
 
 

 
 

Velkommen til Fides. 

I dette heftet vil du finne følgende, som vil bli gjennomgått sammen med din veileder; 

1. Til deg som jobbsøker 
2. Kontaktpersoner hos Fides 
3. Rettighetsdokument 
4. Informasjon om behandling av personopplysninger  
5. Handlingsplan, hjørnesteinene og ukeplan 
6. Skjema for klagebehandling  

 

På www.fides.as finner du aktuelle linker, samt kontaktskjema for tilbakemelding til 
Fides.  

Når sluttdato er satt, eventuelt en gang pr år vil du motta en e-post med link til 
evaluering. Din tilbakemelding er viktig for oss og vi håper at du besvarer den anonyme 
undersøkelsen 

 

Lykke til. 

 

 
 

 
 
 

http://www.fides.as/
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Til deg som jobbsøker i tiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT) 
ved Fides AS. 

 
 
Mål i tiltaksperioden.  
 
Avklare din arbeidsevne og styrke deg i mulighetene til å komme enten i ordinært arbeid eller utdanning. 
 
Varighet.  
 
Arbeidsforberedende trening tilpasses den enkeltes behov for oppfølging. 
 
 
 
Gjennomføring i AFT tiltak: 

 
- Tiltaket blir tilrettelagt ut fra ditt behov, og det blir utarbeidet en skriftlig plan for gjennomføringen.  

 
- AFT er et heltidstilbud med minst 30 timer pr. uke.  Dersom du ikke kan starte i tiltaket i full tid, bør 

deltakelsen din være minimum 50 % ved oppstart. Arbeidsrelatert aktivitet er hovedfokus og kan 
mellom annet innebære: 
 
1. Deltakelse i undervisning og aktiviteter i regi av Fides. (Se vedlegg aktivitetskalender) 
2. Arbeidspraksis i eksterne bedrifter eventuelt intern utprøving.  
3. Individuelle samtaler og veiledning med veileder. 

 
En egen veileder vil følge deg opp og lage et opplegg sammen med deg. Vi legger også til rette for 
samarbeid med andre instanser dersom det er nødvendig for at du skal komme i arbeid. Tiltaket kan derfor 
kombineres med for eksempel, behandling, oppfølging fra andre, arbeid etc.  
 
Vi har tett dialog med NAV og minimum hver tredje måned skal din status og framgang i forhold til planen 
din vurderes.    
 
All aktivitet i AFT er en del av avklaring og kvalifisering til ordinært arbeid. Vi følger arbeidslivets 
retningslinjer med tanke på å møte til avtalte aktiviteter eller praksis, og å melde fravær.  
Vi svarer gjerne på spørsmål om du lurer på noe. 
 
 
 
Velkommen til Fides  
 

 



 
 

Fides AS, Postboks 183, 7501 Stjørdal. Telefon 477 16 991, www.fides.as , NO 994 315 838 MVA 
 

I 
ARBEID OG INKLUDERING LEVANGER 

 

Alf Skjerve 
Avdelingsleder AFT 
Mobil: 900 83 041 
E-post: alf.skjerve@fides.as 
 
 
Cathrine Berg Hågensen 
Fagansvarlig arbeid og inkludering 
Mobil: 941 56 793 
E-post:  cathrine.hagensen@fides.as 
 
 
Unni Nordli 
Kontorassistent 
Mobil: 488 82 528 
E-post:  unni.nordli@fides.as   
 
 
Karin Jegtvik 
Markedskontakt 
Mobil:  902 41 568 
E-post:  karin.jegtvik@fides.as 
 
 
Gina Birgitte Strand Balgaard 
Veileder   
Mobil: 452 40 676 
E-post:  gina.balgaard@fides.as 
   
 
Hege Anette Eriksen 
Veileder 
Mobil: 474 66 529 
E-post:  hege.eriksen@fides.as 
  
 
Anne Lise Balgaard Lyngstad 
Veileder 
Mobil: 902 94 389 
E-post:  anne.lise.lyngstad@fides.as 
  
 
Asbjørn Olsen 
Veileder 
Mobil:  951 07 499 
E-post:  asbjorn.olsen@fides.as 

  Dag Stemre 
Veileder 
Mobil: 907 12 246 
E-post:  dag.stemre@fides.as 
  
 
Geir Olav Valstad 
Veileder 
Mobil:  907 08 846 
E-post:  geir.olav.valstad@fides.as  
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ARBEID OG INKLUDERING STJØRDAL 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

