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Digital sykmelding
NAV arbeider med å digitalisere sykmeldingen, slik at det blir enklere for alle som er involvert 
i et sykefravær å samhandle. Målet er å ha en digital løsning tilgjengelig for alle i løpet av 
2017. Deler av den digitale løsningen er allerede tatt i bruk av mange sykmeldte, men kan 
ennå ikke fullt ut benyttes for ansatte ved UiB. 

Om digital sykmelding
Den digitale sykmeldingen skal fungere slik at den sykmeldte får sykmeldingen innlogget på 
nav.no, og kan sende denne videre til arbeidsgiver, som får sykmeldingen i sin meldingsboks 
i Altinn. Samtidig kan arbeidsgiveren sende NAV informasjon om hvem som er nærmeste 
leder med personalansvar for den sykmeldte. Da får lederen tilgang til en egen side på 
nav.no med oversikt over sykmeldingene og informasjon om oppfølgingen. NAV får på sin 
side mulighet til å kontakte lederen på en mer effektiv måte enn i dag.

I den første digitale versjonen som er lansert kan arbeidstakere finne del C av sykmeldingen 
inne på «Ditt NAV», og sende denne videre til arbeidsgiver digitalt. Kravet om sykepenger, 
del D av sykmeldingsblanketten, er ikke digitalisert enda. Det betyr at arbeidstakere som 
leverer sykmeldingens del C digitalt i tillegg må levere del D på papir til arbeidsgiver.

UiB: del C og del D på papir
Foreløpig er det digitale systemet best tilpasset små og mellomstore bedrifter, og NAV 
samarbeider nå tett med Bluegarden for å få til en fremtidig integrering med Altinn- 
løsningen. 

Før denne integreringen er på plass, vil vi be de ansatte om at både sykmeldingens del C 
og del D fortsatt leveres arbeidsgiver i papir. 
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Vi ber om at enhetene videreformidler denne informasjonen til de ansatte. Det vil i tillegg bli 
lagt ut melding på Ansattsidene.

Vennlig hilsen

Sonja Dyrkorn
HR- direktør Kathrine Brosvik Thorsen
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