
Digitale sjukmeldingar frå 15. januar 2018 

 – info til leiarar 

Dersom ein tilsett får sjukmeldinga frå lege frå 15/1 2018, skal den være digital. 

For å kunne behandle sjukmeldinga digitalt, må ein ha BankID eller BankID på mobil. 

Gjeld sjukmeldinga behandlingsdagar, reisetilskot, sjukmeldingar frå sjukehus, spesialisthelsetenesta, 

kiropraktorar  eller tilsett ikkje har Bankid, Bankid på mobil, må den fortsatt leverast på papir. 

Det må skrivast ei sjukmelding for kvar arbeidsplass (eks ein for Florø barneskole, ein for Florø 

Barneskole SFO eller ein for Flora omsorgssenter og ein for Flora kommune Krokane Heimeteneste. Har ein 

timelønsstillingar i tillegg til fastlønsstilling  må ein også få sjukmelding for desse stillingane.  Dette for å få 

riktig refusjon frå NAV.  

1. LØN/PERSONAL registrerer nærmaste leiar til den sjukmelde (på kvar arbeidsplass) på Altinn.  

-> Leiar skal IKKJE logge på Altinn for å behandle sjukmeldinga! 

  

2. Kontroll av sjukmelding og start oppfølgingsarbeidet  
Du får tilsendt ein e-post med beskjed om at ein av dine tilsette er blitt sjukmeld. 

Her kan du følge lenka i e-posten eller gå direkte til oversikt over dine sjukmelde på nav.no : 

www.nav.no/dinesykmeldte 

Sjukmeld skal melde frå første dag om fråværet til deg. Du skal ha same tette oppfølging av 

sjukmelde som tidlegare. 

3. Søknad om sjukepengar 
Den sjukmelde må fylle ut kravet om sjukepengar (tilsvarande eigenerklæringa på del D på 

papirutgåva). 

Den sjukmelde får varsel om dette på slutten av sjukmeldingsperioden eller ved månadsslutt. 

 

LEIAR vil få ein e-post om at ein av dine tilsette har levert søknad om sjukepengar. 

Følg linken i e-posten eller logg inn med bank id og velg www.nav.no/dinesykmeldte . 

- >Kravet om sjukepengar må kontrollerast av leiar 

 

- > Dersom f.eks. opplysning om fråvær grunna sjukdom før sjukmeldinga, ferie, opphald i utland 

osb.  er feil, er den digitale løysinga slik at det er den SJUKMELDE som må endre på den digitale 

sjukmeldinga slik at det vert riktig. 

- > Ta kontakt med den sjukmelde og be om at sjukmeldinga blir endra slik at sjukepengekravet blir 

riktig. 

 

- > Dersom det er gjort endringar i forhold til opprinneleg sjukmelding (eks jobba meir enn 

sjukmeldingsgraden seier/ hadde eigenmelding i forkant e.l.), må leiar sende e-post til LØNN. 

 

Det er leiars ansvar å følge opp at krav om sjukepengar blir sendt inn! 
 

Leiar vil hele tida kunne gå inn på www.nav.no/dinesykmeldte og har der full oversikt på dei som er 

sjukemelde i si eining. 
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