
Fravær grunnet sykdom og 
pass av barn



Fravær grunnet sykdom

• Ansatte som må være borte fra arbeid på grunn av Covid-19, eller 
mistanke om slik sykdom, har rett til sykepenger 

• Dersom du blir syk (uavhengig av diagnose), gjelder vanlig 
egenmeldingsordning (utvidet til 16 dager) som skal registreres i HR-
portalen (gjelder alle)

• Karantenetiden skal overholdes, dersom du ikke kan jobbe hjemmefra 
så skal du benytte egenmelding



Fravær grunnet pass av barn

• Foreldre som må være hjemme når barnehage og skole er stengt som følge 
av Covid-19-pandemien, har fått doblet kvoten med omsorgsdager. 

• Dobling av kvoten gjelder også foreldre som allerede har en utvidet kvote 
(f.eks. enslige forsørgere og foreldre til kronisk syke barn).

• Ordningen vil gjelde generelt, og ikke bare for fravær som skyldes Covid-19. 
• Foreldre kan overføre den nye utvidede kvoten med omsorgsdager til 

hverandre. 
• Ordningen trer i kraft fra 13. mars 2020 og vil vare ut kalenderåret.
• Om kvoten for omsorgsdager er oppbrukt, vil arbeidsgiver innvilge 

velferdspermisjon med lønn.



Forlengelse av ansettelsesperioden for 
stipendiater og postdoktorer
• For fravær på 10 arbeidsdager eller mer i perioden med Covid-19-

tiltak forskyves sluttdato tilsvarende antall fraværsdager, uavhengige 
av om det er registrert som omsorgspermisjon, velferdspermisjon 
eller egenmelding. UiO vil i denne situasjonen fravike forskriftens krav 
om at fraværet må være sammenhengende. For fravær som samlet 
sett er under 10 dager vil tilsvarende forskyvning ikke bli gitt. 

• For å få forskjøvet sluttdato så må fraværet være registrert i HR-
portalen.



• UiO og de andre universitetene jobber med å finne gode løsninger for 
stipendiater som blir forsinket med f.eks. lab.arbeid grunnet covid-19-
tiltakene.

• Hvis progresjonen i doktorgradsutdanningen forsinkes som følge av 
Covid-19-tiltakene kan stipendiaten søke om forlengelse av 
stipendiatperioden på særlig grunnlag i henhold til forskrift om 
ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, 
vitenskapelig assistent og spesialistkandidat § 2-3 (6) (lovdata.no), da 
dette utgjør "uforutsette hindringer av arbeidsmessig art som ikke 
kan lastes stipendiaten».

• Vurderes i etterkant og mer informasjon om dette vil komme.

https://lovdata.no/forskrift/2006-01-31-102/%C2%A72-3
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