
Bedre kommunikasjon med ny elektronisk sykmelding og dialogmeldinger

Den nye sykmeldingen er tilpasset utviklingen i et 

sykefraværsløp. Den legger vekt på dialogen mellom 

deg og pasienten om den sykmeldtes situasjon og 

muligheten til å være i arbeid.

Bedre dialog om 
helse og arbeid

I tillegg til sykmeldingen legges det til rette for en 

effektiv elektronisk to-veis kommunikasjon mellom 

deg og NAV (dialogmeldinger). Slik kan NAV be om 

medisinske tilleggsopplysninger, sende deg 

innkalling til dialogmøter og motta svar på disse. 
    

Du kan på din side blant annet svare på NAVs 

henvendelser og sende egeninitierte meldinger til 

NAV direkte fra ditt EPJ-system. I tillegg vil du kunne 

motta oppfølgingsplan fra arbeidsgiver hvis 

arbeidsgiver sender denne elektronisk.

Dialogmeldinger 
forenkler kontaktenStrukturen i den nye sykmeldingen bygger på en 

sykmelding som er løpende i hele perioden. Ved gitte 

tidspunkter i sykmeldingsforløpet vil du i tillegg få 

målrettede og utdypende spørsmål.
    

Mer om dette er nærmere forklart på neste side.

Målrettede spørsmål
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Dialogmøte 1

Oppfølgingsplan
Hvis arbeidsgiver har sendt 
oppfølgingsplanen elektronisk 
via NAVs systemer, vil du kunne 
motta denne i ditt EPJ-system.

Dersom arbeidstaker eller 
arbeidsgiver ønsker det, vil du 
få innkalling til dialogmøte i 
regi av arbeidsgiver.

Unntak fra 
aktivitetskravet
Ved arbeidsmessige årsaker 
skal arbeidsgiver dokumentere 
dette overfor NAV.

Eventuell innkalling fra NAV 
kan nå komme som elektronisk 
dialogmelding til ditt EPJ-
system. Du kan svare på 
innkallingen med dialogmelding.

Dialogmøte 2

Du, arbeidstaker, arbeidsgiver 
eller NAV kan be om et nytt 
dialogmøte ved behov.

Dialogmøte 3

Den sykmeldte får et 
informasjonbrev fra NAV om 
sykepengeårets slutt samt 
tilbud om samtale.

Brev fra NAV til 
den sykmeldte

Sykepengene opphører.

Utdypende spørsmål – Unntak fra aktivitetskravet
Hvis sykmeldingen passerer 8 uker og din pasient fortsatt skal være 
100 % sykmeldt, må det være tungtveiende medisinske grunner som 
hindrer arbeidsrelatert aktivitet. Du må da gi en nærmere vurdering av 
muligheter og begrensninger samt en bredere medisinsk vurdering som 
grunnlag for eventuell videre oppfølging.

Endring til sykdomsdiagnose?

Endring til sykdomsdiagnose?

Du blir bedt om å gi en bredere medisinsk og arbeidsrelatert vurdering. 
NAV bruker disse opplysningene i vurderingen av om dialogmøte 2 skal 
avholdes, og om det er aktuelt å innkalle deg. 

Utdypende spørsmål – Før dialogmøte 2

Sykepengeåret nærmer seg nå slutten. Du blir bedt om å gi 
utdypende helseopplysninger.

Utdypende spørsmål – Arbeidsmuligheter, tiltak, ytelser?

For mer informasjon       www.nav.no/sykmelder

vises de første 16 dagene ved utvalgte infeksjonsdiagnoser 
hvor varigheten erfaringsvis er begrenset.

vises i hele sykmeldingsforløpet, unntatt der forenklet sykmelding 
er aktuelt. Ved gitte tidspunkter blir du bedt om å besvare noen 
utdypende spørsmål i tillegg:

Forenklet sykmelding

NY ELEKTRONISK SYKMELDING

ORDINÆR SYKMELDING

MILEPÆLER
UKE

1
2

4

7

8

12

17

26

52

39

Hvis det er oppgitt en symptomsdiagnose som sykmeldingsgrunn, 
blir du spurt om det er mulig å korrigere til en sykdomsdiagnose. 
(Subjektive symptomer og mistanke om sykdom kan imidlertid 
være sykmeldingsgrunn).

Hvis det er oppgitt en symptomsdiagnose som sykmeldingsgrunn, 
blir du spurt om det er mulig å korrigere til en sykdomsdiagnose. 
(Subjektive symptomer og mistanke om sykdom kan imidlertid 
være sykmeldingsgrunn).
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