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Dokument og versionsoversigt 

 

Dokumentnavn NemRefusion brugervejledning til 

Virksomhedsdialog 

Dokumentejer KOMBIT A/S 

 

 

Version Dato Ændring 

1.0  Første endelige version af brugervejledningen 

1.1  Struktur ændret og tekster omskrevet for lettere tilgængelighed 

1.21 28.10.2010 Nyt support telefonnummer 

2.0 15.02.2011 Nyt kapitel 4, 5 og 6 der indeholder gennemgang af de forskellige indbe-

retningsforløb. 

 

Mindre ændringer 

3.0 01.10.2013 Nye afsnit i kapitel 4 om indberetning af løn og fleks. 

Nyt afsnit om gentagen refusion for sygt barn. 

Afsnit om sygefraværssamtaler er fjernet. 

Samt forskellige redaktionelle rettelser.  

4.0 12.06.2014 Opdatering af afsnittende, der angår Løntilskud(fast og fleks) 

4.01 17.06.2014 Opdatering af afsnit om lønfanen for sygdom, barsel og alvorligt sygt barn. 

5.0 06.01.2014 Opdatering af afsnit omkring skabeloner, menu, kommunens e-mail adres-

ser, Anmeldelse af sygdom - løn under fravær, Anmeldelse af sygdom - 

IKKE løn under fravær, Anmeldelse af Tidlig opfølgning, Anmeldelse af Bar-

sel for A-Kasse. 

6.0 02.10.2015 Diverse formuleringer og links er opdateret. 

7.0 02.11.2015 Nyt NemRefusion logo indsat. 

8.0 09.11.2015 Afsnit 3.12 indsat – information om nyt undtagelsesregister i forbindelse 

med at selvbetjeningsløsningen Mit Sygefravær bliver obligatorisk at an-

vende for den sygemeldte. 

Afsnit 2.3 opdateret – ny rettighed ’Administration af undtagelsesregister 

for kommuner’ tilføjet. 

9.0 11.06.2016 I afsnit 3.5 er indsat følgende: 

 

”Ret signeret” kan kun anvendes på:  

http://nemrefusion.stage.noerd.com/
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- Anmeldelse af sygdom – løn under fravær (DP201) 

- Anmeldelse af barsel – løn under fravær (DP401) 

---- 

Under afsnit 2.1 er indsat et underafsnit, 2.1.1 Opdater internet-browser 

Afsnittet omhandler en beskrivelse af hvordan du som bruger opdaterer din 

internet-browser, for at undgå at du oplever uhensigtsmæssigheder, så-

fremt din browser ikke er opdateret. 

10.0 10.09.2016 Kommuneadministration, ret kontaktoplysninger i Mit Sygefravær 

Den kommunale administrator kan via Kontaktoplysninger i NemRefu-

sion rette kommunens kontaktoplysninger, som vises i Mit Sygefravær – se 

afsnit 3.11. 

 

’Ansættelses-ID’ er ændret til ’Medlems-ID’ 

Feltet ’Ansættelses-ID’ er ændret til ’Medlems-ID’ for anmeldelser foreta-

get af a-kassen. Der er indsat nyt skærmprint i afsnit: 

- 7.1.1 vedr. anmeldelse af sygdom  

- 7.2.1 vedr. anmeldelse af barsel  

- 7.3.1 vedr. anmeldelse af pasning ved alvorligt sygt barn  

 

Valg af ’Særlige ordninger’ udelukker ’Vikar/løsarbejder’ 

Feltet vikar/løsarbejder vil ikke være tilgængeligt for udfyldelse, hvis du 

har angivet, at den fraværende er ansat i fleksjob, da det ikke er muligt at 

være ansat som vikar/løsarbejder samtidig med fleksjob. 

Ændringen gælder for  

- anmeldelse af sygdom – IKKE løn under fravær, afsnit 4.2.3 

- anmeldelse af barsel – IKKE løn under fravær, afsnit 4.5.3 

 

Der er indsat en OBS i afsnit 4.2.6: 

”Har du på fanen ’Ansættelse’ angivet, at den fraværende er ansat i fleks-

job, skal du ikke udbetale sygedagpenge/løn i arbejdsgiverperioden, da du 

ikke er forpligtiget hertil i forbindelse med en fleksjobs ansættelse.” 

 

Omformulering af spørgsmålet vedr. opfyldelse af beskæftigelses-

krav 

Der er indsat nyt print af fanebladet ’Ansættelse’ i forbindelse med omfor-

mulering af spørgsmålet vedr. opfyldelse af beskæftigelseskrav. Ændringen 

gælder for afsnittene 

- 4.1.3 vedr. løn under fravær 

- 4.2.3 vedr. IKKE løn under fravær 

11.0 26.10.2016 Supportens kontaktoplysninger er tilføjet i dialogen så de er til-

gængelig uanset hvor i løsningen brugeren befinder sig. 

http://nemrefusion.stage.noerd.com/
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Kontaktoplysningerne er tilføjet i headeren. 

 

 

Tidlig opfølgning, afsnit 4.3 er opdateret med følgende tekst: 

Bemærk, at anmeldelse af ”Tidlig Opfølgning” ikke erstatter ”Anmeldelse af 

sygdom”. Arbejdsgiver skal således huske at oprette en ”Anmeldelse af 

sygdom” inden fristens udløb. Læs mere under punkt 4.1 og 4.2. 

12.00 04.02.2017 Nyt feltnavn ved angivelse af timer i forbindelse med opfyldelse af 

beskæftigelseskrav 

Feltet til angivelse af timer, som skal udfyldes, hvis den fraværende ikke 

opfylder beskæftigelseskravet, er ændret til: 

Antal arbejdstimer i de seneste 8 uger før 1. fraværsdag.  

Ændringen gælder for afsnittene: 

- 4.1.3 vedr. løn under fravær 

- 4.2.3 vedr. IKKE løn under fravær 

13.00 20.05.2017 Nyt afsnit 2.2.1 vedr. Java-fri NemID er indsat i brugervejledningen 

 

Ikke længere muligt at indberette at lønnen genoptages på et se-

nere tidspunkt i orloven 

Udbetaling Danmark har truffet beslutning om at det ikke længere skal 

være muligt at indberette oplysninger om at lønnen genoptages på et se-

nere tidspunkt i orloven eller ved pasning af alvorligt sygt barn efter indbe-

retning af et lønstop. Indberetningsløsningens skærmbilleder er derfor til-

passet herefter. 

Hvis man som arbejdsgiver ønsker at indberette genoptagelse af løn-

nen/orlovslønnen, skal dette fremover ske ved at oprette en ny anmel-

delse. 

14.00 24.06.2017 Delvis genoptaget arbejde for selvstændige som holder orlov eller 

er fraværende pga. pasning af alvorligt sygt barn 

Selvstændige som afholder orlov eller er fraværende på grund af pasning 

af alvorligt sygt barn, skal have samme muligheder for at genoptage arbej-

det delvist som selvstændige fraværende pga. sygdom. 

I den forbindelse tilføjes muligheden for at angive 75% fravær på skema 

DP400C og DP482. Ændringen gælder for anmeldelser, hvor første fra-

værsdag = 1. juli 2017 eller senere. 

 

L181 – A-kasser skal fra 1. juli indberette månedlig ydelse  

http://nemrefusion.stage.noerd.com/
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Fra 1. juli skal A-kasserne, som følge af lovændring L181, oplyse den må-

nedlige ydelse i forbindelse med anmeldelse af syge- og barseldagpenge 

samt pasning af alvorligt sygt barn for deres medlemmer. 

 

Herudover er der følgende ændringer: 

 

• Når den ledige modtager supplerende dagpenge, skal A-kassen fra 1. 
juli 2017 alene oplyse satsen ved fuld ledighed. Der skal således 
ikke længere oplyses det antal timer og minutter der er udbetalt 
dagpenge for de sidste 5 uger før 1. fraværsdag (ophørsugen samt 

de sidste 4 uger forinden), når A-kassen indberetter fravær for et 

medlem som modtager supplerende dagpenge.  

• Når den ledige er under uddannelsesløft (og modtager supplerende 
dagpenge), vil det ikke længere være nødvendigt at A-kassen oply-
ser dato for påbegyndelse af uddannelsesløft. A-kassen behøver 
alene at indberette den sats pr. måned, som den ledige kunne 
have modtaget, hvis pågældende ikke var under uddannelse.  

 

Der vil i forbindelse med lovændringen være en overgangsregel  

Nye regler: 

Månedlig ydelse oplyses, hvis 1. fraværsdag er 1.7.2017 eller senere eller 

A-kassen har udbetalt ydelse under sygdom/barsel og sidste dag med ud-
betaling er den 30.6.2017 eller senere. 

 

Gamle regler: 

Ugentlig ydelse oplyses, hvis 1. fraværsdag er før 1.7.2017 og A-kassen 
har udbetalt ydelse under sygdom/barsel og sidste dag med udbetaling er 
mindre end 30.6.2017 

ELLER kan forekomme, når 

1. fraværsdag er før 1.7.2017 og A-kassen har IKKE udbetalt ydelse under 
sygdom/barsel 

Når gamle regler anvendes, gælder gamle regler vedrørende supplerende 

dagpenge og uddannelsesløft også. 

 

Indberetning af delvist genoptaget arbejde for lønmodtagere med 

løn under sygdom 

I forbindelse med et forsøg på at gøre det lettere for arbejdsgivere, at ind-

berette delvist genoptaget arbejde for lønmodtagere som modtager løn un-

der sygdom, er der redigeret i skærmbillederne for fanebladet ’Ansættelse’ 

og ’Refusion’ 

Ændringen betyder, at spørgsmålene om delvist genoptaget arbejde er 

flyttet fra fanebladet ’Ansættelse’ til ’Refusion’ i forbindelse med anmeldel-

sen. På anmodningen er spørgsmålene flyttet fra fanebladet ’Lønforhold’ til 

’Refusion’.  

Herudover er anmodningen tilpasset således, at det bliver muligt at tilrette 

i de seneste 4 ugers timer for delvist genoptaget arbejde og samtidig fort-

sætte med at indberette delvist genoptaget arbejde for de efterfølgende 

http://nemrefusion.stage.noerd.com/
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uger, hvis der er indberettet delvist genoptaget arbejde på den tidligere 

anmeldelse/anmodning. 

 

http://nemrefusion.stage.noerd.com/
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 Introduktion til NemRefusion 

Med NemRefusion opnås et grundlag for fuld digitalisering og dermed ef-

fektivisering af indberetningen af fravær i forbindelse med sygdom, barsel 

eller alvorligt syge børn. 

NemRefusion er derudover udvidet med mulighed for at søge om refusion 

i forbindelse med Løntilskud og fleksjob. 

Helt konkret vil indberetning via NemRefusion betyde signifikante forbed-

ringer for både virksomheder og myndigheder i form af: 

• Nemmere og hurtigere indberetning for virksomheder, selvstændige 

og A-kasser. 

• Færre fejl i indberetninger på grund af automatisk tjek og godken-

delse af data samt forudfyldninger. 

• Nemmere sagsbehandling i myndighederne. 

• Mere præcis udbetaling af syge- og barselsdagpenge. 

NemRefusion giver desuden mulighed for at arbejde med indberetnings-

kladder, venteregister, tilstandsstyring, digital kvittering og hændelsessty-

ring. Alle disse elementer vil højne kvaliteten af kommunikationen mellem 

virksomheder og myndigheder, både hvad angår tilgængelighed, elimine-

ring af fejl og overholdelse af tidsfrister. 

NemRefusion har to indgangskanaler til at indberette. Det betyder, at 

virksomhederne har mulighed for enten at indberette via et guidet forløb i 

deres internetbrowser (dette kaldes Virksomhedsdialogen) eller via den 

automatiserede system-til-systemløsning, hvor virksomhedens løn-, HR- 

og fraværssystemer direkte sender indberetninger mellem de forskellige 

systemer (kaldes Virksomhedsservice). 

Denne vejledning er til brug af virksomhedsdialogen, og når der herefter 

nævnes NemRefusion menes NemRefusion-Virksomhedsdialog. 

Hvis du ønsker at læse mere om Virksomhedsservicen henvises til 

www.nemrefusion.dk.  

  

http://nemrefusion.stage.noerd.com/
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1.1 Læsevejledning 

Vejledningen er delt op i otte afsnit. Hvert afsnit indeholder forklaring til 

et emne eller område i forbindelse med brug af NemRefusion. 

 

Kapitel 1 er en introduktion til NemRefusion-løsningen samt en liste over 

centrale begreber. 