Mari-Ann Lilleby 
Avdelingsleder 
AFT/VTA 
Mobil:   461 62 288 
E-post:   mari-ann.lilleby@fides.as 
    
 Anne Resell 
 veileder  
 Mobil:    482 41 481 
 E-post:   anne.resell@fides.as 
      
 Thor Olav Berg 
 veileder  
 Mobil:    908 64 945 
 E-post:   thor.olav.berg@fides.as 
   
Nina Aurheim 
veileder  
Mobil:   476 82 240 
E-post    nina.aurheim@fides.as  
 
Lena Bae 
veileder  
Mobil:   902 38 042 
E-post:   lena.bae@fides.as 
 
 
 
 
  

   Arve Fossen 
 markedskontakt 
 Mobil:    908 14 927 
 E-post:  arve.fossen@fides.as 
   
 Mette Ovesen Brænne 
 veileder  
 Mobil:    906 84 582 
 E-post:   mette.braenne@fides.as 
  
 Rune Wikmark 
 veileder  
 Mobil:    482 93 455 
 E-post:    rune.wikmark@fides.as 
  
 Eva Gussiås 
 veileder  
 Mobil:    954 53 160 
 E-post:  eva.gussias@fides.as          
    
 Anita Jenssen Matberg 
 veileder  
 Mobil:    954 10 028 
 E-post   anita.jenssen.matberg@fides.as 
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Fides AS, Postboks 183, 7501 Stjørdal. Telefon 477 16 991, www.fides.as , NO 994 315 838 MVA 

 

RETTIGHETER OG PLIKTER  
Visjon: - For enkeltmennesket og samfunnet  

Fides sine verdier er basert på tro, tillit, trofasthet og pålitelighet i forhold til deltakerne.  

Den etiske politikken i Fides bygger på de rettigheter og friheter som er nevnt i FN’s 
verdenserklæringen om menneskerettighetene, uten forskjell av noen art, f.eks på grunn av rase, 
farge, kjønn, språk, religion, seksuell legning, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial 
opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet forhold.  

Vi har rett til: 

• å oppleve et trygt og utviklende arbeidsmiljø 
• å kunne påvirke sin individuelle handlingsplan/aktivitetsplan 
• å bli gjort kjent med og informert om hvilke personopplysninger som følger bestillingen fra 

NAV og andre 
• innsyn i hvilke opplysninger om seg selv som behandles, jfr artikkel 15, 

personopplysningsloven 
• å være trygge på at taushetsplikten holdes 
• å få respekt for egne meninger 
• løpende informasjon om endringer ved bedriftens opplegg som har betydning for hver enkelt 
• å klage over forhold i Fides 
• å få tilbakemelding fra overordnet på innspill eller initiativ 
• å evaluere erfaringer med bedriften 
• deltakelse i relevante bedriftsinterne fora og eksterne organisasjoner 
• å motta råd og støtte fra organisasjoner/personer 
 

Vi har alle plikt til: 

• å møte frem etter avtale 
• å gi beskjed ved fravær, og begrunne, evt. dokumentere det 
• å bidra til et trivelig arbeidsmiljø  
• å vise respekt for hverandre 
• å yte vårt beste for å gjennomføre aktuelle oppgaver 

 

Dersom du er i tvil om hva innholdet i dette dokumentet betyr, kan du spørre din veileder eller 
nærmeste leder i Fides om hjelp. 

 

 

Dato/Sign:............................................................................................... 
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Informasjon om behandling av personopplysninger – for deltakere/jobbsøkere i arbeidsrettede tiltak          Side 1 

 

Informasjon om behandling av personopplysninger for 
deltakere/jobbsøkere i tiltaket Arbeidsforberedende Trening (AFT) 

 
Dette informasjonsskrivet beskriver hvilke 
personopplysninger Fides AS behandler, hvem som er 
behandlingsansvarlig, hvor lenge vi behandler 
opplysningene, samt hvilke rettigheter du som deltaker i et 
tiltak ved Fides har. 
 
Behandlingsansvarlig: 
NAV er behandlingsansvarlig for alle personopplysninger som 
gjelder deltakere i arbeidsrettede tiltak vi leverer på oppdrag for 
NAV. Dette gjelder de aller fleste deltakerne ved Fides. Det betyr 
at det er NAV som «eier» opplysningene, Fides behandler dem på 
vegne av NAV.  

