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Oppfølging av sykefravær (HMS modul) 
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HMS modulen for sykefraværsoppfølging - et nyttig lederverktøy 
 

HMS modulen for sykefraværsoppfølging er et verktøy som skal gjøre det enklere for ledere å 

følge opp sykemeldte medarbeidere og sende inn nødvendig dokumentasjon elektronisk. Ledere 

som skal følge opp sykmeldte vil bli varslet om pålagte aktiviteter både via e-post og i 

Personalportalen. 

 

Tildeling av Sykefraværsoppfølgingsrollen 
 
Rollen SYK_OPPFOLGING gis til de medarbeidere ved institutt/avdeling som ivaretar oppfølging av 
sykemeldte i forbindelse med tiltaksplaner, oppfølgingsplaner mm. 
 
Fraværsdata er sensitive opplysninger og rollen som SYK_OPPFOLGING gis kun til dem som reelt 

følger opp langtidssykefravær og har oppfølgingssamtaler ved avdeling/institutt, normalt leder eller 

personalkonsulent. Rollen kan gis til ulike enheter. Som leder/personalmearbeider vil du kun få 

tilgang til sykefravær for ansatte på det instituttet/avdelingen hvor du er tildelt en 

sykefraværsoppfølgingsrolle. 

Når du har fått tildelt SYK_OPPFOLGING rollen vil du få et nytt valg i menyen på forsiden i 

Personalportalen som heter Ledermappe 
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Endring/fjerning av Sykefraværsoppfølgingsrollen 
 
Viktig: Dersom ansatt som har fått tildelt Rollen SYK_OPPFOLGING slutter eller endrer stilling og ikke 
lenger skal ha rolle som sykefraværsoppfølgerer er det viktig at Lønnskontoret får beskjed om dette. 
Rolletilgangen vil da bli stoppet. Dere kan sende melding om endring/stopp av rolle i issuetracker til 
Paga-gruppen. 
 

Oppfølgingsansvarlig 
Oppfølgingsansvarlig er den personen som har opprettet, ev. er blitt tildelt oppfølgingsansvar på 

saken. Oppfølingsansvarlig har tilgang til alle opplysninger på alle saker hvor de er 

oppfølgingsansvarlig.  

Ansatte har full tilgang til å se all informasjon om sykefraværssaker som er registrert på dem. Ansatte 

kan gå inn i Min mappe hvor det ligger det en arkfane som heter «Oppfølgingssaker». Her finner de 

alle informasjon som er registrert på dem i sykefraværsmodulen. 

Ledere som har sykefraværsoppfølgingsansvar kan også finne sykefraværsoppfølging på sine 

medarbeidere ved å søke opp medarbeideren og gå inn på deres Mappe 

Dersom du har en SYK_OPPFOLGING rolle ved avdelingen, men ikke er oppfølgingsansvarlig, vil du få 

se hvilke oppfølgingssaker som er registrert på avdelingen, men du vil ikke kunne åpne sakene og 

lese informasjon om tiltaksplaner, notater fra møter mm. 

Flytte oppfølgingsansvar: Dersom oppfølgingsansvarlig er borte fra arbeidet i en lengre periode kan 

det være nødvendig å flytte oppfølgingsansvaret til en annen person ved avdelingen. 

Oppfølgingsansvarlig kan flytte oppfølgingsansvar til en annen person, eventuelt kan en annen som 

har SYK_OPPFOLGING rolle ved avdelingen gjøre dette. Det er imidlertid ikke mulig å flytte 

oppfølgingsansvar på en sak til seg selv. 

For å flytte en sak må du søke frem saken og Åpne denne. Da får du tilgang til knappen «Bytt 

oppfølgingsansvarlig» 

 

Klikk på trekanten til høyre i bildet for å få frem plukkliste over andre ansatte som har 

SYK_OPPFOLGING rolle ved avdelingen. Velg den personen som nå skal ha ansvar for 

sykefraværsoppfølgingen og lagre dette valget. 
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Oversikt over sykefraværsoppfølging 
Velg Ledermappe i venstremenyen for å få en oversikt over Sykefraværsoppfølging. Når du går inn i 

Ledermappen vises åpne oppfølgingssaker hvor du er Oppfølgingsansvarlig for som standard. Det er 

mulig å overstyre standardkriteriene ved å fjerne hakene. Dersom du for eksempel ønsker å se 

lukkede (ferdigbehandlede) saker fjerner du hake for Vis kun åpne saker.  