 

Kapitel 2 beskriver hvordan NemRefusion tilgås og startes, og hvilke tek-

niske forudsætninger der er for at benytte NemRefusion.  

 

Kapitel 3 beskriver hvordan NemRefusion benyttes, samt central funktio-

nalitet i NemRefusion. 

 

Kapitel 4 er en gennemgang af de mest brugte indberetninger for ar-

bejdsgivere. Her finder du hjælp til, hvordan du udfylder flg. indberet-

ningstyper korrekt: 

• Anmeldelse af sygdom (med/uden løn) 

• Anmeldelse af barsel (med/uden løn)  

• Anmeldelse af pasning af alvorligt sygt barn (med/uden løn) 

• Anmodning om refusion (sygdom/barsel/pasning af sygt barn) 

 

Kapitel 5 er en gennemgang af de mest brugte indberetninger for ar-

bejdsgivere der skal anmode om refusion til løntilskud eller fleksjob. Her 

finder du hjælp til, hvordan du udfylder flg. indberetningstyper korrekt: 

• Anmodning om udbetaling af løntilskud 

• Anmodning om udbetaling af løntilskud til fleksjob 

 

Kapitel 6 er en gennemgang af de mest brugte indberetninger for selv-

stændige. 

Her finder du hjælp til, hvordan du udfylder flg. indberetningstyper kor-

rekt: 

• Anmeldelse af sygdom 

• Anmeldelse af barsel 

• Anmeldelse af pasning af alvorligt sygt barn 

 

Kapitel 7 er en gennemgang af de mest brugte indberetninger for A-kas-

ser. 

Her finder du hjælp til, hvordan du udfylder flg. indberetningstyper kor-

rekt: 

• Anmeldelse af sygdom 

• Anmeldelse af barsel 

• Anmeldelse af pasning af alvorligt sygt barn 

Introduktion 

Start NemRefusion 

Sådan bruger du NemRefusion  

Sådan udfyldes en indberet-

ning for arbejdsgivere  

Sådan udfyldes en indberet-

ning for selvstændige  

Sådan udfyldes en indberet-

ning for A-kasser  

http://nemrefusion.stage.noerd.com/


  

KOMBIT A/S Side 13 

Brugervejledning til Virksomhedsdialog (Version 14.0) NemRefusion 

 

Kapitel 8 er en liste over muligheder for hjælp til systemet. Listen rum-

mer henvisninger med information om, hvor der kan hentes hjælp. Der 

henvises her til brugervejledningen, eksterne kilder og support. 

 

Kapitel 9 indeholder en liste over genveje i forbindelse med navigation 

uden mus. Afsnittet indeholder også et register over blanketter som tidli-

gere har været anvendt til indberetninger, samt en oversigt over ikoner i 

løsningen. 

 

I vejledningen henvises der til hjemmesiderne www.virk.dk og www.nem-

refusion.dk.  

De to hjemmesider fungerer som informationssider til NemRefusion syste-

met, og indeholder supplerende informationer om bl.a. diverse regler i for-

bindelse med indberetning af dagpenge. 

  

Hjælp til NemRefusion 

 

Appendiks 

http://nemrefusion.stage.noerd.com/
http://www.virk.dk/
http://www.nemrefusion.dk/
http://www.nemrefusion.dk/
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1.2 Begreber 

Igennem denne vejledning bliver der brugt enkelte begreber, som er IT 

relaterede og specifikke i forbindelse med NemRefusion. For ikke at skabe 

tvivl hos brugeren er begreberne forklaret i dette afsnit.  

- Anmeldelse af et fravær er den første indberetning, der sendes, når 

en medarbejder er fraværende. 

Det er her, at fraværet anmeldes til myndigheden. En anmeldelse kan 

indeholde en refusionsanmodning og/eller en raskmelding, men behø-

ver det ikke. 

- Anmodning om refusion kan ske i forbindelse med en anmeldelse af 

et fravær eller som en selvstændig indberetning. Der skal altid eksi-

stere en anmeldelse, før der kan oprettes en refusionsanmodning. 

Efter myndighedens behandling af refusionsanmodningen vil virksom-

heden enten modtage en udbetalingsspecifikation eller et afslag. 

- Anmodning Løn og fleks laves uden forudgående anmeldelse. 

Efter myndighedens behandling ses udbetalinger eller afslag ikke i 

NemRefusion. 

- Berigelse – Indberetningerne i NemRefusion beriges med oplysninger 

fra forskellige registre. Derved opnås færre fejl i indberetningerne. 

- Digital kvittering – Ved indberetning vises en digital kvittering på 

skærmen. Kvitteringen gemmes desuden og kan fremsøges i overblik-

ket under Sager. 

- Digital signatur er den digitale identifikation som anvendes til at 

logge på NemRefusion og til at signere indberetninger med. I NemRe-

fusion benyttes MOCES/medarbejdersignatur eller NemID. 

- Indberetning er enten en anmeldelse, anmodning eller raskmelding, 

der indsendes til myndigheden i forbindelse med sygdom, barsel, pas-

ning af sygt barn eller løntilskud/fleksjob. 

- Kladder - Dialogbrugeren kan påbegynde en indberetning og vælge 

at gemme den som en kladde, der på et senere tidspunkt kan fremfin-

des og færdiggøres. En kladde er således en indberetning, der endnu 

ikke er signeret. 

- Meddelelse – Modtages fra myndigheder eller systemet i forbindelse 

med indberetninger. Det kan f.eks. dreje sig om et afslag fra myndig-

heden eller, at en tidsfrist er ved at blive overskredet. 

- Overblikssiden ”Overblik over sager” er den første side brugeren 

møder efter login. Siden findes via linket ”Overblik over sager” i me-

nuen. Det er herfra, du kan arbejde videre med eksisterende fravær, 

finde gamle fravær mm. 

- Raskmelding – Sker når en medarbejder raskmeldes efter en fra-

værsperiode i forbindelse med sygdom. 

- Refusion er til virksomheder, som udbetaler løn under fravær eller al-

ternativt til virksomheder, der har lavet en aftale om at ansætte per-

soner i løntilskuds-/fleksjob. Refusion udbetales af myndigheden. 

http://nemrefusion.stage.noerd.com/
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- Signering sker inden afsendelsen af indberetningen til myndigheden. 

Signeringen foregår med din digitale signatur og er en gyldig under-

skrift. 

- Skabeloner – Virksomheden kan oprette skabeloner, som kan anven-

des til andre lignende fremtidige indberetninger af samme type, hvor 

der er identiske arbejds- og lønforhold. En skabelon danner grundlag 

for en indberetning, og indeholder informationer, som skal anvendes 

gentagende gange. 

- Stamoplysninger – Oplysninger om virksomheden i form af CVR-

nummer, SE-nummer og P-nummer. 

- Statustilstande – En sag kan have status som åben eller lukket.  

Indberetninger kan have status ”kladde”, ”signeret”, ”behandles”, 

”sagsbehandlet”, ”annulleret” eller ”konverteret”. De enkelte tilstande 

er nærmere beskrevet under afsnittet ”Status”. 

- Udbetalinger/Udbetalingsspecifikationer – På siden ”Udbetalin-

ger” kan ses opgørelser over udbetalinger af refusion. Siden tilgås fra 

menuen ved klik på linket ”Udbetalinger”. 

Vær opmærksom på at udbetalinger på løntilskuds-/fleksjob sager 

ikke fremgår af oversigten. 

- Underretningsbrev, er et brev der sendes til den fraværende borger, 

hvor det er noteret, hvilke oplysninger virksomheden har indberettet. 

Afhængig af indberetningens type, vil borgeren være forpligtet til at 

udfylde yderligere informationer før myndigheden vil sagsbehandle sa-

gen. Virksomheden har ikke mulighed for at se underretningsbrevet. 

- Validering – Validering af indberetningen sker automatisk under ind-

tastning af oplysninger for indberetningen. Det sker for at sikre, at 

indholdet er tilstrækkeligt, og følger de forretningsregler, der er for 

indberetningstypen. 

Brugeren bliver adviseret, hvis en indberetning er mangelfuld. 

- Venteregister - NemRefusion lagrer indberetninger, som endnu ikke 

kan stilles til rådighed for myndigheden, i henhold til første fraværs-

dato, eller fremtidig refusionsanmodning. 

Indberetningerne påføres et datostempel for, hvornår de kan signeres. 

Der sendes en meddelelse til virksomheden, når den givne dato ind-

træder, hvis virksomheden er tilmeldt meddelelser. Læs mere i afsnit 

Tilmelding af meddelelser  

-  De sendes først videre til myndigheden efter signering.  

- Virksomhedsdialogen – Begreb i NemRefusion for indgangen via in-

ternetbrowseren, som er den ene af de to indgange til NemRefusion. 

- Virksomhedsservice – Er den anden indgang til NemRefusion og er 

den automatiserede system-til-system løsning mellem Løn- og ERP-

systemerne og NemRefusion. Virksomhedsservice bygger på de 

samme processer, valideringer og metoder som virksomhedsdialogen. 

  

http://nemrefusion.stage.noerd.com/
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1.3 Hvad er NemRefusion 

NemRefusion er en fuldt digital webbaseret løsning til indberetning af syg-

dom, barsel, pasning af sygt barn samt anmodning om refusion ved løntil-

skud eller fleksjob. NemRefusion er designet til at tilfredsstille såvel den 

rutinerede bruger, som førstegangsbrugeren med lige præcis den støtte 

og det overblik, der er brug for, for at komme hurtigt og fejlfrit igennem 

med indberetninger. 

Brugeren ledes igennem en række trin, hvor de nødvendige oplysninger 

indtastes. Under indberetningsforløbet tilpasses indholdet automatisk til 

den enkelte brugertype og den konkrete situation. 

 

Proceslinje ved anmeldelse af sygdom for virksomhed 

 

Det anbefales at alle brugere, uanset erfaringsniveau, læser denne vejled-

ning og supplerende informationer om bl.a. Projektet, Løsningen og Lov-

stof på www.nemrefusion.dk samt om digital signatur www.virk.dk, 

www.digst.dk inden systemet tages i brug. Det vil give en bedre forståelse 

for denne indberetningsform og arbejdsgangene i NemRefusion. 

 

  

En webbaseret applikation 

Proceslinje ved indberet-

ning 

http://nemrefusion.stage.noerd.com/
http://www.nemrefusion.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.digst.dk/
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 Sådan kommer du på NemRefusion 

Der er fire ting du skal have i orden inden du kan benytte NemRefusion: 

 

• Opfylde systemkrav  

• For at kunne logge på NemRefusion skal du have en digital medar-

bejdersignatur, et MOCES-certifikat, eller en NemId til erhverv. 

• Du skal i Nemlogin brugeradministration have opsat rettigheden 

"Ret til at anmode om refusion" og/eller ”Ret til at anmode om re-

fusion til løntilskud og fleksjob”. 

• Enhver anvendelse af NemRefusion indebærer accept af vilkårene 

for løsningen, som du kan finde på hjemmesiden: www.nemrefu-

sion.dk/media/12733/anmodning_og_standardvilkaar_virksom-

hedsservice.pdf 

2.1 Systemkrav 

NemRefusion tilgås via en internet browser (eksempelvis Internet Explo-

rer, Firefox m.fl.). 

Følgende browsere er testede, godkendt og supporteret til brug af NemRe-

fusion: 

• MS Internet Explorer 9.0 eller nyere versioner 

• Chrome 28 eller nyere versioner 

• Mozilla Fire Fox 22 eller nyere versioner 

Anvendelse af andre browsere vil ikke blive supporteret. 

 

2.1.1 Opdater internet-browser 

For at sikre, at du som bruger ikke oplever uhensigtsmæssigheder ved 

brugen af NemRefusion, skal du anvende en af de supporterede browsere. 

Hvis din browser ikke er opdateret, vil du få vist en pop-up-besked, når du 

kommer ind på NemRefusion efter log-in: 

 

 

Adgang via internet brow-

ser 

http://nemrefusion.stage.noerd.com/
http://www.nemrefusion.dk/media/12733/anmodning_og_standardvilkaar_virksomhedsservice.pdf
http://www.nemrefusion.dk/media/12733/anmodning_og_standardvilkaar_virksomhedsservice.pdf
http://www.nemrefusion.dk/media/12733/anmodning_og_standardvilkaar_virksomhedsservice.pdf
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Når du klikker ”OPDATER BROWSER”, guides du over på en side på nemre-
fusion.dk, som indeholder links til download af nyere browser-versioner. 
(Siden åbner i en ny fane – dvs. siden med NemRefusion lukkes ikke): 
http://www.nemrefusion.dk/nyheder-og-support/support/ofte-stillede-
spoergsmaal/#/har-jeg-de-rigtige-programmer-paa-min-computer.  

