidsgiveren i minst to måneder. Ved gjenansettelse innen to uker regnes tidligere 
arbeidsforhold med. 

Dersom et arbeidsforhold blir avbrutt i mer enn to uker, kan egenmelding først nyttes 
etter at arbeidstakeren igjen har vært i arbeid i to måneder. 

Egenmelding kan likevel nyttes når vedkommende har vært i arbeid i fire uker etter 
avbruddet, dersom avbruddet skyldtes 

a) Bedriftspermittering 
b) permisjon etter arbeidsmiljøloven §§ 12-2, 12-3, 12-4, 12-5, 12-9 og 12-10. 
c) permisjon etter skipsarbeidsloven §§ 7-2 til 7-5, 7-8 og 7-9, eller 
d) militær- eller siviltjeneste. 

Egenmelding kan nyttes for opptil tre kalenderdager om gangen. Fravær fra en 
arbeidsøkt som strekker seg over et døgnskille, skal regnes som en 
egenmeldingsdag. Ved nytt sykefravær innen 16 kalenderdager regnes tidligere 
fraværsdager uten legeerklæring med. 

Varer arbeidsuførheten utover de tre kalenderdagene egenmelding er nyttet, kan 
arbeidsgiveren kreve legeerklæring. Dersom arbeidstakeren ikke legger fram 
legeerklæring, faller retten til sykepenger bort for egenmeldingsperioden. Dette 
gjelder likevel ikke hvis arbeidstakeren har vært forhindret fra å søke lege og det er 
godtgjort at han eller hun har vært arbeidsufør fra et tidligere tidspunkt. 

En arbeidsgiver kan etter skriftlig melding nekte arbeidstakere retten til å få 
sykepenger på grunnlag av egenmelding dersom turnusordninger, reiserute eller 
lignende medfører at det ikke er mulig for arbeidstakerne å møte på arbeid 
umiddelbart etter et sykefravær. 



 

§ 8-26. 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. 

§ 8-27. Tap av retten til å nytte egenmelding 

En arbeidsgiver kan bestemme at en arbeidstaker skal tape retten til å få sykepenger 
på grunnlag av egenmelding 

a) dersom arbeidstakeren i løpet av 12 måneder har hatt minst fire fravær uten å 
legge fram legeerklæring, 

b) dersom arbeidsgiveren har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes 
sykdom. 

Før arbeidsgiveren treffer sin beslutning, skal arbeidstakeren gis høve til å uttale 
seg. En beslutning om å ta fra en arbeidstaker retten til å nytte egenmelding skal 
vurderes på nytt etter seks måneder. 

Dersom det foreligger begrunnet mistanke om at egenmelding nyttes som 
aksjonsform i en arbeidskonflikt, kan arbeidsgiveren kreve legeerklæring fra første 
fraværsdag så lenge aksjonen varer. 

 