 

 
 

 

Starte en ny oppfølgingssak 
Dersom du skal starte en Ny oppfølgingssak, klikker du på knappen «Ny Sak». Du kommer da inn i 

bildet for Opprette ny oppfølgingssak. Her velger du Fraværs/Oppfølgingstype. Deretter søker du 

opp den ansatte før du velger Opprett sak.  

Når du velger Fraværs/Oppfølgingstype får du følgende valg: 

 

Egenmelding fremkommer som første valg i listen. Dette valget vil ikke genererer noen automatiske 

aktiviteter basert på registrert dato for sykefravær, men du kan velge å registrere egenmelding 

dersom du ønsker å følge opp dette. Dette gjelder også for Forebyggende oppfølging, Hyppige 

kortidsfravær og Oppfølging etter utløpte sykepengerettigheter. 

Sykemelding: Når du velger sykemelding blir du bedt om å fylle ut startdato for Første fraværsdag. 

Denne startdatoen brukes om utgangspunkt for automatisk å beregne når leder bør ha 

oppfølgingssamtaler, dialogmøter mm med den ansatte. Sykefraværsmodulen vil da sende den som 

er oppfølgingsansvarlig på saken e-mail når planlagt dato for aktiviteten inntreffer. Dette ligger også 

som hendelser i Personalportalen 
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Søk opp person: Når du har fylt ut fraværs/oppfølgingstype og ev. startdato for sykefravær søker du 

opp den ansatte ved å søke på navn, signatur eller ansattnummer. Merk personen ved å hake av til 

venstre i listen og klikk på «Opprett sak». Saken blir lagret med en gang du velger opprett sak, og det 

blir opprettet et saksnummer for saken. 
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Følge opp saken 
Når saken er opprettet og har fått et saksnummer kan du fortsette å følge opp saken med ulike tiltak 

aktiviteter 

Opplysningene øverst fremkommer basert på oppsett ved UiB. Dersom det tidligere er mottatt 

refusjon fra NAV for denne personen vil forrige maksdato fremkomme her. Dette er maksdato som er 

registrert i Paga, men denne er ikke alltid korrekt. Hak av dersom sykefravær er arbeidsrelatert. 

 

 

Sykemeldingshistorikk 
For å kunne sende inn «Oppfølgingsplan sykemelder» digitalt til fastlege via Altinn, må du registrere 

den første sykemeldingen her. Her skal du også registrere navn og adresse på fastlegen.  

Senere sykemeldingshistorikk har ingen funksjon i forhold til fravær eller maksdato fra NAV, og det er 

valgfritt om dere ønsker å registrere flere sykemeldinger. Dersom den sykemeldte går opp og ned i 

sykefraværsprosent kan det imidlertid være nyttig å ha oversikt over dette. Klikk på knappen «Ny 

sykemelding» for å registrere sykefraværet. 

 

 

Tiltaksoversikt 
Det iverksettes ofte ulike tiltak for å få den ansatte tilbake i arbeid så snart som mulig. For å 

dokumentere hvilke tiltak som skal iverksettes registreres kan tiltakene i en egen Tiltaksoversikt liste. 

Nedenfor ser du en oversikt over hvilke tiltak som er satt opp ved UiB: 
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Klikk på knappen «Nytt tiltak» for å registrere et eller flere tiltak som er besluttet iverksatt. Du må 

fylle ut alle felt som er markert med  * 

 Klikk på hake for å velge Tiltak fra tiltakslisten 

 Beskriv mål med tiltaket 

 Velg status på tiltaket fra plukklisten.  

 

 

Eksempel på utfylt tiltak: 
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Samtaleoversikt 
Når det er registrert et sykefravær med startdato er det arbeidsgivers ansvar å følge opp den ansatte 

gjennom samtaler, oppfølgingsplaner og dialogmøter mm.. Dette registreres i Samtaleoversikten. 