 

 

 

2.2 Digital signatur 

For at logge på NemRefusion skal du have en digital signatur (MOCES-

certifikat/medarbejdersignatur). 

 Fra august 2013 benyttes Nemlogin og fra denne dato kan man benytte 

NemId (du kan læse mere på hjemmesiden http://www.digst.dk). 

Den digitale signatur indeholder oplysninger om dig som medarbejder og 

om virksomheden, du arbejder for. 

Du kan læse mere på hjemmesiden https://hjaelp.virk.dk/adgang om 

hvordan du bestiller, installerer og bruger den digitale signatur. 

 

2.2.1 Java-fri NemID 

Hvis du logger på NemRefusion med nøglefil kan du komme ud for at du 

skal hente og installere Java-fri NemID login: 

 

Nøglefilsbrugere vil automatisk blive ført gennem opdatering af deres 

computer med NemID Nøglefilsprogram, første gang det skal bruges ved 

login eller aktivering. Tidspunktet afhænger af, hvilken browser du bruger.  

Digital signatur ved login 

Java-fri NemID 

http://nemrefusion.stage.noerd.com/
http://www.nemrefusion.dk/nyheder-og-support/support/ofte-stillede-spoergsmaal/#/har-jeg-de-rigtige-programmer-paa-min-computer
http://www.nemrefusion.dk/nyheder-og-support/support/ofte-stillede-spoergsmaal/#/har-jeg-de-rigtige-programmer-paa-min-computer
http://www.digst.dk/Loesninger-og-infrastruktur/NemLogin/Det-nye-nemlogin
https://hjaelp.virk.dk/adgang
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Læs mere om Java-fri NemID her: https://www.nets.eu/dk-da/kundeser-

vice/medarbejdersignatur/noeglefil/Pages/javafri-vejledninger.aspx 

 

2.3 Rettigheder og brugerprofiler 

For at benytte NemRefusion er det nødvendigt at have tildelt rettigheden 

Privilegium 1 i Nem-Login’s brugeradministration. Rettigheden tildeles dig 

af din virksomheds Virk-administrator. 

Har du rettigheden Privilegium 1, kan du indberette anmeldelser og an-

modninger mm. for sygdom, barsel, pasning af alvorligt sygt barn, løntil-

skud og fleksjob.  

Har du f.eks. kun rettigheden Privilegium 2, kan du kun indberette an-

modninger om løntilskud og fleksjob. 

Det er også muligt at have begge roller tildelt. 

En administrator kan opsætte afgrænsninger på p-nummer, således at en-

kelte medarbejdere kun har adgang til enkelte P-numre. 

 

OBS: Tildeles en medarbejder adgang til NemRefusion, vil medarbejderen 

uden yderligere varsel have adgang til indberetninger foretaget af Virk-

somheden. Indberetningerne kan indeholde personfølsomme oplysninger, 

herunder, men ikke begrænset til lønoplysninger, for de medarbejdere, 

som indberetningerne vedrører.  

 

Læs mere om bestilling af signaturer og tildeling af rettigheder her: 

http://www.virk.dk/home/hjaelp/digital-signatur.html 

 

Oversigt over rettigheder: 

Privilegium1 Ret til at oprette anmodninger og an-

mode om refusion for alle typer fra-

vær: 

- Sygdom 

- Barsel 

- Løntilskud/Fleksjob 

Herudover ret til at anmode om Tidlig 

Opfølgning og se Udbetalingsspecifi-

kationer 

Privilegium2  Alene ret til at anmode om refusion til 

Løntilskud og Fleksjob 

Privilegium3 Alene ret til at se udbetalingsspecifi-

kationer 

Rettigheder 

Virk-administrator 

http://nemrefusion.stage.noerd.com/
https://www.nets.eu/dk-da/kundeservice/medarbejdersignatur/noeglefil/Pages/javafri-vejledninger.aspx
https://www.nets.eu/dk-da/kundeservice/medarbejdersignatur/noeglefil/Pages/javafri-vejledninger.aspx
http://www.virk.dk/home/hjaelp/digital-signatur.html
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Privilegium4 Alene ret til at anmode om tidlig op-

følgning 

Administration af undtagelses-

register for kommuner 

Giver adgang for medarbejdere i en 

kommune, til at administrere om en 

borger er undtaget fra digital selvbe-

tjening 

 

 

I NemRefusion findes desuden et særligt administrationsmodul, som kun 

virksomhedens Virk-administrator har adgang til. Her kan administratoren 

f.eks. opsætte et standard p-nummer, der forudfyldes på alle indberetnin-

ger, opsætte meddelelser og meget mere. Læs mere i afsnit 3.10 Admini-

stration. 

2.4 Sådan logger du på NemRefusion 

Når du har installeret din digitale signatur og fået opsat rettigheder, er du 

klar til at logge på NemRefusion. 

 

1. Gå til webadressen https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/NemRe-
fusion/Refusion_af_sygedagpenge?nm_extag=Link%3D%2Cfor-
side%2Cmest%2520anvendte%2520sygedagpenge%2C 

 

2. Tryk på knappen ”Start” for at indberette i NemRefusion. 

 

3. Hvis du allerede er logget på Virk med din digitale signatur, vil du gå 
direkte til NemRefusion. Hvis du ikke er logget på, vil en login-dialog 
vises. 

4. Er der flere forskellige digitale signaturer installeret på din pc, vil du 
blive bedt om at vælge den digitale signatur, du vil logge på med. 
Markér din signatur i listen og vælg knappen OK. 

5. Indtast herefter adgangskoden til din digitale signatur og vælg knap-
pen OK. Du er nu logget på. 

6. Hvis din virksomhed administrerer fuldmagter, bliver du bedt om at 
vælge, hvilken virksomhed du vil indberette på vegne af. Se afsnit 2.5 
nedenfor for uddybende oplysninger. 

Vælg signatur 

Personlig adgangskode 

http://nemrefusion.stage.noerd.com/
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/NemRefusion/Refusion_af_sygedagpenge?nm_extag=Link%3D%2Cforside%2Cmest%2520anvendte%2520sygedagpenge%2C
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/NemRefusion/Refusion_af_sygedagpenge?nm_extag=Link%3D%2Cforside%2Cmest%2520anvendte%2520sygedagpenge%2C
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/NemRefusion/Refusion_af_sygedagpenge?nm_extag=Link%3D%2Cforside%2Cmest%2520anvendte%2520sygedagpenge%2C


  

KOMBIT A/S Side 21 

Brugervejledning til Virksomhedsdialog (Version 14.0) NemRefusion 

7. Inden du kommer ind i NemRefusion, skal du vælge om du vil indbe-
rette som virksomhed eller selvstændig. Se afsnit 2.6 nedenfor for ud-
dybende oplysninger. 

8. Du er nu logget ind, og klar til at anvende NemRefusion. 

 

Når du er logget på, bliver alle oplysninger sendt via en sikker forbin-

delse. Det betyder, at forbindelsen mellem browseren og webstedet er 

krypteret, så det ikke er muligt, at aflytte den. 

I nogle browsere kan du se, at der anvendes en sikker forbindelse, ved at 

en hængelås  vises nederst i browservinduet eller i browserens adresse-

felt. 

Adressen er desuden angivet med https://www... i browserens adresse-

felt. 

2.5 Valg af fuldmagt 

For brugere som administrerer indberetninger for flere virksomheder, er 

det nødvendigt at vælge fuldmagt for virksomheden, der skal indberettes 

for. 

I det tilfælde, at brugeren er en ”Fuldmagtshaver”, der har adgang til at 

indberette for flere forskellige virksomheder, vil systemet bede brugeren 

om at vælge en virksomhed ud fra en liste med CVR-nr. og virksomheds-

navne, som der så kan indberettes på vegne af.  

 

Det er desuden muligt at vælge at indberette for egen virksomhed ved at 

vælge "Eller fortsæt som dig selv ved at klikke her"-knap. 

Ud for hver fuldmagt angives i parentes () antallet af ulæste meddelelser. 

Når du er logget på NemRefusion med den valgte fuldmagt, er det efter-

følgende muligt at skifte fuldmagt. I boksen På vegne af er det vist hvil-

ken fuldmagt der er valgt, og her kan der via linket ”Skift fuldmagt” skif-

tes til anvende en anden fuldmagt. 

Sikker forbindelse 

https://www. 

http://nemrefusion.stage.noerd.com/
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2.6 Valg af rolle 

Ved login skal du vælge om du vil indberette enten som ”Arbejdsgiver” el-

ler som ”Selvstændig”. 

1. Du skal vælge ”Selvstændig”, hvis du skal indberette et fravær som 

selvstændig erhvervsdrivende eller som medarbejdende ægtefælle. 

 

2. Hvis du er selvstændig, men skal indberette for dine ansatte, skal du 

vælge ”Arbejdsgiver”. 

  

3. Hvis du er Virk-administrator kan du desuden vælge, om der ved 

fremtidige indberetninger, skal logges automatisk på som ”Arbejdsgi-

ver” eller som ”Selvstændig” ved at sætte kryds i ”Spørg ikke om 

dette igen”. 

Dette valg har betydning for alle, der indberetter for samme CVR-nr. 

Indstillingen kan efterfølgende ændres af virksomhedens Virk-admini-

strator under menupunktet ”Administration”. 

 

OBS: Når der logges på som A-kasse, vil det være nødvendigt at angive 

om der ønskes at indberette for ansatte eller for medlemmer.  

  

http://nemrefusion.stage.noerd.com/
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 Sådan bruger du NemRefusion 

Når du er logget på NemRefusion, har du en række forskellige muligheder. 

Du kan oprette nye sager, arbejde videre med eksisterende sager, læse 

meddelelser, se udbetalingsspecifikationer mm. 

3.1 Overblikssiden ”Overblik over sager” 

Det første skærmbillede du mødes af ved login i NemRefusion, er over-

blikssiden ”Overblik over sager”, hvor du kan se eksisterende sager.  

 

 

Overblikssiden er delt op i fire overordnede dele: 

A. Liste over sager og indberetninger 

B. Søgefunktion 

C. Menu 

D. Informationer om login 

3.1.1 Overblik over sager 

På overblikssiden er hver enkelt indberetning grupperet under den over-

ordnede sag. Ved at klikke på det blå kryds  ud for hver enkelt sag vi-

ses de tilhørende indberetninger. Den enkelte sag kan således indeholde 

flere indberetninger i form af en anmeldelse, en eller flere refusioner 

og/eller en raskmelding. For løntilskud og fleksjobsager findes kun refusi-

oner. Se figur: 

 

 

 

Fravær og indberetninger 

http://nemrefusion.stage.noerd.com/


  

KOMBIT A/S Side 24 

Brugervejledning til Virksomhedsdialog (Version 14.0) NemRefusion 

Kolonneoverskrifter 

Overskriften for hver kolonne i listen er et aktivt link, hvorfra listens ind-

hold kan sorteres. Således er det muligt eksempelvis at sortere listen på 

stigende eller faldende CPR-nr. eller dato for 1. fraværsdato. 

Ved første klik på linket vil listen blive sorteret faldende, og ved andet klik 

vil listen blive sorteret stigende. 

 

 

3.1.2 Status 

På overblikssiden vises også sagens og indberetningernes status. 

En sag kan enten have status ”Åben” eller ”Lukket”. 

Åben – Sagen er åben. 

Lukket – Sagen er færdigbehandlet. Den sidste refusion er udbetalt og 

den fraværende er raskmeldt. 

For løntilskud og fleksjob sager vil lukning af sagen ske ved ophør af an-

sættelsesforholdet samt maskinelt, når der ikke er søgt refusion over en 

periode på seks måneder på sagen. Den maskinelt lukkede sag kan gen-

åbnes. 

De enkelte indberetninger kan have følgende status: 

Kladde – Indberetningen er endnu ikke signeret. Indberetningen kan 

genoptages på et givent tidspunkt, og vil efter signering blive afhentet af 

myndigheden.  

Signeret – Indberetningen er signeret af virksomheden, og ligger klar til 

afhentning af myndigheden. Virksomheden skal ikke foretage sig yderli-

gere ved denne indberetning, men blot afvente myndighedens behandling. 

Behandles – Indberetningen er under behandling hos myndigheden. 

Sagsbehandlet – Indberetningen er blevet behandlet hos myndigheden. 

Hvis det drejer sig om en refusionsanmodning, vil virksomheden enten 

modtage en udbetalingsspecifikation eller et afslag. 

