
REGELVERK ANGÅENDE SYKMELDING I FERIETID 

Send oss avløserplanen og planlagte feriedager 

Om sykmelding i ferietid 

Hvis du blir syk i ferien din (eller rett før  

feriestart) har du rett på utsettelse av ferien  

og (med visse begrensninger) sykepenger… 

HVIS du har fulgt reglene! 

Her følger en oversikt over hva du må  

gjøre for å få alt på plass! 

Viktig: Bare din egen sykdom gir rett på  

utsettelse og sykepenger, ikke barns sykdom  

eller andre familiemedlemmers sykdom.  

Og du har bare rett hvis du er 100 % sykmeldt. 

 

Rett til utsettelse av ferien 

Blir du ufør før feriestart, kan du utsette hele ferien din. Kravet må fremmes senest siste 

arbeidsdag som du skulle ha vært på jobb. 

Blir du ufør i ferien din, kan du utsette dagene som du har tapt med et tilsvarende antall dager 

senere. Kravet må fremsettes innen 14 dager etter gjenopptagelse av arbeid. 

Du trenger legeerklæring for å kunne utsette ferien din. En egenmelding er ikke nok!  

 

Rett til sykepenger 

Rett til sykepenger er avhengig av oppholdssted. Du har rett på sykepenger hvis du har vært 

på ferie innenfor Norge og EØS. Utenfor EØS har man ikke krav på sykepenger, men man 

kan få ferien utsatt. 

For å få sykepenger skal man melde til arbeidsgiveren på første fraværsdag at man er 

sykmeldt. I tilfelle Landbruk Nordvest kan du ringe enten 464 24 400 eller 926 83 940. Hvis 

man ikke holder seg til denne meldeplikten, har man ikke rett på sykepenger. Man må også få 

en legeerklæring fra det landet man har ferie i, samme dag som man blir syk. En tilbakedatert 

legeerklæring blir ikke godtatt!  

• Hvis man er på ferie i Norge må man fylle ut elektronisk sykmelding så snart som 

mulig (sørg for at legen skriver korrekt arbeidsgiver på sykmeldingen). I tilfelle man 

har vært på sykehus eller hos en annen behandler som ikke bruker elektroniske 

sykmeldinger, må man sende blankett C og fylt ut signert blankett D til Landbruk 

Nordvest så snart som mulig, og senest innen 14 dager.  

• Hvis man er på ferie i EØS må man sende en legeerklæring fra det aktuelle landet 

pluss egenerklæring fra NAV (skjema 08.09.06) så snart man er tilbake i Norge. En 

norsk sykmelding som fremskaffes som bekreftelse etter hjemkomst gir verken rett på 

erstattet ferie eller sykepenger. 