Databehandler 
Fides AS er databehandler på vegne av NAV, og har inngått databehandleravtale som 
bestemmer hvordan vi kan behandle personopplysningene. 
 

Formål: 
Formålet med behandlingen å levere en tjeneste i henhold til kontrakt med NAV. 
Personopplysninger knyttet til deltakere/jobbsøkere, mottar Fides fra NAV. I tillegg 
innhenter Fides personopplysninger direkte fra deltaker, der dette er beskrevet i en 
avtale/databehandleravtale.  
 

Behandlingsgrunnlag: 
All behandling av personopplysninger må ha et rettslig grunnlag for å være lov (jf. 
Personvernforordningen artikkel 6)  
Fides behandlingsgrunnlag er definert i databehandleravtaler for hvert tiltak,  
 

I forbindelse med gjennomføring av arbeidsrettede tiltak, uavhengig av anskaffelsesform, 
ligger det rettslige grunnlaget i lov om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven), lov 
om arbeids- og velferdsforvaltningen (Nav-loven) og forskrift om arbeidsmarkedstiltak 
(tiltaksforskriften).  
Fides rettslige grunnlag for å behandle personopplysninger i forbindelse med de 
arbeidsrettede tiltakene er beskrevet i databehandleravtalene. 
jf. Navs ansvar for å gjennomføre/organisere arbeidsrettede tiltak. 
Personopplysningsloven (art. 6 nr 1 c/e) 
 
Type personopplysninger som behandles av Fides 

• Navn 
• Adresse 
• Telefonnummer 
• Fødselsnummer og personnummer  
• E-postadresse 
• Innsøkingsskjema fra NAV 
• Bestilling fra NAV 
• Arbeidsforhold 
• Sykmeldingsgrad 
• Sykmeldingsdato 
• Navn på lege/behandler  

• Helseopplysninger 
• Etnisk opprinnelse  
• Opplysninger om straffedommer og 

lovovertredelse 
• Bestilling fra NAV 
• Arbeidsforhold 
• Sykmeldingsgrad 
• Sykmeldingsdato 
• Navn på aktuelt personell tilknyttet primær og 

spesialisthelsetjenesten 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2004-12-10-76
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-06-16-20?q=lov%20om%20nav
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-06-16-20?q=lov%20om%20nav
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-06-16-20?q=lov%20om%20nav
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-11-1598
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-11-1598


 

Informasjon om behandling av personopplysninger – for deltakere/jobbsøkere i arbeidsrettede tiltak Side 2 

 
Dine rettigheter: 

• Rett til innsyn, (Jf. Personopplysningsforordningen artikkel 15): Du har rett til innsyn 
i hvilke personopplysninger Fides behandler som gjelder deg selv 

• Rett til begrenset behandling: (Jf. Peronopplysningsforordningen, artikkel 18)  
Fides skal kun behandle personopplysninger som er relevante i ditt tiltaksløp. Hvis 
du mener- og varsler at opplysningene lagret om deg er feilaktige, skal den 
behandlingsansvarlige kontrollere opplysningene. Da kan Fides lagre, men ikke 
bruke opplysningene inntil saken er avklart. 

• Rett til retting 
Dersom du oppdager, for eksempel etter å ha benyttet retten din til innsyn, at en 
virksomhet behandler opplysninger om deg som er uriktige, kan du kreve retting 
(jf. personvernforordningen artikkel 16). Du må kunne sannsynliggjøre at 
opplysningene er uriktige og hva som er korrekt. 

• Rett til sletting: (Jf. Personopplysningsforordningen artikkel 17) du har rett til å be 
om at Fides retter eller sletter feilaktige, mangelfulle eller unødvendige 
personopplysninger 

• Rett til dataportabilitet, (Jf. Personopplysningsforordningen. Artikkel 20) Du har rett 
til å få utlevert de personopplysningene som du selv har gitt til Fides, eksempelvis cv 
for gjenbruk på tvers av systemer og tjenester.  

 
Ønsker du å gjøre dine rettigheter gjeldende må du ta kontakt med din NAV-veileder eller 
kommunen dersom du er i et kommunalt tiltak. 
som igjen henvender seg til Fides. 
 

Behandlingens varighet: 
Personopplysninger knyttet til deltakere/jobbsøkere slettes automatisk 3 måneder etter at 
sluttrapport er sendt NAV/kommunal enhet. 
 