For løntilskud og fleksjob sager vil tilstanden sagsbehandlet ikke fore-

komme. Sagsbehandlingen af disse sager foregår udelukkende uden for 

NemRefusion regi. 

Annulleret – Indberetningen er annulleret af enten myndigheden eller 

virksomheden. 

Konverteret – Indberetningen er blevet overført til NemRefusion fra en 

tidligere indberetning, der enten er indberettet via papirblanket eller den 

Status 
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gamle indberetningsløsning på Virk.dk. Der kan ikke rettes i konverterede 

indberetninger, men du kan bruge dem som udgangspunkt for nye indbe-

retninger. 

3.1.3 Vis kvittering 

Når du har signeret en indberetning, vil du altid kunne finde den igen på 

overblikssiden. Kvitteringen bliver vist ved at klikke på selve typen. 

 

Når der klikkes på en signeret indberetning, vises kvitteringen. Er det der-

imod en kladde, vil indberetningsforløbet starte, og du kan færdiggøre 

kladden. 

3.1.4 Find din indberetning - søgefunktion 

Under søgefunktionen findes en række muligheder for at fremfinde de ind-

beretninger, du ønsker at arbejde videre med. Der gives bl.a. mulighed for 

at søge på CPR-nr. samt en række genveje. 

Som udgangspunkt vises kun igangværende fravær, dvs. status ”Åben”. 

Ved klik i checkboksen vises også lukkede fravær. På samme måde vises 

som udgangspunkt alle virksomhedens indberetninger, men du kan også 

vælge kun at vise de indberetninger, du har arbejdet med, ved at vælge 

checkboksen "Vis kun mine indberetninger". 

 

 

Under søgeboksen vises dine søgekriterier, og hvor mange indberetninger 

der er fundet. De fundne indberetninger vises i listen over fravær og ind-

beretninger. 

 

TIP: Hvis din søgning ikke giver nogle resultater, så vær her opmærksom 

på hvilke søgekriterier der er søgt med. 

Kvittering 
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Du kan slette søgekriterierne ved at vælge "avanceret søgning" og trykke 

på "Ryd felter". 

 

Genveje 

I NemRefusion er udvalgt syv prædefinerede søgninger, der giver let ad-

gang til ofte anvendte søgninger samt en brugerdefineret genvej – "Min 

genvej". 

 

 

Tidsfrist tæt på udløb - Fremsøger alle de indberetninger, hvor der er 7 

dage til tidsfristen for at signere indberetningen udløber 

Refusioner med udbetaling seneste 9 uger - Fremsøger alle de indbe-

retninger, hvor der er sket en udbetaling inden for de sidste 9 uger. 

Rettet af kommunen - Fremsøger alle de indberetninger, hvor kommu-

nen/myndigheden har foretaget en rettelse. 

Afslåede indberetninger - Fremsøger alle de indberetninger, hvor kom-

munen/myndigheden har afslået indberetningen. 

Annullerede indberetninger - Fremsøger alle de indberetninger, hvor 

enten kommunen/myndigheden eller virksomheden har annulleret anmel-

delsen. 

Udenlandsk adresse – Fremsøger alle de indberetninger, hvor personen 

bor i udlandet. 

Ikke afregnede – Fremsøger alle de indberetninger, som ikke er afreg-

nede – dvs. der er endnu ikke modtaget nogen refusion 

Min genvej - Er en mulighed for hver enkelt medarbejder til at opsætte 

sin egen personlige genvej. 

Det gøres ved, at trykke på ”Avanceret søgning”, og der indtaste søgekri-

terier og trykke på knappen ”Gem som Min genvej”. Herefter gemmes sø-

gekriterier for den aktuelle søgning. Næste gang du logger på NemRefu-

sion, vil denne personlige søgning automatisk fremsøge indberetninger, 

når du er logget på. 

 

Avanceret søgning 

Der er derudover også mulighed for en ”Avanceret søgning”, hvor det ved 

hjælp af yderligere kriterier er muligt at specificere søgningen. Det er 

også her du gemmer "Min genvej".  
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Via linket ”Simpel søgning” skjules felter for avanceret søgning, og du 

vender tilbage til en simpel søgning. 

3.2 Sådan opretter du en ny sag 

 

Det er via venstremenuen muligt at oprette nye 

sager. 

Du har følgende valgmuligheder: 

• Sygdom 

• Sygdom – forsikring 

• Sygdom – fleksjob 

• Sygdom – (§ 56) 

• Tidlig opfølgning 

• Barsel 

• Graviditetskomplikationer 

• Pasning af alvorligt sygt barn 

• Løntilskudsrefusion 

• Fleksjobrefusion 

Derefter igangsættes indberetningsforløbet for oprettelse af en sag. 

 

Ud fra virksomhedens stamoplysninger stiller NemRefusion automatisk det 

korrekte forløb op, som brugeren skal igennem i forbindelse med indbe-

retningen. Der vil derfor være forskel på indberetningsforløbet for den en-

kelte bruger, alt efter om man er logget ind som arbejdsgiver, selvstæn-

dig eller A-kasse. 

 

Ved hver indberetning vises der i toppen af siden en proceslinje. Den gør 

det let at følge med i, hvor langt du er med indberetningen. Den orange 

markering viser hvilket trin, du er nået til i indberetningen. 

Proceslinje ved indberetning af sygdom for virksomhed 

Proceslinje ved indberet-

ning 
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Proceslinjens enkelte punkter er klikbare links, og det er muligt at springe 

mellem de forskellige trin. 

Første faneblad indeholder centrale data som CPR-nr., dato for første fra-

værsdato mm. NemRefusion forudfylder CVR-nr. og en liste med tilgæn-

gelige P-numre for virksomheden. 

Første faneblad for løntilskud og fleksjob ser en anelse anderledes ud, 

men funktionaliteten er lignende. 

 

 Første faneblad ved anmeldelse af barsel for virksomhed 

 

OBS: Hvis din virksomhed har mere end 100 P-numre, skal du selv ud-

fylde feltet. 

TIP: Hvis din Virk-administrator har opsat standard p-nummer og stan-

dard SE-nummer i administrationsmodulet, vil disse også være forudfyldt 

Undervejs i et indberetningsforløb foretager systemet løbende kontrol, af 

de indberettede oplysninger der indtastes, samt kontrol af logiske sam-

menhænge mellem de indberettede oplysninger. 

Hvis der er fejl ved udfyldelsen i indberetningen, vil det fremgå i form af 

en tydelig markering. Der skelnes mellem fejl der stopper indberetningen, 

og fejl der ikke stopper indberetningen. En stoppende fejl vil være marke-

ret med et rødt ikon, og en ikke stoppende vil være markeret med et gult 

ikon. 

 

De røde kræver tilpasning af indberetningen før der kan signeres, mens de 

gule kun er vejledende, f.eks.: 

 

Forudfyldning af oplysnin-

ger 

Løbende valideringer 
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OBS: For alle indberetninger i NemRefusion gælder det, at alle felter mar-

keret med * som minimum skal være udfyldt for at kunne signere.  

 

Når du har udfyldt alle de obligatoriske felter på første fane, klikker du på 

"Gem og fortsæt". Herefter henter NemRefusion navn og adresse for den 

fraværende. I tilfælde af, at den fraværende/beskæftigede er under 

adressebeskyttelse, vises oplysningerne ikke og felter vil blot være udfyldt 

med ”-”. Hvis den fraværende/beskæftigede har bopæl i udlandet, giver 

NemRefusion mulighed for, at virksomheden selv kan indtaste den uden-

landske adresse. 

For at undgå misbrug af NemRefusion til at finde navn og adresse på bag-

grund af et kendt CPR-nr., foretager løsningen opslag i eIndkomst for at 

godkende, at den fraværende er ansat i virksomheden. Således kan en 

virksomhed kun få vist personoplysninger på egne ansatte. 

Det sidste trin i indberetningsforløbet er altid signering af indberetningen. 

Det vil først være muligt at klikke på signeringsfanen, når alle nødvendige 

oplysninger er indtastet. 

Læs mere om signering i afsnit 3.6 – ”Sådan signerer du”.  

 

TIP: Hvis du undervejs ønsker at forlade indberetningen for, på et senere 

tidspunkt, at vende tilbage og gøre den færdig, tryk da på knappen ”Gem 

og luk”. Din indberetning vil blive gemt som en kladde, som du vil kunne 

finde igen på overblikssiden. Indberetningen gøres IKKE tilgængelig for 

myndigheden før signering.  

 

Hvis du har brug for hjælp til at udfylde indberetningen, kan du ud for 

hvert indtastningsfelt klikke på spørgsmålstegn-ikon , hvorefter du får 

vist en hjælpetekst. 

 

Du kan læse den grundige gennemgang af indberetningsforløb i afsnit 4 til 

7.  

Når indberetningen gemmes ved første faneskift, vil NemRefusion oprette 

en sag i listen på overblikssiden. Ved at klikke på -ikonet vises den ind-

beretning, du netop har udfyldt. Søg eventuelt på CPR-nr. for at finde den 

korrekte sag. 

At sagen findes i overblikket behøver ikke at betyde at den er signeret og 

afsendt til myndigheden, det betyder altså blot at den er oprettet i Nem-

Refusion. 

3.3 Sådan søger du om gentagen refusion 

Det er muligt at søge om refusion i samme arbejdsgang, hvor du anmel-

der fraværet (gælder kun sygdom/barsel og pasning af sygt barn). Du ud-

fylder blot det relevante faneblad, når du udfylder anmeldelsen. 

Undgår misbrug af person-

oplysninger 

Gem som kladde 
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Når du skal anmode om refusion på en allerede oprettet sag, skal du op-

rette den via ”Refusion” på overblikssiden. 

 

 

 

1. På overblikssiden finder du den sag, du vil søge om refusion på. 

2. Tryk på ikonet ”Refusion”  ud for fraværet. 

3. Et indberetningsforløb åbner nu op, hvori mange data allerede er ud-
fyldt med de data NemRefusion allerede kender. På den måde behøver 
du ikke taste de samme informationer to gange. 

4. Udfyld de resterende obligatoriske felter, som er markeret med rød 
stjerne *. 

5. Signér indberetningen med din digitale signatur. 

 

Hvis du undervejs ønsker at forlade indberetningen for, på et senere tids-

punkt at vende tilbage og gøre den færdig – tryk da på knappen ”Gem og 

luk”. Din indberetning vil blive gemt som en kladde, som du vil kunne 

finde igen på overblikssiden. 

OBS: For sygdom/barsel og pasning af sygt barn kræver oprettelse af an-

modning, at der eksisterer en signeret anmeldelse. Hvis anmeldelsen kun 

eksisterer som kladde, er det ikke muligt at søge om refusion. 

3.4 Raskmelding 

På samme måde som du søger om refusion, har du også mulighed for at 

raskmelde på en let og enkel måde. Raskmeldingen foretager du ved at 

klikke på ikonet ”Raskmelding”  ud for den pågældende sag. Gælder 

kun sygdom og sygeligt forløbende graviditet. 

OBS: Det er kun muligt at oprette en raskmelding, hvis der ikke i forvejen 

forefindes en sidste fraværsdag på sagen. Der kan derfor forekomme sa-

ger, hvor ikonet er inaktivt. 

3.5 Redigering, kopiering og annullering 

Ud for hver enkelt indberetning er angivet en række ikoner, som kan an-

vendes ved den videre behandling af indberetningen. 

Hvis ikonerne ikke er aktive, er det ikke muligt at foretage den givne 

handling. 

Anmodning om refusion  
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For sygdom/barsel og pasning af sygt barn gælder: 

Du kan redigere en indsendt anmeldelse ved at klikke på ikonet ”Ret sig-

neret” . Denne funktionalitet benyttes, hvis du opdager, at du ved en 

fejl er kommet til at indsende ukorrekte oplysninger. 

 

OBS: Det er kun muligt at rette en signeret anmeldelse indtil der er søgt 

refusion på sagen. Dette gælder både refusion via anmeldelse og via ef-

terfølgende refusionsanmodning. 

”Ret signeret” kan kun anvendes på:  

- Anmeldelse af sygdom – løn under fravær (DP201) 

- Anmeldelse af barsel – løn under fravær (DP401) 

 

For løntilskud og fleksjob sager gælder: 

Du kan redigere en indsendt anmodning ved at klikke på ikonet ”Ret sig-

neret” . 

OBS: Det er kun muligt at rette den senest signerede anmodning, og 

dette først når anmodningen er afsendt til myndigheden, hvilket normalt 

sker inden for få minutter efter signering. 