På bakgrunn av registrert startdato for fraværet genererer HMS-modulen en plan for når ulike 

samtaler, oppfølgingsplaner og dialogmøter skal avholdes (se bilde). Når planlagt-dato for samtalen 

inntreffer vil sykefraværsoppfølger få varsel om at en må gjennomføre samtaler etc. med den 

sykemeldte. Dette varselet får sykefraværsoppfølger på mail, samt at det vises under Mine hendelser 

i Personalportalen. 

 

Bortsett fra pålagte samtaler/oppfølgingsplaner kan dere selv velge hvor mange samtaler dere gjennomfører 
med den ansatte.. 

Arbeidsgiver er pålagt å registrere følgende samtaler/ oppfølgingsplaner. Dersom samtaler ikke blir avholdt bør 
Status for samtalen settes til kansellert for å unngå at dere stadig får varsel om at samtalen som skal 
gjennomføres 

 Oppfølgingsplan sykemelder; her er en egen knapp hvor en kan sende planen digitalt til fastlege. 

Det er kun mulig å sende skjema oppfølgingsplan til lege dersom første sykemelding er fylt ut. 

 Dialogmøte 1 

 Oppfølgingsplan NAV; senest 4 uker fra første fraværsdag skal arbeidsgiver sende 

oppfølgingsplan til lege og NAV. Sykefraværsmodulen har NAV-integrasjon slik at det i valget 

«Oppfølgingsplan» NAV er det lagt inn en egen knapp som sender oppfølgingsplanen til NAV 

elektronisk. 

 Dialogmøte 2 

Klikk på Åpne for å komme inn i dialogboks for samtale.  

Velg Status for samtalen i plukklisten  

 

Du kan endre datoene dersom samtalen for eksempel er avtalt før den datoen systemet foreslår.  

Når dere skal skrive planer for den sykemeldte bør der la status være Avtalt helt til teksten er 

godkjent av arbeidstaker. Dersom dere setter status til Gjennomført og lagrer dette, vil dere ikke få 

lov til å gjøre endringer i planen. 

Hent tekst: Dersom det tidligere er skrevet informasjon på saken, kan du klikke på knappen «Hent 

tekst» for å få hentet inn denne teksten i dokumentet. 
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Sende sak til fastlege og NAV elektronisk 
 

Oppfølgingsplan sykemelder og oppfølgingsplan NAV kan sendes elektronisk. Når oppfølgingsplanen 

er klar og Status er satt til gjennomført vil du få frem en «Send» knapp til høyre for statursfeltet. Når 

du klikker på «Send» knappen vil dokumentene bli overført til fastlege eller NAV elektronisk. 
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Avslutte sykefraværssaken 
 

Når den ansatte er tilbake i arbeid kan saken avsluttes. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er mulig å 

gjenåpne saken når den først er avsluttet. Du bør derfor vurdere om du skal avslutte saken med en 

gang den ansatte er friskmeldt, eller om det kan være hensiktsmessig å vente litt med å avslutte 

saken. 

Eksempel: Dersom sykdommen er tydelig og tidsavgrenset, for eksempel benbrudd vil det være 
naturlig å avslutte saken når vedkommende er friskmeldt, men dersom du vet at diagnosen er mer 
uavklart eller diffus (for eksempel nakkeplager el.) kan det kanskje være hensiktsmessig å vente 1 
måned før du saken. Dette vil være en skjønnsmessig vurdering i hvert enkelt tilfelle. 

 

Sletting av gamle avsluttede saker 
 

Gamle, avsluttede saker bør slettes når det er gått en tid. Vi må bestille sletting av gamle saker hos 

leverandøren. Dersom dere har avsluttede sykefraværssaker som dere ønsker å slette kan dere 

sende en melding om dette til Paga-gruppen i issuetracker. 

Økonomiavdelingen legger opp til at vi har en årlig gjennomgang av gamle sykefraværssaker som er 

avsluttet. Fakultetet/instituttet må da ta stilling til om saken skal slettes eller ikke. 

 