Sikring av personopplysninger: 
Fides lagrer personopplysninger i egnede dataregistre. Alle systemene har tilgangsstyring 
som sikrer at uvedkommende ikke har adgang til personopplysninger. Videre gjennomfører 
Fides jevnlig internkontroll for å sikre at personopplysninger behandles i tråd med lovverk og 
prosedyrer. 
 

Utlevering av personopplysninger: 
Personopplysninger knyttet til deltakere/jobbsøkere utleveres kun til behandlingsansvarlig, 
dvs. NAV. 
 

Personvernombud: 
Fides AS/IKS har et personvernombud som har som oppgave å bidra til at den 
behandlingsansvarlige følger regelverket for personvern. Personvernombudet kan bistå deg 
med å gjøre dine rettigheter gjeldende. 
 

Kontaktinformasjon: 
Hvis du opplever at dine rettigheter ikke er oppfylt, eller har generelle spørsmål, kan du ta 
kontakt med personvernombudet hos Fides. Ola Aune, tlf. 990 99 490, e-post: 
ola.aune@fides.as 
Du kan også sende oss spørsmål via tilbakemeldingsskjema på www.fides.as , eller direkte til 
daglig leder I Fides, Roar Vikvang, tlf. 920 15 933 / roar.vikvang@fides.as.  
Du kan eventuelt ta direkte kontakt med datatilsynet, men de anbefaler at du først søker 
løsning hos Fides eller NAV. 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38/KAPITTEL_gdpr-3-2#gdpr/a15
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38/KAPITTEL_gdpr-3-2#gdpr/a15
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38/KAPITTEL_gdpr-3-3#gdpr/a18
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38/KAPITTEL_gdpr-3-3#gdpr/a18
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/rett-til-innsyn/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38/KAPITTEL_gdpr-3-3#gdpr/a16
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38/KAPITTEL_gdpr-3-3#gdpr/a16
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38/KAPITTEL_gdpr-3-3#gdpr/a17
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38/KAPITTEL_gdpr-3-3#gdpr/a17
https://lovdata.no/lov/2018-06-15-38/gdpr/a20
https://lovdata.no/lov/2018-06-15-38/gdpr/a20
mailto:ola.aune@fides.as
mailto:ola.aune@fides.as
mailto:roar.vikvang@fides.as
mailto:roar.vikvang@fides.as
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Arbeidsforberedende trening AFT - Plan for gjennomføring av tiltaket 
Leverandør skal fylle ut og sende denne informasjonen til NAV innen 4 uker etter oppstart i tiltaket.  Planen skal inneholde 
en beskrivelse av hva en planlegger å gjøre, herunder målsettinger og aktiviteter for å nå disse. Arbeidsforberedende 
trening (AFT) inneholder opplæring eller tilrettelagt arbeidstrening og oppfølging med mål om å skaffe arbeid. 
Tiltaksgjennomføring er underlagt forskrift om arbeidsmarkedstiltak, fellesbestemmelser i kap. 1 og spesifisert i kap. 13. 
Behandling av personopplysninger hos Fides AS er regulert av databehandleravtale mellom NAV som behandlingsansvarlig 
og Fides AS som databehandler jf. personopplysningslovens artikkel 4.  

Tiltaksarrangør Fides AS 

Navn på jobbsøker  

Fødselsdato  

NAV veileder  

Fides AS, veileder i tiltaket  

Tiltaksnummer  

Startdato og avtalt periode for tiltaket  

Bestilling fra NAV 

 

Yrkesmål for jobbsøker  

 

Deltakelse i % ved oppstart og plan for progresjon (skal være målbart) 

 

Plan for utprøving eller opplæring i ordinært arbeidsliv 

 

 

 

 

 

Eventuelle opplæringsaktiviteter 
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Andre aktiviteter i tiltaket (om noen) 

 

 

 

 

Aktuelle samarbeidspartnere 

 

 

 

Avtalt oppfølging i tiltaksperioden (fra tiltaksarrangør og samarbeidsparter) 

 

  

 

Sted /dato/signatur Veileder Fides AS 

 

________________________ 
 

Sted/dato/signatur Jobbsøker 

 

____________________________ 
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Aktivitetsplan / ukeplan 
 

 Navn:  
 
Tidsperiode:   

 
Mål for perioden:   
 
 
Tiltak: 
 