 

Du kan kopiere en indberetning ved at klikke på ikonet ”Kopier” . Her-

med kopieres alle oplysninger fra den valgte indberetning, som du kan 

bruge til at lave en ny indberetning med. 

Det kan for eksempel være nyttigt, hvis du skal oprette en ny sag, hvor 

den fraværende har samme løn og timeforhold, som en allerede eksiste-

rende indberetning. 

OBS: Kopieringsfunktionen gælder kun sygdom/barsel og pasning af sygt 

barn. 

 

Du kan annullere en indberetning ved at klikke på ikonet ”Slet” . Hvis 

indberetningen har tilstanden ”Kladde” betyder annulleringen, at den slet-

tes fra NemRefusion, og den vil ikke kunne genfindes. 
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Hvis du derimod annullerer en indberetning med status "Behandles" eller 

"Sagsbehandlet", vil annulleringen sendes til myndigheden. Indberetnin-

gen vil herefter få tilstanden "Annulleret". 

 

Vær opmærksom på, at myndigheden også kan annullere en indberetning. 

I det tilfælde vil du modtage en meddelelse om, at myndigheden har an-

nulleret indberetningen. Annullerede indberetninger fremgår ikke af over-

blikssiden, men kan ses under genvejen annullerede indberetninger. 

For sygdom/barsel og pasning af sygt barn vil det kun være muligt at an-

nullere anmeldelsen og dermed hele sagen. 

For løntilskud og fleksjob sager vil det kun være muligt at annullere den 

senest signerede anmodning. 

OBS: Det er ikke muligt at annullere eller redigere indberetninger med 

status "signeret". Hvis du ønsker at annullere indberetningen, bliver du 

nødt til at vente til status skifter til "Behandles". Normalt vil dette ske ef-

ter ca. 10 min. 

 

Du kan genåbne en lukket sag på løntilskud eller fleksjob, hvis sagen er 

lukket maskinelt fordi der ikke er søgt refusion over en periode på seks 

måneder. Hvis der derimod er tale om en lukning i forbindelse med ophør 

af ansættelsesforholdet, kan sagen ikke genåbnes efter lukning.  

3.6 Sådan signerer du 

Hver gang du skal foretage en indberetning, er det nødvendigt at signere 

den for at gennemføre indberetningen. Når du klikker på fanebladet "Sig-

nering", vil NemRefusion tjekke om indberetningen er udfyldt korrekt og 

indeholder alle nødvendige oplysninger. Hvis det er tilfældet, vil du se ne-

denstående skærmbillede.  

 

Når du klikker på "Signer indberetning” åbnes et nyt vindue, hvor du kan 

signere med din digitale signatur.  

Tillad popup fra Virk.dk 
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Eksempel på hvordan pop-up tillades i Internet Explorer 

OBS: Vær opmærksom på, at din indberetning først stilles til rådighed for 

myndigheden, efter din signering er gennemført. Det er altså tidspunktet 

for din signering, der afgør, om indberetningen er foretaget inden for de 

gældende frister. Kan du ikke signere din indberetning, kan det skyldes en 

fejl i din indberetning. Læs mere i afsnit 3.6 Sådan signerer du. 

 

Når indberetningen er færdig, og du har trykket på knappen ”Signer ind-

beretning”, præsenteres alle indtastede oplysninger for indberetningen i et 

vindue.  

 

Eksempel på præsentation af indtastede oplysninger 

Ved tryk på knappen ”Underskriv” signeres indberetningen, når du har 

indtastet din digitale kode. Rent teknisk betyder det, at indberetningen 

godkendes og digitalt underskrives af brugeren.  

Præsentation af indtastede 

oplysninger 
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Herefter kommer du tilbage til NemRefusion, hvor du har mulighed for en-

ten at udskrive en kvittering, downloade den som pdf eller gå tilbage til 

overblikssiden.  

 

Når du har signeret, vil indberetningen skifte status fra "Kladde" til "Sig-

neret". Myndighedssystemet afhenter automatisk indberetningen og når 

det er sket, vil status skifte til "Behandles". 

For løntilskud og fleksjob gælder at systemet danner en mail til kommu-

nen hvorefter indberetningen skifter til ”Behandles”. 

TIP: Den indberetning du lige har signeret vil ikke altid ligge øverst på 

overblikssiden. Hvis du ikke kan finde din signerede indberetning, så prøv 

at søge på CPR-nr. 

 

Når du signerer, giver du samtidig samtykke til, at myndigheden kan ind-

hente oplysninger, der er nødvendige for behandlingen af sagen om dag-

penge jf. retssikkerhedslovens § 11a, stk. 1. Myndigheden kan indhente 

oplysningerne fra egen læge/indlæggelsessted. 

3.7 Meddelelser 

I NemRefusion er det muligt at modtage en række forskellige meddelelser, 

som eksempelvis påmindelse af tidsfrister eller besked om, at der er kom-

met en udbetalingsspecifikation.  

Virksomhedens Virk-administrator skal i administrationsmodulet vælge, 

hvilke typer af meddelelser virksomheden vil modtage. Læs mere om op-

sætning af meddelelser i afsnit 3.10 "Administration". 

Der er to måder at læse sine meddelelser på.  

- Via meddelelsessiden, hvor samtlige meddelelser vises i en liste 

- Via overblikssiden, hvor hver enkelt indberetning, der har en med-
delelse (ulæst) tilknyttet, vil blive vist med en lille kuvert 

 

Siden ”Meddelelser” tilgås via venstremenuen. På siden er de enkelte 

meddelelser listet i tabellen ”Meddelelser” med oplysninger om status, 

meddelelsestype, fraværstype, CPR-nr., 1. fraværsdato og modtaget-dato. 

Udskriv eller download kvit-

tering 

Meddelelser 

Meddelelser via meddelel-

sessiden 
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Meddelelsen læses ved at klikke på meddelelsestypen, eksempelvis An-

meldelse af fravær. 

 

 

Liste med meddelelser 

Ud for hver meddelelse er et lille brevikon. Brevikonet indikerer om med-

delelsen er læst eller ulæst, med henholdsvis en åben eller lukket kuvert.  

OBS: Vær opmærksom på at siden som standard ikke viser lukkede med-

delelser. Dette kan tilvælges ved at sætte hak ved ”vis også læste medde-

lelser”. 

 

Ved at markere en meddelelse med afkrydsning i tjek-boks og trykke på 

knapperne ”Marker som læst” og ”Marker som ulæst”, er det muligt at 

ændre status for valgte meddelelser til henholdsvis læst og ulæst.  

Ved at klikke på kolonneoverskrifterne sorteres listen faldende ud fra den 

pågældende kolonnes oplysninger. Ved klik på samme link anden gang 

sorteres listen stigende. 

Meddelelser kan også tilgås via overblikssiden. Hvis indberetningen har et 

lille brevikon (lukket brev) betyder det, at der er vedhæftet én eller flere 

ulæste meddelelser.  

OBS: Hvis meddelelsen er læst, vil brevikonet ikke længere blive vist på 

overblikssiden. 

 

 

Meddelelser via overblikssi-

den 
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Ved tryk på brevikonet  ud for et fravær, åbnes den vedhæftede med-

delelse i en selvstændig boks. Hvis der er flere meddelelser, vil det fremgå 

i beskedboksen og der vil være en knap, som ved klik åbner siden ”Med-

delelser” med de meddelelser, der vedrører den aktuelle indberetning. 

TIP: Selv om beskeden har været læst, er det stadig muligt at læse med-

delelsen på meddelelsessiden ved, at udsøge også de læste meddelelser. 

I selve meddelelsen kan du også se oplysninger om den fraværende med-

arbejder, samt hvem der har foretaget indberetningen. 

  

Ved tryk på knappen ”Vis fravær”, lukkes meddelelsen. Meddelelsen mar-

keres som læst og siden ”Overblik over sager” åbnes, hvor det fravær 

meddelelsen drejer sig om, er foldet ud. 

Ved at trykke på linket ”Luk” i beskedboksen, lukker boksen og returnerer 

til meddelelsesvinduet. Meddelelsen markeres som læst. 

Ønsker du at beskeden skal forblive ulæst og dermed fremgå af overbliks-

siden, kan du anvende linket ”Marker som ulæst”. Boksen lukkes og der 

returneres til meddelelsesvinduet. Beskeden vil nu forblive markeret som 

ulæst. 

Beskeden kan slettes via linket ”Slet”. Meddelelsen slettes og der returne-

res til meddelelsesvinduet. 
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Nedenfor ses en liste med de forskellige typer af meddelelser 

Meddelel-
sestype 

Forklaring 

Signering af 
refusionsan-
modning 

Modtages når der er mulighed for at færdiggøre og sig-
nere den pågældende refusionsanmodning, der ligger 
klar som kladde. 

Anmeldelse 

af fravær 

Modtages når der er mulighed for at færdiggøre og sig-

nere den pågældende anmeldelse, der ligger klar som 
kladde. 
 

Rettet af 
kommunen 

Modtages når kommunen/myndigheden har foretaget 
en rettelse i den indsendte indberetning. 

 

Lukket af 
kommunen 

Modtages når kommunen/myndigheden har lukket fra-
været. 

Genåbnet af 

kommunen 

Modtages når fraværet er blevet genåbnet af kommu-

nen/myndigheden. 

Annulleret af 
kommunen 

Modtages når kommunen/myndigheden har annulleret 
indberetningen. 

Ikke accepte-
ret 

Modtages når indberetning er blevet afvist af systemet 
og ikke er sendt videre til sagsbehandling i kommu-
nen/myndigheden. 

 

Udbetaling Modtages når kommunen/myndigheden har foretaget 
en udbetaling af refusion. 

Afslag fra 

kommunen 

Modtages når der er givet afslag på indberetningen fra 

myndighedens sagsbehandler. 

Frist for an-
meldelse af 
fravær 

Modtages når der er 7 dage til fristen for at indsende 
anmeldelsen udløber. 

Frist for refu-

sionsanmod-
ning 

Modtages når der er 7 dage til fristen for at søge om re-

fusion udløber. 

Sagen lukkes Modtages hvis der ikke er søgt refusion på en løntil-
skuds- eller fleksjobsag i seks måneder. Sagen kan 

genåbnes via ikonet på overblikssiden. 

Sagen gøres 
snart inaktiv 

Modtages hvis der ikke er søgt refusion på en løntil-
skuds- eller fleksjobsag i 5 måneder. Hvis der søges om 
refusion indenfor den næste måned forbliver sagen 
åben. 

3.7.1 Søgning blandt meddelelser 

Under ”Søg i meddelelser” er det muligt at søge blandt alle meddelelser ud 

fra kriterierne: Meddelelsestype, læste/ulæste meddelelser og meddelel-

ser der kræver handling. 

TIP: Nogle meddelelser i NemRefusion er blot en orientering (f.eks. med-

delelse om udbetaling). Andre kræver, at brugeren handler på baggrund 

af meddelelsen (f.eks. en meddelelse angående tidsfrister). 
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Ved klik på ”Avanceret søgning” åbnes mulighed for at definere søgningen 

efter kriterierne modtaget fra-dato, modtaget til-dato, cpr-nummer,  

p-nummer, egen reference og indberettet af. 

Ved den avancerede søgning søges der ud fra flere kriterier, som derved 

giver et mere specifikt resultat. 

Når søgningen er specificeret og udført, vises resultatet i listen på siden.  

OBS: Som standard vises kun ulæste meddelelser. Hvis du også vil se læ-

ste meddelelser, skal du klikke i den lille checkboks, der hedder "Vis også 

læste meddelelser". 

3.8 Udbetalinger 

Det er i NemRefusion muligt at få en oversigt over alle de udbetalingsspe-

cifikationer virksomheden har modtaget fra myndigheden. 

Der er to måder at se virksomhedens udbetalingsspecifikationer på.  

- Via udbetalingssiden, hvor samtlige udbetalingsspecifikationer vises 

i en liste. 

- Via overblikssiden, hvor hver enkelt indberetning, der har en udbe-

taling tilknyttet, vil have vist et ”Mønt-ikon” . 

Ved at gå til udbetalingssiden, vises en liste med udbetalingsspecifikatio-

ner, hvor beløb, udbetalingsdato mm. er vist. 

 

Der kan fås flere informationer om den enkelte udbetaling ved at åbne ud-

betalingen enten via linket på udbetalingstypen eller ved at klikke på pdf-

dokumentet. 

Ved at gå til overblikssiden kan du få vist en enkelt udbetaling på en en-

kelt indberetning ved at klikke på "Mønt”-ikonet , og udbetalingsspecifi-

kationen vises for den valgte indberetning. 

