EGENMELDING- STAVANGER KOMMUNE
GENERELL INFORMASJON
For å benytte egenmelding må man ha vært ansatt i 2 måneder (gjelder også vikarer). Fravær skal meldes til nærmeste
overordnede snarest mulig, og egenmelding skal leveres første dag du er tilbake på jobb.
Egenmelding kan nyttes for inntil 24 dager over en periode på 12 måneder, regnet fra den første dagen du er borte fra arbeidet
på grunn av egen sykdom (ikke barns sykdom).
Egenmelding kan ikke benyttes i mer enn 8 dager per fraværstilfelle. Ved nytt sykefravær innen 16 dager medregnes forbrukte
egenmeldingsdager for de siste 16 dagene. Når du i løpet av en 16 dagers periode har brukt inntil 8 egenmeldingsdager
(sammenhengende eller enkeltdager), må du arbeide sammenhengende i 16 kalenderdager før egenmelding kan brukes på nytt.
Hvis du blir sykemeldt etter en eller flere egenmeldingsdager, blir disse dagene medregnet i det totale antall forbrukte
egenmeldingsdager. Legen kan ikke tilbakedatere sykemelding.
I forbindelse med barn- og barnepassers sykdom har arbeidstaker som har omsorg for barn rett til full lønn fra første fraværsdag
når vedkommende har tiltrådt stillingen. Retten gjelder til og med det året barnet fyller 12 år og omfatter 10 dager per kalenderår
og 15 dager f.o.m. det tredje barnet.

PERSONALIA
Navn:
Stilling:

Fødsels- og personnummer:
Arbeidssted:

STILLING
Fast stilling:

Vikar:

EGENMELDING
Jeg har vært borte fra arbeid på grunn av sykdom, fra og med:
Dette er egenmeldingsdag
av 24 dager
Mener du at fraværet har sammenheng med arbeidsmiljøet:
Er skademeldingsskjema utfylt: Ja:
Nei:
Krever sykdommen tilrettelegging på arbeidsplassen: Ja:
Bruk eventuelt baksiden av dette arket!

til og med:

Ja:
Nei:

Nei:
Hvis Ja, eventuelt hvilke?

SYKT BARN/BARNEPASSER
Antall barn under 12 år:
Enslig forsørger:
Jeg har vært borte fra arbeid på grunn av sykdom, fra og med:
Dette er egenmeldingsdag
av 10/15 dager

til og med:

SIGNATUR
Sted:

Dato:

Arbeidstakers underskrift:

Sted:

Dato:

Leders underskrift:

NB! Egenmeldingen leveres overordnet som igjen sender denne videre til lønningsfører!
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