Mandag  Tirsdag 
     

     

     

     

     

     
Onsdag  Torsdag 

     

     

     

     

     

     
Fredag  Lørdag 

     
     

     

     
 
 
 
Sted/dato  
 
____________________    ________________________ 
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ØKONOMI 

 
 

BOLIG 

 
 

SØVN 

 
 

         HELSE 

 
 
      ADFERD 

 
 

RUS 

 
 

KOSTHOLD 

 
 

AKTIVITET 
 
 

SOSIALE 
FORHOLD 
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SKJEMA FOR KLAGEBEHANDLING/AVVIK 
Leveres til veileder/tilrettelegger, eller til daglig leder. 
 
OBS! Generelle klager/avvik og tilbakemeldinger kan sendes via kontaktskjema på www.fides.as 

 
Klagerens navn: 
 
 
Telefonnr. /E-post: 
 
 

Dato Avdeling 
 
 

 
Nærmeste veileder/tilrettelegger 
 
 

Klage mottatt dato 
 
 

 
Beskrivelse 
Beskriv hva som det klages/varsles på, hva som ev. kan gjøres for å rette opp forholdet og hva som evt.  
kan gjøres for å hindre gjentakelse 

 
 
 
 
 
 
 

Felles forslag til løsning 
 
 
 
 

 
Sted:    Dato: 
 
Klagerens signatur   Klage mottatt av: 
 
 
-------------------------------------  ---------------------------------------------- 
 
Videresendes nærmeste veileder/tilrettelegger med følgende notat (innen 5 dager fra mottatt klage) 
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Formål med skjema for klagebehandling/avvik 
Dersom du som deltaker/jobbsøker mener at du ikke har fått de tjenester du har krav på i forhold til det som Fides 
AS skal tilby, har du rett til å klage på dette.  
 
Ved å levere en klage, setter du fokus på produktet/tjenesten, samt kritikkverdige forhold i bedriften, og bidrar 
dermed til å gjøre Fides AS til en enda bedre bedrift.  
  
Klage kan skje ved: 

• Brudd på taushetsplikt 
• Brudd på regler og etiske normer 
• Mobbing, trakassering, diskriminering, vold 
• Rusmisbruk 
• Dårlig arbeidsmiljø 
• Forhold som er til fare for personers liv og helse 
• Tyveri 
• Mangelfull opplæring, mangelfull veiledning, eller ved uoverensstemmelse med ansatte ved Fides AS 
• Manglende oppfølging av handlingsplanen/plan for aktivitet 
• Uenighet om veileders/tilretteleggers konklusjoner i rapporter til NAV 
• Øvrige forhold som man finner kritikkverdige 

  
Fremgangsmåte ved Klage: 
Du benytter dette klageskjemaet når du skal levere en klage. Ved en klage leveres ferdig utfylt skjema til 
nærmeste veileder/tilrettelegger. Dersom klagen gjelder denne veilederen/tilretteleggeren, skal en levere skjema 
til daglig leder. Husk å ta kopi av alle dokumenter som blir levert. Dersom du ikke kan benytte deg av skjemaet, 
kan klagen fremmes muntlig. Du vil da få hjelp til å fylle ut klageskjemaet. Anonyme klager behandles ikke. 
 
Etter mottak av klage skjer følgende: 
Saken forsøkes løst sammen med nærmeste veileder/tilrettelegger ved Fides AS og deg. Ønsker du det kan 
eventuelt saksbehandler ved NAV eller andre offentlige støttepersoner være tilstede. 
  
Ved løst sak: Referat fra møtet underskriver av begge parter. Arkiveres i klagepermen og makuleres etter 12 mnd. 
  

• Ved uløst sak: Dersom man ikke løser saken på klager/leder nivå, fremmes klagen videre  
til daglig leder. 

• Ved uløst sak internt ved Fides AS: Saken kan da sendes din saksbehandler ved NAV, som hjelper deg i den 
videre kontakten med Fides AS 

• Klage rettet mot daglig leder: Klagen rettes til styreleder ved Fides AS 
• Dersom du er uenig i innhold og konklusjon i en status- eller sluttrapport til NAV, så finnes det et eget 

punkt i rapporten hvor dine kommentarer kan skrives inn. 
  
Du har også mulighet til å varsle om kritikkverdige forhold ved Fides AS. Dette kan gjøres anonymt.  
 