 

OBS: På overblikssiden vises afslag også med et ”mønt-ikon”. Ikonet an-

vendes altså til både accept af indberetningen via udbetaling samt til angi-

velse af afslag. 
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3.9 Skabeloner 

Skabeloner er en hurtig måde at foretage anmeldelser på. Det er her mu-

ligt at forudfylde en anmeldelse for enten sygdom, barsel eller pasning af 

sygt barn eller en anmodning om lønstilskud eller fleksjob. 

Det er praktisk, hvis virksomheden f.eks. har en gruppe medarbejdere, 

der alle har samme løn eller følger samme timeskemaer. På den måde be-

høver man kun udfylde dette en gang, og kan genbruge indberetningen 

ved næste indberetning. 

I en skabelon kan du gemme oplysninger, der vedrører generelle forhold 

som arbejdstider, løn, arbejdssted mm. - svarende til alt, der ikke er per-

sonhenførbare oplysninger eller oplysninger om et konkret fraværsforløb. 

Det er f.eks. ikke muligt at gemme CPR-nr. 

Felter der ikke kan gemmes i skabelonen, er inaktive når man opretter 

skabelonen. I praksis vil det være op til brugeren at vælge et passende 

detaljeringsniveau i en skabelon, afhængigt af forholdene i den enkelte 

virksomhed. 

Sådan opretter du en ny skabelon i NemRefusion 

1. Angiv navn og beskrivelse for skabelonen 

2. Vælg type i dropdown-menu: 

Sygdom 

Barsel 

Pasning af sygt barn 

Løntilskud 

Fleksjob 

3. Tryk på knappen ”Gem” 

Skabeloner gemmes på CVR-nr., hvilket betyder, at alle dine kolleger også 

kan benytte de skabeloner, du har oprettet. Vær derfor opmærksom på 

ikke at slette skabeloner, du ikke selv har oprettet. 

 

Ved hjælp af linksene, placeret ud for den enkelte skabelon, er det muligt 

at administrere hver enkelt skabelon. De enkelte ikoner giver mulighed for 

at anvende, redigere og slette den enkelte skabelon. 

Handlinger for en skabelon 
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1. Tryk på linket ”Anvend”.  
Et indberetningsforløb starter, hvor alle de informationer du har ud-
fyldt i din skabelon, er udfyldt. 

2. Ved tryk på linket ”Rediger” åbnes skabelonen, og det er muligt at 
ændre indholdet. 

3. Ved tryk på linket ”Slet” slettes skabelonen fra listen, og vil ikke læn-
gere være tilgængelig. 

3.10 Administration 

Administrationssiden tilgås via linket ”Administration” under menu. Det er 

kun virksomhedens Virk-administrator, der kan benytte administrations-

delen i NemRefusion. 

Brugere uden administrationsrettigheder vil ikke få vist linket til admini-

strationssiden. 

 

På administrationssiden kan Virk-administrator redigere forskellige oplys-

ninger om virksomhedens forhold, i form af forudfyldte felter, tilslutning til 

Virksomhedsservice, forsikringsaftale, abonnement på meddelelser og an-

sættelsesforhold. 

OBS: Alt hvad der opsættes i administrationen påvirker alle i virksomhe-

den, da det registreres på CVR-nr. Vær derfor opmærksom på, at opsæt-

ningen også gælder for dine kolleger. 

 

Forudfyldte felter 

Ved at udfylde disse to felter vil henholdsvis SE-nr. og P-nr. blive forud-

fyldt i alle fremtidige indberetninger. Det betyder, at man slipper for at 

indtaste samme SE-nr. og P-nr. hver gang, der skal foretages en indberet-

ning. 
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Det er altid muligt at ændre SE-nr. eller P-nr. under indberetningsforløbet, 

hvis det ønskes. 

SE-nr. er det nummer, som virksomheden er registreret under hos SKAT. 

En virksomhed med mange afdelinger på forskellige adresser, kan have 

flere P-nr. for at identificere afdelingernes fysiske beliggenhed. 

 

Til- og framelding af virksomheden til Virksomhedsservice 

Her er det muligt at til- eller framelde virksomheden system-til-systemløs-

ningen (Virksomhedsservice).  

Virksomhedsservice gør det muligt, at indberette automatisk via snitflader 

direkte fra virksomhedernes løn-, HR- og fraværssystemer. Indberetninger 

via virksomhedsservice formidles via XML-format. 

Hvis virksomheden ikke er tilmeldt, klikkes på "Tilmeld virksomhedsser-

vice”, og du bliver bedt om at indtaste kontaktoplysninger. 

 

NemRefusion Support vil derefter kontakte den pågældende virksomhed 

for at igangsætte et tilslutningsforløb. 

Læs desuden mere om tilslutning af system-til-systemløsningen på nem-

refusion.dk/systemleverandoer.aspx. 

 

§ 55 forsikringsaftale  

Her kan virksomheden registrere hvis de har en § 55-forsikringsaftale 

samt en start- og slutdato for aftalen. 

Med en § 55-aftale har virksomheden ret til refusion fra den fraværendes 
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2. fraværsdag. Når oplysningen om forsikringsaftale er lagret i NemRefu-

sion, vil oplysningen blive overført til indberetningerne, og feltet vil der-

med være forudfyldt i indberetningen. 

 

 

Tilmelding af meddelelser  

Her kan virksomheden vælge, hvilke meddelelser man gerne vil modtage i 

NemRefusion. Ved tryk på knappen ”Ret tilmelding” kan virksomhedens 

tilmeldinger administreres. 

Der afkrydses, hvilke meddelelser virksomheden vil modtage, og hvilke 

meddelelser man ikke ønsker at modtage. 

 

Derudover er det muligt, at få en notifikations e-mail eller sms, når der er 

kommet nye beskeder i NemRefusion. Ved at klikke på linket "Se dine 

abonnementer på Virk-servicebeskeder", kan du tilmelde virksomhedens 

e-mail eller mobiltelefon. Vær opmærksom på, at notifikationen fungerer 

på CVR-nr., så der kan kun tilmeldes én e-mail eller ét telefonnummer pr. 

virksomhed. 
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Ansættelsesforhold 

Når en bruger logger på NemRefusion, vil brugeren blive spurgt, om 

denne ønsker, at logge på som virksomhed eller selvstændig. Det er i ad-

ministrationsmodulet muligt at vælge dette, så brugeren ikke bliver spurgt 

ved hvert login. 

I administrationsmodulet vil det fremgå, hvilken af de to typer der logges 

ind med. 

 

Ved tryk på knappen ”Ret indberetningstype”, er det muligt at angive, om 

der ønskes at logge på NemRefusion som arbejdsgiver eller selvstændig, 

eller om dette skal angives ved hvert login. 

 

 

3.11 Kommuneadministration 

Fra kommunens side er der desuden mulighed for at administrere kommu-

nens oplysninger i NemRefusion. Det er kun kommunens Virk-administra-

tor, der har adgang til kommuneadministrationen. 

Her er der mulighed for at vedligeholde kommunens returadresse ved un-

derretningsbreve, tilmelding af kommunens systemer, angive e-mail 

adresse til brug ved løntilskuds- og fleksjobsager samt udtrække statistik 

for brugen af NemRefusion. 

Desuden kan kommunens kontaktoplysninger for henholdsvis sygedag-

penge, Mit Sygefravær, barselsdagpenge og jobcenter indtastes. 

 

Rette kommunens adresseoplysninger  

Administratoren kan her rette oplysninger for returadresse. Adressen bli-

ver benyttet ved udsendelse af underretningsbreve (UDP) til den fravæ-

rende borger. I administrationen er det muligt at redigere kommunenavn 

(til), adresseoplysninger (vej, postnr. og by), telefonnummer og e-mail-

adresse. 

 

Sådan retter du oplysninger om Returadresse til underretnings-

breve 

1. Der navigeres til siden ”Administration – Kommunal myndighed – re-

tur adresse til underretningsbreve”. 

2. Tryk på knappen ”Ret oplysninger”.  
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3. Indtast oplysninger om adresse, telefon nr. og e-mail. Tryk på knap-
pen ”Gem”. Dermed gemmes indtastede oplysninger og der returneres 
til ”Administration – Kommunal myndighed”. 

 

 

Tip: Hvis det alligevel ikke ønskes at rette oplysninger om returadresse – 

tryk på knappen ”Annuller”. Der returneres til ”Administration - Virksom-

hed” uden at gemme ændringer. 

 

Ret kommunens kontaktoplysninger i Mit Sygefravær 

I Mit Sygefravær vises kommunens kontaktoplysninger i sidefoden i ven-

stre side.  

 

Administratoren kan via Kontaktoplysninger i NemRefusion rette kom-

munens kontaktoplysninger, som vises i Mit Sygfravær: 
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Tilmeld kommunens systemer  

Under oversigten over kommunens tilmeldte systemer er det muligt at se, 

hvilke systemer kommunen har tilmeldt NemRefusion. Dette er kun et 

overblik og det er ikke muligt at redigere de tilmeldte systemer. 

Hvis der skal ændres på de tilmeldte systemer, skal supporten kontaktes 

via linket ”Kontakt til NemRefusion support”. 

 

 

Angivelse af kommunens e-mailadresser 

Det er muligt at angive kommunens e-mailadresser til bl.a. løntilskud og 

fleksjob. Tryk på knappen ”Ret oplysninger”, hvis du vil indtaste eller æn-

dre e-mailadresserne. 
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Valg af statistik over indberetninger 

Det er muligt at danne en statistik over indberetninger i NemRefusion. 

Først angives en statistiktype, derefter en dato for hvornår tal til statistik-

ken skal starte. En periode indtastes, for hvor lang tid tal i statistikken 

skal indgå. Til sidst vælges om statistikken skal vise kommunens tal eller 

tal for hele landet. 

 

 

Eksempel på en statistik at typen ”Indberetninger pr. brugertype”: 
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Angivelse af kommunens afsenderadresser for henholdsvis syge-

dagpenge, barselsdagpenge og jobcenter 

Det er muligt at indtaste adresseoplysninger, e-mailadresse, træffetider 

og telefontider for kommunens afdelinger for sygedagpenge, barselsdag-

penge og jobcenter. 

Oplysningerne bliver anført som afsenderadresser på underretningsbreve 

(UDP). 

Hvis afsenderadresserne er ens for de tre afdelinger, kan du markere, at 

samme adresse som sygedagpenge skal anvendes ved henholdsvis bar-

selsdagpenge og jobcenter. 
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3.12 Undtagelsesregister 

Den 1. december 2015 bliver det obligatorisk for landets sygemeldte, at 

benytte selvbetjeningsløsningen Mit Sygefravær. Der vil imidlertid være 

sygemeldte, som er ude af stand til at betjene sig digitalt og som derfor 

skal undtages fra Mit Sygefravær. 

Til dette formål er udviklet et undtagelsesregister, hvori de kommunale 

sagsbehandlere kan undtage den sygemeldte for digital selvbetjening i Mit 

Sygefravær.  

 

Der opnås adgang til undtagelsesregisteret via NemRefusion. Den enkelte 

sagsbehandler skal være autoriseret, for at få adgang til og give undtagel-

ser i undtagelsesregisteret.  

Det er kommunens Virk-administrator, som tildeler rettighederne til sags-

behandleren. Det er rettigheden ’ Administration af undtagelsesregister for 

kommuner’ der skal tildeles. Se mere om hvordan rettigheden tildeles un-

der afsnit 2.3 - Rettigheder og brugerprofiler. 

Vejledning i brugen af undtagelsesregisteret findes på KOMBITs hjemme-

side. Du finder vejledningen ved at følge dette link: http://www.kom-

bit.dk/projekt/mit-sygefravaer 
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 Arbejdsgiver: Sådan udfylder du en 

indberetning om sygefravær 

Dette kapitel er en gennemgang af de forskellige indberetninger for ar-

bejdsgivere, som skal anmelde sygefravær. En hjælp til hvilke felter der 

skal udfyldes og hvordan. 

 

Skal du anmode om løntilskud eller fleksjobrefusion, eller er du selv-

stændig eller A-kasse bør du i stedet læse: 

• Kapitel 5 ”Arbejdsgiver: Sådan udfylder du en indberetning om 

løntilskud eller fleksjob” 

• Kapitel 6 ”Selvstændig: Sådan udfylder du en indberetning”  

• Kapitel 7 ”A-kasse: Sådan udfylder du en indberetning”  

Dette kapitel vil således med skærmbilleder samt forklaringer gennemgå, 

hvordan de forskellige faneblade på de forskellige indberetninger skal ud-

fyldes og om der er særlige ting, du som arbejdsgiver skal være opmærk-

som på. 

