Når det gjelder arbeidstakers sykdomsbilde vil det være av betydning hvilke
prognose for hel eller delvis friskmelding
som foreligger. Som utgangspunkt kan det
legges til grunn at dersom det er klart at
arbeidstaker ikke vil bli frisk, vil det kunne gi
arbeidsgiver saklig grunn for oppsigelse. Det
må i denne sammenheng ses hen til at
arbeidsavtalen er en gjensidig bebyrdende
avtale, og dersom arbeidstakeren ikke lenger
makter å stille sin arbeidskraft til disposisjon
kan dette være et mislighold av arbeidsavtalen som etter omstendighetene kan gi
arbeidsgiver lovlig adgang til å si opp
arbeidstakeren.
Når det gjelder rimelighetsvurderingen
kan blant annet følgende få betydning;
arbeidstakerens alder og hva slags stilling
arbeidstakeren har. Adgangen til å si opp
sykmeldte arbeidstaker vil være snevrere jo
eldre arbeidstakeren er og jo større vansker
vedkommende har for å skaffe seg annet
arbeid. Dersom arbeidstakeren har en
nøkkelstilling i virksomheten eller stillingen
er vanskelig eller svært kostbar å skaffe vikar
til, så kan dette tilsi at adgangen til
oppsigelse er større enn hvor dette ikke er
tilfelle.
ARBEIDSFORHOLDET BESTÅR INNTIL
FORMELL OPPSIGELSE
Ansettelsesforholdet mellom arbeidsgiver
og arbeidstaker består inntil en av partene
har gått til oppsigelse av arbeidsavtalen. Det
vil med andre ord si at arbeidstakere som
ikke har vært i arbeid på lengre tid grunnet
sykdom har sitt ansettelsesforhold i behold
inntil en av partene har sagt opp arbeidsavtalen. Dersom du som arbeidstaker ikke
kan vende tilbake til arbeidsplassen grunnet
sykdom og av den grunn eksempelvis blir
uføretrygdet, vil ditt ansettelsesforhold bestå
inntil enten du eller din arbeidsgiver sier det
opp. Dersom man som arbeidstaker vet at
man ikke kan vende tilbake til arbeidet, bør
man gå til oppsigelse av stillingen. Dersom
utsiktene til bedring fortsatt er til stede, kan
man i stedet søke permisjon fra stillingen.
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Forvirrende
konsentrasjon
Klexane brukes hovedsakelig i
ferdigfylte sprøyter. Det er
dosen som er interessant, ikke
konsentrasjonen. Jeg har sett
utrolig mange eksempler på
misforståelser her. Når dose og
volum er angitt, kan den
konsentrasjonen som vi aldri
trenger til hverdags lett regnes
ut.
Jeg har klart å få dose i stedet
for konsentrasjon i varebetegnelsen i FarmaPro. Nå håper jeg
konsentrasjonen også kan
fjernes på sprøytepakningene
og i Felleskatalogen.

Felleskatalogen nå:

Forslag for Felleskatalogen:
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Du kan lese denne artikkelen og andre
artikler fra «Aktuelt i arbeidslivet»serien på våre nettsider. Gå inn på:
www.farmaceutene.no – Medlemsnett
– SpørsmålOgSvar
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Tips og forslag til denne spalten sendes per e-post til: stein@lyftingsmo.no
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