Generelle klager/avvik og tilbakemeldinger kan sendes via kontaktskjema på www.fides.as 
 
Ta kontakt med din veileder/tilrettelegger for veiledning og bistand til å klage eller melde avvik. 
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BRUK AV EGENMELDING ETTER 
FOLKETRYGDLOVENS BESTEMMELSER 
For deltakere på attføringstiltak gjelder Folketrygdlovens regler for bruk av egenmelding. 

 

§ 8-23.Egenmelding 
Med egenmelding menes det at arbeidstakeren melder fra til arbeidsgiveren om arbeidsuførhet på 
grunn av sykdom eller skade uten å legge fram legeerklæring. Fravær skal varsles arbeidsgiver så 
snart som mulig og senest innen første fraværsdag. 

En arbeidstaker har rett til sykepenger i arbeidsgiverperioden på grunnlag av skriftlig eller muntlig 
egenmelding etter bestemmelsene i §§ 8-24 til 8-27. 

§ 8-24.Rett til å nytte egenmelding 
For å få rett til å nytte egenmelding må arbeidstakeren ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to 
måneder. Ved gjenansettelse innen to uker regnes tidligere arbeidsforhold med. 

Dersom et arbeidsforhold blir avbrutt i mer enn to uker, kan egenmelding først nyttes etter at 
arbeidstakeren igjen har vært i arbeid i to måneder. 

Egenmelding kan nyttes for opptil tre kalenderdager om gangen. Ved nytt sykefravær innen 16 
kalenderdager regnes tidligere fraværsdager uten legeerklæring med (dvs det må gå 16 
kalenderdager fra et egenmeldingsfravær til man kan ha ett nytt egenmeldingsfravær. Ved fravær 
kreves legeerklæring) 

Varer arbeidsuførheten utover de tre kalenderdagene egenmelding er nyttet, kan arbeidsgiveren kreve 
legeerklæring. Dersom arbeidstakeren ikke legger fram legeerklæring, faller retten til sykepenger bort 
for egenmeldingsperioden. Dette gjelder likevel ikke hvis arbeidstakeren har vært forhindret fra å søke 
lege og det er godtgjort at han eller hun har vært arbeidsufør fra et tidligere tidspunkt. 

§ 8-26.Egenerklæring 
Arbeidsgiveren kan kreve at arbeidstakeren skriftlig bekrefter en muntlig egenmelding etter at han eller 
hun har gjenopptatt arbeidet (egenmeldingsskjema) Dersom en slik erklæring ikke blir lagt fram, kan 
arbeidsgiveren bestemme at retten til sykepenger skal falle bort. 

§ 8-27.Tap av retten til å nytte egenmelding 

En arbeidsgiver kan bestemme at en arbeidstaker skal tape retten til å få sykepenger på grunnlag av 
egenmelding 

a) dersom arbeidstakeren i løpet av 12 måneder har hatt minst fire fravær uten å legge fram 
legeerklæring (kan ikke ha flere enn 4 egenmeldinger i løpet av 12 mnd.). 

b) dersom arbeidsgiveren har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom. 
Før arbeidsgiveren treffer sin beslutning, skal arbeidstakeren gis høve til å uttale seg. En beslutning 
om å ta fra en arbeidstaker retten til å nytte egenmelding skal vurderes på nytt etter seks måneder. 

Dersom det foreligger begrunnet mistanke om at egenmelding nyttes som aksjonsform i en 
arbeidskonflikt, kan arbeidsgiveren kreve legeerklæring fra første fraværsdag så lenge aksjonen varer. 



 

 



 
Regler og forventninger ved Fides 

 
 

• Utvise god folkeskikk, respektere andre deltakere og ansatte,  
hilse på hverandre. Ta hensyn til hverandre. 
 

• Ingen unødvendig bruk av mobil og pc under tema og aktiviteter. 
 

• Møte opp til avtalt tid, og varsle ved sykdom eller hvis du kommer for 
sent. Varsel skjer ved kontakt med veileder. 
 

• Hvis man må avbryte aktivitet før endt tid, må dette avklares på forhånd 
med veileder. 

 
• Ved deltagelse i aktiviteter, forventes det at man deltar og følger med 

etter beste evne, sett ut fra rammer og innhold. 
 

• Nulltoleranse for rus og annen kriminell aktivitet ved Fides. 
 

• Nulltoleranse for mobbing og utestenging. 
 

• Sørg for at alle får en fin dag. 
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