Følgende indberetninger vil blive gennemgået: 

4.1 Anmeldelse af sygdom – løn under fravær 

4.2 Anmeldelse af sygdom – IKKE løn under fravær 

4.3 Anmeldelse af Tidlig opfølgning 

4.4 Anmeldelse af barsel- løn under fravær 

4.5 Anmeldelse af barsel – IKKE løn under fravær 

4.6 Anmeldelse af pasning ved alvorligt sygt barn – løn under fravær 

4.7 Anmeldelse af pasning ved alvorligt sygt barn – IKKE løn under fravær 

4.8 Anmodning om refusion – sygdom, barsel eller pasning af alvorligt 

sygt barn 

 
 

Inden du læser dette kapitel, bør du have orienteret dig i 

• afsnit 3.2 - Sådan opretter du en ny sag 

Ved hver indberetning vises der i toppen af siden en proceslinje. Den gør 

det let at følge med i hvor langt du er med indberetningen. Den orange 

markering viser hvilket trin, du er nået til i indberetningen. Proceslinjens 

enkelte punkter er klikbare links, og det er muligt at springe mellem de 

forskellige trin. 

 

Proceslinje ved indberetning af sygdom for selvstændig 
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4.1 Anmeldelse af sygdom – løn under fravær 

Dette afsnit gennemgår udfyldelsen af fanebladene ved anmeldelse af 

sygdom, hvor arbejdsgiver udbetaler løn under fravær. 

Når du som arbejdsgiver skal anmelde et nyt sygefravær, vælger du ”Syg-

dom” i menuen til venstre. 

4.1.1 Fanebladet ”Fravær” 

På første faneblad i anmeldelsen, skal du udfylde centrale grunddata. Alle 

felter med rød stjerne (*) skal udfyldes, for at indberetningen kan signe-

res. Felter uden stjerne (*) er valgfrie. 

 

Første "faneblad" ved anmeldelse af sygdom for virksomhed 

CVR-nr. – feltet er forudfyldt med det CVR-nr., som tilhører den digitale 

signatur, du er logget ind med. 

P-nr. – her skal du vælge det sted, hvor den fraværende arbejder. Hvis 

der er tilknyttet flere P-numre til CVR-nummeret, vil de alle fremgå af en 

liste. 

OBS: Hvis din virksomhed har mere end 100 P-numre, skal du selv ud-

fylde feltet. 

Tip: Hvis din Virk-administrator har opsat standard P-nr. i administrati-

onsmodulet, vil feltet være forudfyldt. 

CPR-nr. – her indtastes CPR. nr. for den fraværende, du anmelder for. 

Lønmodtagerens stilling – her kan du oplyse den fraværendes stilling.  

Dato for første hele fraværsdag – her skal du angive datoen for første 

hele fraværsdag.  
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Arbejdsskade – her skal du oplyse, om fraværet skyldes en arbejds-

skade. Hvis det er tilfældet, skal du oplyse datoen for anmeldelsen af ar-

bejdsskaden, samt til hvem skaden er anmeldt. 

Løn under fravær – her oplyser du, om du udbetaler løn under fraværet. 

Hvis du svarer, at du ikke udbetaler løn under fraværet, er det den fravæ-

rende, der modtager dagpengene. Svarer du, at du udbetaler løn under 

fraværet, kan du søge refusion for lønnen, der er udbetalt. Hvis du ikke 

udbetaler løn, se i stedet afsnit 4.2 Anmeldelse af sygdom - IKKE løn un-

der fravær. 

Forsikring (§ 55) eller § 56 aftale, kronisk sygdom:  

Hvis du har tegnet en forsikring (§ 55) eller du har indgået en såkaldt § 

56-aftale med den fraværende, som er godkendt af dennes bopælskom-

mune, skal du anmelde fraværet, som arbejdsgiver, der udbetaler løn un-

der fraværet.  

Du oplyser blot på fanebladet Refusion, at du har en § 55- forsikring eller 

§ 56-aftale. 

Ansættelses-ID – her kan du indtaste en identifikation af den fravæ-

rende, f.eks. medarbejder nr. Du bør kun anvende dette felt, hvis den fra-

værende har to ansættelsesforhold i virksomheden. 

Egen reference – her kan du indtaste egen reference, som du kan bruge 

til efterfølgende udsøgninger. Oplysningen videresendes ikke til myndig-

heden. 

4.1.2 Fanebladet ”Adresse”  

Dette faneblad indeholder oplysninger om den, du indberetter for, så du 

kan kontrollere, at det er den korrekte person, der indberettes for. 

 

I tilfælde af at den fraværende er under adressebeskyttelse, hentes oplys-

ningerne ikke og felterne udfyldes med '-'. 

Navn og adresseoplysninger er desuden skjult for dig som bruger, hvis an-

sættelsesforholdet ikke kan bekræftes via SKATs eIndkomst-register.  

OBS: Selvom ansættelsesforholdet ikke umiddelbart kan bekræftes, kan 

indberetningen udfyldes, signeres og afleveres til myndigheden, som får 

navn og adresse med. 

Forsikringer § 55 og § 56 

aftale  

Adressebeskyttelse  
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Du har ikke mulighed for at rette i navn og adresse for den fraværende, 

med mindre der er tale om en person med bopæl i udlandet. I det til-

fælde, vil der fremkomme seks felter, hvor du kan indtaste den udenland-

ske adresse. 

 

Da der ikke findes standarder for adresser, er de seks felter forslag til 

rækkefølgen i adresseoplysningerne.  

Det et obligatorisk at udfylde de første 3 felter, Adresse 1, 2 og 3. De næ-

ste felter, Adresse 4, 5 og 6 er frivillige og skal således kun udfyldes, hvis 

der er behov. 

 

4.1.3 Fanebladet ”Ansættelse” 

Her skal du indtaste oplysninger om den fraværendes ansættelsesforhold, 

f.eks. arbejdstid. 

 

 

Udenlandsk adresse  
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Kommunen skal vurdere, om beskæftigelseskravet over for arbejdsgiveren 

er opfyldt. Beskæftigelseskravet er opfyldt, hvis lønmodtageren: 

- har været ansat uafbrudt i de seneste 8 uger før 1. fraværsdag og har 

      arbejdet i mindst 74 timer i denne periode, eller 

- tidligere har været ansat og den samlede beskæftigelse i de seneste 8  

      uger før 1. fraværsdag udgør mindst 74 timer.  

Du skal svare på, om et af ovenstående punkter er gældende for 

lønmodtageren. 

Hvis du ikke kan svare ja til et af ovenstående punkter, skal du oplyse an-

sættelsesdatoen og det antal timer, den fraværende har arbejdet i de 

seneste 8 uger før 1. fraværsdag. Disse oplysninger bruges til at vurdere, 

om den fraværende opfylder beskæftigelseskravet, som er en betingelse 

for at kunne få sygedagpenge.  

Oplysninger om den fraværendes arbejdstid. Har den fraværende 

fast arbejdstid, kan du vælge nogle fast definerede arbejdstider eller 

selv indtaste timerne. Hvis den fraværende har varierende arbejdstid, 

skal du oplyse, hvor mange timer den fraværende i gennemsnit har arbej-

det de sidste 4 uger. Arbejder den fraværende i turnus, skal du oplyse 

start- og slutdatoen for turnus. Derefter fremkommer et skema, hvor der 

for hver dag i turnusperioden skal angives arbejdstid i timer og minutter. 

Er der tale om weekendarbejde, der i henhold til gældende overens-

komst som udgangspunkt alene udføres på lørdage eller søndage, skal du 

oplyse timer og minutter for både lørdag og søndag. 

Særlige ordninger – her udfylder du om den fraværende er ansat i fleks-

job før eller efter 1. januar 2013, er ansat i løntilskud eller ikke ansat un-

der særlige ordninger. 

Hvis den fraværende er ansat i fleksjob, er indberetningen ikke anderle-

des end for en lønmodtager, der er ansat under normale forhold. Du skal 

blot oplyse om fleksjobbet under spørgsmålet Særlige ordninger og på fa-

nen Refusion. 

OBS: Det er vigtigt at angive fleksjob eller løntilskud på fanen Refusion 

også selvom der ikke søges refusion i forbindelse med anmeldelsen 

Fleksjob  
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4.1.4 Fanebladet ”Fasthold”  

På dette faneblad kan du give oplysninger om hvad den fraværendes syg-

dom betyder i forhold til dennes muligheder for at arbejde. 

 

Hvilke arbejdsfunktioner er påvirket af sygdommen - her beskrives 

de påvirkede arbejdsfunktioner og/eller de arbejdsfunktioner, som den 

fraværende ikke har mulighed for at varetage på grund af sin sygdom. 

F.eks. at den fraværende ikke kan betjene kunder eller fylde op på lage-

ret, så længe denne er syg. 

Hvor længe har sygdommen påvirket arbejdet - her oplyses hvor 

længe sygdommen har påvirket arbejdet før den konkrete sygemelding. 

Er arbejdet forsøgt tilpasset den sygemeldtes tilstand - har man 

forsøgt at gøre det nemmere for den fraværende, at udføre samme ar-

bejdsfunktioner f.eks. ved hjælpemidler? Er der blevet taget særlige hen-

syn til den fraværendes muligheder for, at varetage sit arbejde trods syg-

dommen? Særlige hensyn kunne være, at den fraværende er blevet om-

placeret, har fået andre arbejdsfunktioner. F.eks. arbejdsfunktioner, der 

ikke involverer tunge løft og lign. eller har fået flere administrative opga-

ver i form af taste-, skrive- og kopieringsarbejde. 

4.1.5 Fanebladet ”Lønforhold” 

Her skal du indtaste oplysninger om den fraværendes lønforhold.  

Hvilke felter der skal udfyldes, afhænger af feltet Havde lønmodtageren 

været ansat i mere end 8 uger på 1. sygefraværsdag på fanen An-

sættelse.  

Ved Nej til ansat i mere end 8 uger skal alle felter udfyldes. 
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Vær opmærksom på, at udbetaling af ekstraordinært overarbejde, ferie-

penge, ATP, pensionsbidrag og tilsvarende ikke skal medregnes i lønnen. 

 

 

 

Da det er forskelligt hvorvidt virksomheder registrerer løndata inkl. eller 

eksklusiv AM-bidrag, skal du først vælge, om den løn du oplyser, er inkl. 

eller ekskl. AM-bidrag. 

OBS: Sygedagpenge beregnes ud fra den angivne løn fratrukket AM-

bidrag. Derfor vil lønindkomst angivet inkl. AM-bidrag blive fratrukket AM-

bidraget inden indberetningen sendes til myndigheden. 

Efterfølgende skal du oplyse, om lønnen varierer. Hvis den fraværende 

ikke har fast løn, skal varierende løn benyttes, hvor du skal oplyse den 

gennemsnitlige ugentlige timeløn i de seneste 4 uger før sygdommens 

indtræden. Hvis lønnen ikke varierer, skal du oplyse den aktuelle løn, 

som er den løn, den fraværende normalt får udbetalt. Beløbet angives en-

ten som kr. pr. time, pr. uge, pr. 14. dag eller pr. måned. Efterfølgende 

angives sygelønnens størrelse og bagefter skal du oplyse frekvensen for 

udbetaling af sygelønnen, dvs. den løn du udbetaler til den fraværende, 

som du senere kan søge refusion for.  

OBS: Sygelønnen SKAL angives i samme enhed som lønnen. Frekvensen 

for sygelønnens udbetaling kan dog godt være forskellig fra lønnens fre-

kvens. 

Hvis der er sket ændringer i enten den normale løn eller sygelønnen, 

skal du oplyse en dato for ændringen samt den nye løn. Du skal ikke an-

give forskellen mellem ny og gammel løn. Ændringer til løn eller sygeløn 

skal også angives i samme enhed som den oprindelige løn. 
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Hvis lønudbetalingen ikke fortsætter, skal du angive en dato for hvor-

når lønnen stopper samt en årsag. Datoen for lønstop er ikke den dag, 

hvor du sidste gang udbetaler løn, men datoen for hvornår den fravæ-

rende ikke længere er berettiget til løn. Hvis årsagen til lønstop er, at den 

fraværende er opsagt, skal du oplyse datoen for hvornår du meddelte op-

sigelsen til den fraværende. Er årsagen ikke ophør af ansættelsesforhold, 

skal du angive en anden årsag. 

