
NemRefusion – nemt og digitalt 

NemRefusion er en digital postkasse, der forbinder dig med kommunen, og du finder den på virk.dk 

Brug den, når du skal anmelde og anmode om refusion af syge- og barseldagpenge. 

• NemRefusion omfatter alle de indberetninger, du kan anvende for at anmelde og anmode 

om syge- og barseldagpenge 

• Du kan ikke sende indberetningen, før alle nødvendige oplysninger er udfyldt

• NemRefusion validerer løbende din indberetning og giver dig besked, hvis der er noget, du

bør være opmærksom på – f.eks. hvis ”Anmeldelsesfristen er overskredet” 

• Du kan løbende følge indberetninger via kortfattede statusmeddelelser som ”Signeret”,

”Behandles”, ”Sagsbehandlet” eller “Annulleret”, og du kan se udbetalingsspecifikationerne 

• Når en kommune retter i en indberetning, kan du via NemRefusion se rettelsen

Sådan får du adgang til at indberette i NemRefusion 

Selv om du er selvstændig, skal du have en NemID medarbejdersignatur for at logge på 

Virk.dk og foretage elektronisk indberetning af sygdom eller barsel (i NemRefusion). 

Din medarbejdersignatur indeholder oplysninger om dig og din virksomhed (bl.a. CVR-nr). 

NB! NemID til private/borgere kan IKKE benyttes i NemRefusion, men er du selvstændig 

erhvervsdrivende (med enkeltmandsvirksomhed eller I/S) kan du benytte dit personlige NemID 

til at bestille NemID medarbejdersignatur, og derved modtage medarbejdersignaturen med det samme.  

Bestil en NemID medarbejdersignatur hos DanID hér. 

For at få adgang til at indberette for din virksomhed, skal du have rettigheder til NemRefusion. 

Du skal derfor (som virksomhedens virk-administrator) tildele rettigheden ”ret til at anmode 

om refusion” til din medarbejdersignatur. Det gør du på www.virk.dk under menuen “brugeradministration”. 

Læs mere om rettigheder hér. 

Selvstændig uden CVR-nr 

Er du selvstændig i egen enkeltmands-virksomhed og dagpengeberettiget, men afskåret fra at 

få et CVR-nr. – så læs hér hvad du skal gøre. 

Du kommer ind på NemRefusion-løsningen 

Fra siden www.virk.dk/nemrefusion 

ved at klikke på den orange start-knap. 

NB! Du skal vælge indberetter-rolle: 

• Selvstændig (når det gælder dig selv eller hjælpende 

ægtefælle) 

• Arbejdsgiver (når det gælder en medarbejder)

Husk hver gang du indberetter i NemRefusion-løsningen, 

at det er nødvendigt at ”signere” for at gennemføre 

indberetningen og sende den videre til kommunen 

(klik på knappen ”signer indberetning”). 

Du kan også vælge at give en digital fuldmagt, så andre kan indberette for dig 

via NemRefusion 

Du kan få andre til at anmode om refusion for syge- og barseldagpenge for dig, hvis du kun 

sjældent har behov for at gøre det, eller hvis du ikke har en pc med adgang til internettet. 

Information til selvstændige

http://www.virk.dk/nemrefusion
https://www.virk.dk/myndigheder/stat/KOMBIT/NemRefusion_-_Refusion_af_sygedagpenge_og_barselsdagpenge?nm_extag=Link%3D%2Cforside%2Cmest-anvendte-nemrefusion%2C.
https://www.nets-danid.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.virk.dk/home/hjaelp/brugerrettigheder.html
http://nemrefusion.dk/selvstaendig/selvstaendig/blanketter-til-selvstaendige-uden-cvr-nr.aspx
https://www.virk.dk/myndigheder/stat/KOMBIT/NemRefusion_-_Refusion_af_sygedagpenge_og_barselsdagpenge?nm_extag=Link%3D%2Cforside%2Cmest-anvendte-nemrefusion%2C.


Du kan eventuelt henvende dig til din revisor, en ekstern bogholder eller anden rådgiver og 

give vedkommende fuldmagt til at indberette via NemRefusion på din virksomheds vegne. 

Hvis du ønsker at vide mere om, hvordan du kan give fuldmagt og hvilke regler, der gælder, 

kan du læse denne vejledning – trin for trin. 

