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Sykefravær som oppsigelses-
grunn er ikke uvanlig. Men hva skal til 

for at arbeidsgiver skal få medhold?

B
jørg (63) er lagermedarbeider og 
har i mange år slitt med en vond 
rygg som til tider gir henne store 
smerter og psykiske problemer. 
Dette har medført at hun de 
seneste åtte årene har hatt omfat-
tende sykefravær. Fraværene har 

variert mellom 14 dager og tre måneder. 
Arbeidsgiver har nå varslet oppsigelse. I 
denne artikkelen skal vi følge historien til 
Bjørg og hennes kamp for å beholde jobben.

Et inkluderende arbeidsliv
Et vanlig arbeidsforhold er basert på at den 
ansatte, mot betaling, stiller på jobb til avtalt 
tid og utfører de oppgaver som følger med 
stillingen. Helt eller delvis sykefravær bryter 
derved med partenes forutsetninger. På den 
annen side vil de fleste arbeidstakere i løpet 
av sitt arbeidsliv være syke en gang iblant 
uten at arbeidsgiver av den grunn vurderer 
oppsigelse. En arbeidstaker har rett, og noen 
ganger plikt (covid-19), til å være borte fra 
arbeidet ved sykdom, enten gjennom egen-
melding eller legeerklæring. Dersom sykefra-
været har lang varighet eller skjer hyppig, vil 
imidlertid spørsmålet om oppsigelse dukke 
opp. Dette gjelder særlig om sykdommen eller 
skaden også medfører redusert arbeidsevne i 
de periodene man faktisk er på jobb.

I Norge har vi et godt arbeidsliv og arbeids-
takere som er syke eller som har redusert 
arbeidsevne, vil normalt ivaretas både av 
arbeidsgiver og av Nav. Vi er stolte av å ha et 

inkluderende arbeidsliv som ivaretar og tilret-
telegger for deltakelse. Dersom arbeidsforhol-
det tar slutt, vil samfunnet gjennom Nav, 
overta ansvaret og ivareta vedkommende. 
Lovgiver har bidratt til å skape en god balanse 
mellom arbeidsgivers og myndighetenes 
ansvar, blant annet ved å ha en arbeidsgiver-
periode på 16 dager før Nav overtar ansvaret 
ved utbetaling av sykepenger. I tillegg har lov-
giver bestemt at en arbeidstaker som helt eller 
delvis er borte fra arbeidet på grunn av ulykke 
eller sykdom, ikke av denne grunn kan sies 
opp de første 12 månedene etter at arbeidsu-
førheten inntrådte. Denne balansen forrykkes 
imidlertid når en ansatt har hyppige sykefra-
vær, for deretter å være friskmeldt en periode. 
Da vil arbeidsgiver ofte ha flere arbeidsgiver-
perioder, samtidig som den ansatte stadig får 
nye verneperioder på 12 måneder.

Utfordringer for arbeidsgiver
På tross av hyppige eller langvarig sykefra-
vær, vil de fleste ansatte ønske å opprettholde 
sitt ansettelsesforhold. Man har ofte et håp 
om å bli helt frisk og ønsker å opprettholde 
tilknytningen til kollegaer og arbeidslivet. 

Sykefravær kan imidlertid ofte medføre 
utfordringer for arbeidsgiver, blant annet ved 
at det kan være vanskelig å skaffe kvalifiserte 
vikarer eller at fraværet medfører økt belast-
ning på kollegaer og økte kostnader. På et 
eller annet tidspunkt er det derfor forståelig at 
arbeidsgiver sier at nok er nok og går til opp-
sigelse av en medarbeider på grunn av ved-

VONDT PÅ LAGERET. Bjørg er lagermed-
arbeider og har i mange år slitt med en 
vond rygg. Nå har hun blitt oppsagt. 

kommendes langvarige og/eller hyppige syke-
fravær. I mange tilfeller protesterer den 
ansatte og bringer saken inn for domstolene. 

Domstolen vil i så tilfelle foreta en helhetlig 
interesseavveining mellom partenes interes-
ser. Dette innebærer at domstolen blant annet 
vil vurdere om arbeidsgiver har hatt en god 
nok oppfølging av den ansatte og forsøkt til-
strekkelig tilrettelegging for at den ansatte kan 
fungere i stillingen eller eventuelt har vurdert 
andre stillinger. En vanlig feil er at mange 
arbeidsgivere ikke har dokumentert denne 
prosessen, noe som gjør at domstolen man-
gler tilstrekkelig grunnlag for å kunne gi 
arbeidsgiver medhold. Ofte mangler det en 
tilfredsstillende vurdering av hvilke adminis-
trative og økonomiske konsekvenser sykefra-
været medfører. Det kan også være ulike 
meninger om framtidige prognoser. Dom-
stolene vil også vurdere om den ansatte har 
medvirket i tilstrekkelig grad til løsninger og 
informasjon. Dersom det ikke er tilfelle, vil en 
oppsigelse ofte kunne stå seg.

Historien til Bjørg
Bjørg fikk for flere år siden en plutselig og 
kraftig smerte i korsryggen. Hun forsøkte både 
kiropraktor og fysioterapi og har også tatt 
mange røntgen- og MR-bilder, uten at noen 
har funnet årsaken til at smertene som kom-
mer og går. Når smertene er på sitt verste er 
hun sengeliggende, men opplever som regel 
at tur i skog og mark kan være lindrende. 
Etter en rekke sykefravær på mellom to uker 
og tre måneder, har hun de siste årene i gjen-
nomsnitt vært borte 40 prosent hvert år.

