
NAV-03-24b(2)-nb Godkjenning av trygdebrudgom(mer) 

Trygdebrudgom 1 Trygdebrudgom 2 Trygdebrudens mor/Trygdebruden            To myndige vitner; eller offentlig tjenestemann, dommer, eller advokat 
               For trygdebrudgommene    Etatsstempel: 

SØKNAD OM GODKJENNELSE AV TRYGDEBRUDGOM 

DEL 1: OM TRYGDEBRUDEN 

Dato   Navn       

 
Stønad 
fra NAV?        F.dato       P.nr.       

Høyde       Vekt       
Gj.snitt 

blodtrykk       
Gj.snitt. 

puls       BMI       

 
DEL 2: OM TRYGDEBRUDGOMMEN(E), EGENERKLÆRING 

 
AKTUELLE BRUDGOMMER (en per linje) 

Navn og f.nr.  
Antall sykdommer vedk. har hatt etter fylte 

16 år.  
Antall fravær fra inntektsgivende arbeid de 

siste fem år. 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

Trygdede som har mottatt, mottar eller ønsker å motta støtte fra NAV kan ikke liste opp fler enn 6 aktuelle brudgommer. Trygdede som ikke har 
mottatt støtte fra NAV og som permanent frasier seg fremtidig støtte fra NAV kan gi informasjon om inntil 10 tilleggsbrudgommer på eget ark. 
 
Helsemessige risikofaktorer i aktuelle brudgommer (sett ring rundt aktuell, sett deretter nummer på brudgom til høyre for linjen). 

1. Dårlig diett 

2. Trener lite 

3. Sikkerhetsrisiki (bruker ikke bilbelte, bærer ikke bruden over dørstokken, har våpen, er voldelig) 

4. Røyker 

5. Bruker alkohol eller andre narkotiske stoffer 

6. Har seksuelt overførbar sykdom / ønsker ikke barn 

7. Andre feil  

 

 
Vi bemerker at dersom en av brudgommene har krysset av for en av de 7 alternativene ovenfor må vi ha fullstendig legeerklæring. Den aktuelle 
trygdebrudgommen må også forvente å bli innkalt til vår samarbeidende spesialist for en brudgomsvurdering. Dersom det er krysset av for pkt 6 er det 
tilstrekkelig at  trygdebruden  sender inn egenerklæring på skjema NAV 03-24b(4) om at dette er godtatt og forstått. Erklæringen må signeres og godtas av 
to trygdebrudgommer på vegne av trygdebrudgommene, og enten trygdebruden eller trygdebrudens mor, i tillegg til enten 1) to myndige vitner, eller 2)  
advokat, dommer, eller annen offentlig tjenestemann. 
 

Preventive tiltak / sjekkliste 
 

1. 
 

Har samtlige trygdebrudgommer godtatt de kravene som stilles  
til trygdebrudgom i ekteskapsloven, arveloven, folketrygdloven, lov om trygdebrudgommer, og annen relevant lovgivning?  
(Legg ved signerte egenerklæringer, skjema NAV 03-24b(8)) 

  

2. 
 

Har trygdebrud og –brudgommer kontrollert seksuell kompabilitet?  
(Legg ved signert egenerklæring NAV 03-24b(32), eller attest fra offentlig godkjent sexolog dersom sex før ekteskapet ikke er aktuelt) 
 

3. 
 

Elsker  trygdebruden de aktuelle trygdebrudgommene? 
(Legg ved erklæring fra psykolog. Dersom trygdebruden ikke ønsker et kjærlighetsekteskap vedlegges utfylt skjema NAV 03-24b(3)). 
 

4. 
 
 
 

Har trygdebruden tidligere hatt andre forhold? 
Dersom NEI: Legg ved signert egenerklæring, skjema NAV 03-24b(826-1) 
Dersom JA, og forholdet var ULYKKELIG: Legg ved psykiatrirapport for trygdebruden og ekskjæreste.  
Dersom JA, og forholdet var LYKKELIG: Uaktuelt alternativ, da trygdebruder ikke kan ha lykkelige forhold. But nice try. 
Dersom JA, og forholdet var VOLDELIG: Legg ved legeattester og kopi av sykepengekrav.  
Dersom JA, og forholdet var med en eller flere av trygdebrudgommene: Legg ved egenerklæring på skjema NAV 03-24b(826-4) samt erklæring fra godkjent 
trygdemegler på at forholdet ikke er inngått i den hensikt å tilrane seg trygdeytelser. 
 

5. Frist Skjemaet må primært sendes inn senest tre måneder før første date med en av trygdebrudgommene. Dispensasjon kan søkes. 

 
Signaturer:  



NAV-03-24b(2)-nb Godkjenning av trygdebrudgom(mer) 

Trygdebrudgom 1 Trygdebrudgom 2 Trygdebrudens mor/Trygdebruden            To myndige vitner; eller offentlig tjenestemann, dommer, eller advokat 
               For trygdebrudgommene    Etatsstempel: 

DEL 3: OM TRYGDEBRUDGOMMENE, HELSE 
 
EGENERKLÆRING OM HELSE FOR TRYGDEBRUDGOMMENE (sett dato,  hvis gjort i dag, eller NF hvis det skal gjøres i nær fremtid).  
Skal IKKE fylles ut av lege, men av trygdebruden 
Kopier denne siden. Det skal fylles ut ett eksemplar for hver trygdebrudgom. 

1. Vaksinasjoner kz       mlr       Tuberkulose       Hep.B       Hep.C       
Venerisk 
sykdom       

2. gravid gutt       jente       sykt       abort       probl fødsel?       

 lege       jordmor       annen       

3. RFB       KZMZ        

4. Mammogram       Pushups        

5. Flexing       
Trede-
mølle       Synskontroll        

 
MERK: Alle de ovenfor nevnte tester MÅ vært utført senest 7 dager etter at dette skjemaet er utfylt og signert. Dersom NAV ikke har mottatt dokumentasjon på 
utført test innen 7 dager etter nevnte dato vil søknaden bli avslått, og ny søknad må skrives og nye undersøkelser foretas.  
 
Fritekst for tilleggsinformasjon: 
 
 
 
 
 
 
 
Legeundersøkelse må dateres og signers av lege. Resultat av fysiske tester (pkt 3, 4, 5) skal signeres av polititjenestemann eller militært befal med rang av 
kaptein eller høyere. 

Legetime?        Fysiske tester?        

 
Dato  

 
Dato for utfylling av 
egenerklæring  Navn:       

    Født:       P.nr.       

 

LEGEUNDERSØKELSE 
 Fastlege? 

 
 

 Godkjent trygdelege?   Legens navn: ____________________________ 
 
     HPR-nummer: ___________________________ 

 

ROS  Tåler å bli misbrukt?   Kontrollert flatulens?   Generelt god fysisk tilstand? 

  Makspuls >170 ?   Later vannet normalt?   Generelt god psykisk tilstand? 

  Lungekapasitet OK?   Nevromuskulær kontroll?   Generelt god trygdetilstand? 

 

Fysiske undersøkelser 

 

Hode        Hjerte        Ekstremiteter        

Øyne        Lunger           

Ører        Bryster        Scrotum        

Nese        Mage        Penis        

Hals        Vulva        Brokk?        

Sbkjertel        Vagina        Prostata        

Lymfer        Cervix           

Blod        Uterus        Rectum        

Hud        Adnexae           

 
 
Signaturer: 