Driftstatus på NemRefusion 

På Nemrefusion.dk kan du altid se den aktuelle driftstatus på NemRefusion. 

Support 

NemRefusion Support yder support, der retter sig mod indberetningsløsningen og tager imod 

ønsker til udvikling af NemRefusion. Ved problemer med log-in og rettigheder bør du kontakte 

DanID Erhvervssupport eller Virk Support. 

NemRefusion Support – Spørgsmål til indberetningen altså selve løsningen NemRefusion 

Ring på 44 60 7213 (Mandag-fredag kl. 8.00-16.30) eller send e-mail til support@nemrefusion.dk. 

Nets DanID Erhvervssupport – Problemer med dit NemID medarbejdersignatur 

Ring på 72 24 70 90 (Mandag-fredag kl. 08.30-20.00, Weekend kl. 10.00-16.00) 

Virk.dk  Support – Problemer med rettigheder til at indberette på NemRefusion 

Ring på 72 20 00 30 (Mandag-fredag kl. 09.30-14.30). 

Har du har ændringsønsker eller andre kommentarer til NemRefusion, kan du kontakte KOMBIT via 

e-mail på nemrefusion@kombit.dk. 

 

Her kan du finde yderligere hjælp – i tekst, billeder og film! 

Alle vejledninger, brochurer, videoer mv. finder du på www.nemrefusion.dk, der løbende udbygges og 

opdateres. 

Pdf-vejledninger der fortæller dig trin-for-trin hvordan du bruger NemRefusion 

Hvordan kommer jeg i gang med NemRefusion – En trin for trin vejledning til at få adgang til NemRefusion 

Let i gang med NemRefusion - for selvstændige 

Let i gang med NemRefusion – for arbejdsgivere (Når du indberetter for en medarbejder) 

Brugervejledning (vers. 3.0) november 2013 (pdf) – den fulde vejledning. 

DEMO-løsning, så du kan øve dig i at indberette

– uden at sende noget til kommunen.

Se i øvrigt siden Godt i gang – en tjekliste 

med flere informationer for især nye brugere. 

Se de ofte stillede spørgsmål (FAQ), der kan være 

relevante for dig: FAQ for selvstændig. 

AMU udbyder kurser om indberetning i NemRefusion. 

Reglerne 

• Frister for sygedagpenge og barseldagpenge (pdf)

• Lovstof – sygedagpenge 

• Lovstof – barseldagpenge 

NemRefusion er udviklet på baggrund af lov nr. 283 fra marts 2009. Kommunerne ejer 
og finansierer NemRefusion. Det sker geNemRefusion er udviklet på baggrund af lov nr. 283 fra 
marts 2009. Kommunerne ejer 
og finansierer NemRefusion. Det sker gennem kommunernes it-fællesskab KOMBIT, som 
udvikler og driver løsningen i samarbejde med KL og Arbejdsmarkedsstyrelsen.nnem kommunernes 
it-fællesskab KOMBIT, som 
udvikler og driver løsningen i samarbejde med KL og Arbejdsmarkedsstyrelsen.  

http://virkguiden.virk.dk/kurser/nemrefusion-saadan-indberetter-du
http://digamb.dk/virk.nemrefusion.dk/www.virk.dk/myndigheder/stat/kombit/nemrefusion_-_refusion_af_sygedagpenge_og_barselsdagpenge.htm
http://nemrefusion.dk/driftstatus.aspx
mailto:nemrefusion@kombit.dk
http://www.nemrefusion.dk/
http://www.nemrefusion.dk/media/81755/folder%20til%20begyndere.pdf
http://www.nemrefusion.dk/media/36459/let_i_gang_med_nemrefusion_-_juni_2011.pdf
http://www.nemrefusion.dk/media/13658/brugervejledning_vers_%203_0.pdf
http://www.nemrefusion.dk/selvstaendig/selvstaendig/ofte-stillede-spoergsmaal-(faq).aspx
http://www.nemrefusion.dk/for-alle/hjaelp/kurser.aspx
http://www.nemrefusion.dk/media/60238/frister%20for%20sygedagpenge%20og%20barseldagpenge%20-%20juli%202012.pdf
http://www.nemrefusion.dk/for-alle/regler/sygedagpenge.aspx
http://www.nemrefusion.dk/for-alle/regler/barseldagpenge.aspx
http://virkguiden.virk.dk/kurser/hvad-er-nemrefusion