Arbeidsgiver var de første årene forståelses-
full og forsøkte ulike tilretteleggingstiltak. 
Bjørg fikk ny stol og kontorpult som kunne 
heves og hun ble fritatt for en del fysiske 
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arbeidsoppgaver. De senere årene har imidler-
tid Bjørg opplevd å bli «fryst ut» og både 
leder og kollegaer spør henne ofte om hun 
ikke snart skal bli uførepensjonist eller ordi-
nær alderspensjonist. Da Bjørg tidligere i sitt 
liv har vært mye hjemmeværende med barn 
og dessuten har arbeidet mye deltid, har hun 
begrenset pensjonsopptjening og ser ikke at 
hun, som bor alene, har økonomi til å bli 
ordinær alderspensjonist allerede som 63- 
åring. Hun ønsker samtidig å arbeide så mye 
hun orker og synes ikke at alternativet uføre-
pensjon er fristende.

Oppsigelse
Da Bjørg våren 2021 ble friskmeldt etter et 
lengre sykefravær, ble hun innkalt til drøftel-
sesmøte og forespeilet en mulig oppsigelse. 
Arbeidsgiver ga da uttrykk for at Bjørgs syke-
fravær over flere år hadde vært så omfattende 
at det i vesentlig grad og over lang tid oversti-
ger et normalfravær. Videre påpekte arbeids-
giver at bedriften hadde oppfylt sin tilrette-
leggingsplikt og at fraværet skapte store pro-
blemer for bedriften ved at Bjørgs kollegaer 
har fått tyngre og mer ensformige arbeidsopp-
gaver. Dessuten var det problematisk og kost-
bart stadig å lære opp nye vikarer, noe som 
har medført doble lønnskostnader i de perio-
der Bjørg har vært på jobb samtidig som vika-
ren har vært beholdt i påvente av nytt syke-
fravær. Til slutt mente arbeidsgiver at de ikke 
kan se noen lysning i nær framtid og at det 
omfattende sykefraværet ga en prognose om 
høyt sykefravær også i framtiden. 

Bjørgs representant fra fagforeningen uttalte 
at arbeidsgiver er en IA-bedrift 
(«Inkluderende Arbeidsliv») og må tåle høy-
ere fravær enn virksomheter som ikke er 
IA-bedrift. Videre burde arbeidsgiver legge 
vekt på Bjørgs alder og ansiennitet og at hun 
har behov for en videre tilhørighet og tilknyt-
ning til arbeidslivet. En oppsigelse vil med 
stor sannsynlighet tilsi at Bjørg vil være ute 
av arbeidslivet for godt og må da leve på dag-
penger eller en beskjeden pensjon. 

Avslutningsvis opplyste representanten fra 
fagforeningen at Bjørg ved en eventuell oppsi-
gelse ville benytte seg av sin rett til å stå i stil-
lingen inntil en domstol hadde avgjort saken. 

Dagen etter møtet mottok Bjørg en formell 
oppsigelse. Da Bjørg hadde vært ansatt i mer 
enn 10 år i bedriften og er over 60 år, var opp-
sigelsestiden seks måneder.

Rettssak
Etter et forgjeves forhandlingsmøte valgte 
Bjørg, med støtte fra sin fagforening, å ta ut 
søksmål innen lovens frist på åtte uker etter 
forhandlingsmøtet. Hun krevde å stå i stillin-
gen og nedla påstand om at oppsigelsen var 
ugyldig og at hun derved hadde krav på 
erstatning. Arbeidsgiver innga tilsvar og 
krevde frifinnelse.

I tiden fram til rettssaken sov Bjørg dårlig. 
Hun opplevde enda mer utfrysing på jobben 
og ble nok en gang sykmeldt. Under rettssaken 
opplevde hun å bli mistrodd og mange kolle-
gaer vitnet mot henne og fortalte om den mer-
belastningen Bjørgs sykefravær påførte dem. 

Tingretten tok utgangspunkt i at det er en 
høy terskel for at en oppsigelse skal anses for 
å være saklig og arbeidsgiver må ha gode 
grunner for dette. Domstolen presiserte at til-
retteleggingsplikten er meget omfattende og at 
arbeidsgiver må kunne dokumentere hvordan 
en ansatt er fulgt opp. I noen tilfeller er det 
også grunnlag for skjerpet tilretteleggings-
plikt, for eksempel når helseplagene skyldes 
forhold på arbeidsplassen. I Bjørgs tilfelle 
kom tingretten til at arbeidsgiver kunne doku-
mentere at tilretteleggingsplikten var oppfylt 
gjennom flere år, både med tanke på at hun 
skulle kunne beholde den eksisterende stil-
lingen, men også i forhold til å finne annet 
passende arbeid i bedriften.

Da tingretten også kom til at det var dårlige 
utsikter til bedring i Bjørgs helsetilstand og 
arbeidsevne, samtidig som også interesseav-
veiningen mellom partene tilsa at arbeidsfor-
holdet måtte kunne avsluttes, kom tingretten 
til at oppsigelsen var gyldig. Da dommen var 
klar og i Bjørgs disfavør, ble ansettelsesforhol-
det avsluttet uten at dommen ble påanket.

Prøv alltid en minnelig løsning
Bjørgs historie er ikke uvanlig og illustrerer at 
langvarige og/eller hyppige sykefravær kan få 
store konsekvenser. Selv om mange arbeidsta-
kere vinner fram i oppsigelsessaker, er det 
viktig å minne om at en rettssak mot arbeids-
giver, uansett resultat, er belastende og mange 
overvurderer egen sak. Det er heller ikke alle 
arbeidstakere som har en fagforening i ryggen, 
og et tap kan av og til medføre store økono-
miske konsekvenser. Det anbefales derfor all-
tid først å forsøke å komme til en minnelig 
løsning før man velger å ta ut et søksmål.
Fakta: Arbeidsmiljøloven §§ 1-1, 2-3, 4-2, 15–8.