OBS: Hvis lønnen først stopper om f.eks. to måneder, skal du vente med 

at oplyse dette til næste gang, du søger refusion. 

 

Hvis den fraværende har været ansat i mere end 8 uger, hentes oplysnin-

ger om løn automatisk fra eIndkomst, hvorfor den ikke skal oplyses i for-

bindelse med anmeldelse af fraværet. Da vil billedet se således ud: 

 

Du skal oplyse om der udbetales fuld løn under sygdom til den fravæ-

rende. Hvis du ikke udbetaler fuld sygeløn, skal sygelønnen oplyses. Efter-

følgende angives sygelønnens størrelse og bagefter skal du oplyse fre-

kvensen for udbetaling af sygelønnen, dvs. den løn du udbetaler til den 

fraværende, som du senere kan søge refusion for. Beløbet angives enten 

som kr. pr. time, pr. uge, pr. 14. dag eller pr. måned. 

OBS: Sygelønnen SKAL angives i samme enhed som lønnen. Frekvensen 

for sygelønnens udbetaling kan dog godt være forskellig fra lønnens fre-

kvens. 

Hvis du ikke fortsætter med at udbetale løn, skal du angive en dato 

for hvornår lønnen stopper samt en årsag. Datoen for lønstop er ikke den 

dag, hvor du sidste gang udbetaler løn, men datoen for hvornår den fra-

værende ikke længere er berettiget til løn. Hvis årsagen til lønstop er, at 

den fraværende er opsagt, skal du oplyse datoen for hvornår du med-

delte opsigelsen til den fraværende. Er årsagen ikke ophør af ansættelses-

forhold, skal du angive en anden årsag. 

OBS: Hvis lønnen først stopper om f.eks. to måneder, skal du vente med 

at oplyse dette til næste gang, du søger refusion. 
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4.1.6 Fanebladet ”Refusion” 

Her har du mulighed for at anmode om refusion. Det er også her du oply-

ser, om den fraværende har genoptaget arbejdet og/eller afholdt ferie.  

 

 

Delvis genoptagelse af arbejde – her skal du oplyse, om den fravæ-

rende har genoptaget arbejdet delvist eller fortsat er fuldt fraværende. 

Hvis arbejdet er genoptaget delvist, skal du oplyse datoen for hvornår 

arbejdet blev genoptaget delvist og med hvor mange timer pr. uge siden 

datoen for delvis genoptaget.  

Har den fraværende f.eks. genoptaget arbejdet delvist i to uger, udfylder 

du først for den ene uge, hvorefter du tilføjer en ny uge. Det kan du gøre 

ved enten at tilføje en ny uge eller ved at kopiere den seneste uge. 
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OBS: For at være delvis raskmeldt, skal medarbejderens fravær være på 

mindst 4 timer om ugen. Er fraværet mindre, betragtes den fraværende 

som raskmeldt. 

 

Herefter skal du oplyse om den fraværende har afholdt ferie i fraværspe-

rioden og om vedkommende evt. er blevet raskmeldt. 

Hvis du søger om refusion fra 1. eller 2. hele sygefraværsdag, skal du op-

lyse en årsag hertil, da du normalt er forpligtiget til at udbetale løn i de 

første 30 dage af fraværet, den såkaldte arbejdsgiverperiode. Årsagen kan 

f.eks. være på grund af en § 55-forsikring eller en § 56-aftale. 

Hvis du ikke har en gyldig grund til at søge tidlig refusion, kan du først 

signere indberetningen, når der er gået minimum 23 dage fra første fra-

værsdag. Er det ikke tilfældet, eller hvis du søger om refusion frem i ti-

den, gemmes indberetningen som en kladde. Du vil få en meddelelse, når 

du kan signere indberetningen, hvis du er tilmeldt meddelelser. Læs mere 

i afsnit Tilmelding af meddelelser  

 

 OBS: Du kan ikke signere og dermed sende din indberetning til myndig-

heden, hvis den indeholder en anmodning om refusion, der ligger ud over 

dags dato. Altså skal du undlade at anmode om refusion ud i fremtiden. 

Vær i den forbindelse opmærksom på, at signering skal ske inden for gæl-

dende frister.  

Ønsker du refusion udbetalt til et SE-nummer, skal du angive det SE-

nummer, du ønsker refusionen udbetalt til. Når du har signeret anmeldel-

sen, er det ikke længere muligt, at ændre eller tilføje et SE-nummer – ej 

heller på fremtidige refusionsanmodninger. Der kan kun udbetales refu-

sion til et SE-nummer, som er tilknyttet CVR-nummeret. Hvis du ikke an-

giver et SE-nummer, udbetales refusion til CVR-nummeret.  

Hvis du søger refusion, skal du oplyse fra- og til-dato. 

4.1.7 Fanebladet ”Signering” 

Her har du mulighed for at fuldføre din indberetning, ved at foretage en 

signering (godkendelse). 

 

Ved signering godkendes indberetningen via din digitale underskrift. I for-

bindelse med signeringen vises alle indtastede oplysninger og du får en 

kvittering, som kan udskrives eller gemmes. Den signerede indberetning 

gemmes i NemRefusion.  

OBS: Vær opmærksom på, at din indberetning først stilles til rådighed for 

myndigheden, efter din signering er gennemført. Kan du ikke signere din 
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indberetning, kan det skyldes en fejl i din indberetning. Læs mere i afsnit 

3.6 Sådan signerer du. 

 

Hvis du ikke ønsker at signere anmeldelsen, kan du blot forlade 

indberetningen. På alle foregående faner har du gemt løbende, når du har 

trykket . 
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4.2 Anmeldelse af sygdom - IKKE løn under fra-
vær 

Dette afsnit gennemgår udfyldelsen af fanebladene ved anmeldelse af 

sygdom, hvor arbejdsgiver IKKE udbetaler løn under fravær. Hvis arbejds-

giveren ikke udbetaler løn under fraværet, er det den fraværende, der 

modtager dagpengene. 

Når du som arbejdsgiver skal anmelde et nyt sygefravær, vælger du Syg-

dom i venstremenuen. 

4.2.1 Fanebladet ”Fravær” 

På første faneblad i anmeldelsen skal du udfylde centrale grunddata. Alle 

felter med rød stjerne (*) skal udfyldes, for at indberetningen kan signe-

res. Felter uden stjerne (*) er valgfrie. 

 

Første "faneblad" ved anmeldelse af sygdom for virksomhed 

CVR-nr. – feltet er forudfyldt med det CVR-nr., som tilhører den digitale 

signatur, du er logget ind med. 

P-nr. – her skal du vælge det sted, hvor den fraværende arbejder. Hvis 

der er tilknyttede flere P-numre til CVR-nummeret, vil de alle fremgå af en 

liste. 

OBS: Hvis din virksomhed har mere end 100 P-numre, skal du selv ud-

fylde feltet. 

Tip: Hvis din Virk-administrator har opsat standard P-nr. i administrati-

onsmodulet, vil feltet være forudfyldt. 

CPR-nr. – her indtastes CPR. nr. for den fraværende, du anmelder for. 

Lønmodtagerens stilling – her kan du oplyse den fraværendes stilling.  
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Dato for første fraværsdag – her skal du angive datoen for første hele 

fraværsdag.  

Arbejdsskade – her skal du oplyse, om fraværet skyldes en arbejds-

skade. Hvis det er tilfældet, skal du oplyse datoen for anmeldelsen af ar-

bejdsskaden, samt til hvem skaden er anmeldt. 

Løn under fravær – her oplyser du, om du udbetaler løn under fraværet. 

Hvis du svarer, at du ikke udbetaler løn under fraværet, er det den fravæ-

rende, der modtager dagpengene. Svarer du, at du udbetaler løn under 

fraværet, kan du søge refusion for lønnen, der er udbetalt. Hvis du udbe-

taler løn se i stedet afsnit 4.1 Anmeldelse af sygdom – løn under fravær. 

Ansættelses-ID – her kan du indtaste en identifikation af den fravæ-

rende, f.eks. medarbejder nr. Du bør kun anvende dette felt, hvis den fra-

værende har to ansættelsesforhold i virksomheden. 

Egen reference – her kan du indtaste egen reference, som du kan bruge 

til efterfølgende udsøgninger. Oplysningen videresendes ikke til myndig-

heden. 

4.2.2 Fanebladet ”Adresse”  

Dette faneblad indeholder oplysninger om den, du indberetter for, så du 

kan kontrollere, at det er den korrekte person, der indberettes for. 

 

I tilfælde af at den fraværende er under adressebeskyttelse, hentes oplys-

ningerne ikke og felterne udfyldes med '-'. 

Navn og adresseoplysninger er desuden skjult for dig som bruger, hvis an-

sættelsesforholdet ikke kan bekræftes via SKATs eIndkomst-register. 

OBS: Selvom ansættelsesforholdet ikke umiddelbart kan bekræftes, kan 

indberetningen udfyldes, signeres og afleveres til myndigheden, som får 

navn og adresse med. 

 

Du har ikke mulighed for at rette i navn og adresse for den fraværende, 

med mindre der er tale om en person med bopæl i udlandet. I det til-

fælde, vil der fremkomme seks felter, hvor du kan indtaste den udenland-

ske adresse. 

Adressebeskyttelse  

Udenlandsk adresse  
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Da der ikke findes standarder for adresser, er de seks felter forslag til 

rækkefølgen i adresseoplysningerne.  

Det et obligatorisk at udfylde de første 3 felter, Adresse 1, 2 og 3. De næ-

ste felter, Adresse 4, 5 og 6 er frivillige og skal således kun udfyldes, hvis 

der er behov. 

4.2.3 Fanebladet ”Ansættelse” 
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Her skal du indtaste oplysninger om den fraværendes ansættelsesforhold, 

f.eks. arbejdstid.  

 

 

Kommunen skal vurdere, om beskæftigelseskravet over for arbejdsgiveren 

er opfyldt. Beskæftigelseskravet er opfyldt, hvis lønmodtageren: 

- har været ansat uafbrudt i de seneste 8 uger før 1. fraværsdag og har 

      arbejdet i mindst 74 timer i denne periode, eller 

- tidligere har været ansat og den samlede beskæftigelse i de seneste 8  

      uger før 1. fraværsdag udgør mindst 74 timer.  

du skal svare på, om et af ovenstående punkter er gældende for 

lønmodtageren. 

Hvis du ikke kan svare ja til et af ovenstående punkter, skal du oplyse an-

sættelsesdatoen og det antal timer, den fraværende har arbejdet i de 

seneste 8 uger før 1. fraværsdag. Disse oplysninger bruges til at vurdere, 

om den fraværende opfylder beskæftigelseskravet, som er en betingelse 

for at kunne få sygedagpenge. 

Genoptagelse af arbejde – her skal du oplyse, om den fraværende har 

genoptaget arbejdet fuldt, delvist eller fortsat er fuldt fraværende. Hvis 

arbejdet er genoptaget fuldt, skal du oplyse datoen for sidste fraværs-

dag. Hvis arbejdet er genoptaget delvist, skal du oplyse datoen for 

hvornår arbejdet blev genoptaget delvist og med hvor mange timer pr uge 

siden datoen for delvis genoptaget.  

Har den fraværende f.eks. genoptaget arbejdet delvist i to uger, udfylder 

du først for den ene uge, hvorefter du tilføjer en ny uge. 

OBS: For at være delvis raskmeldt, skal medarbejderens fravær være på 

mindst 4 timer om ugen. Er fraværet mindre, betragtes den fraværende 

som raskmeldt. 
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Oplysninger om den fraværendes arbejdstid. Har den fraværende 

fast arbejdstid, kan du vælge nogle fast definerede arbejdstider eller 

selv indtaste timerne. Hvis den fraværende har varierende arbejdstid, 

skal du oplyse, hvor mange timer den fraværende i gennemsnit har arbej-

det de sidste 4 uger. Arbejder den fraværende i turnus, skal du oplyse 

start og slut datoen for turnus. Derefter fremkommer et skema, hvor der 

for hver dag i turnusperioden skal angives arbejdstid i timer og minutter. 

Er der tale om weekendarbejde, der i henhold til gældende overens-

komst som udgangspunkt alene udføres på lørdage eller søndage, skal du 

oplyse timer og minutter for både lørdag og søndag. 

Særlige ordninger – her udfylder du om den fraværende er ansat i fleks-

job før eller efter 1. januar 2013, er ansat i løntilskud eller ikke ansat un-

der særlige ordninger. 

Det sidste du udfylder på fanebladet ”Ansættelse” er, om den fraværende 

er ansat som vikar/løsarbejder. Er det tilfældet, skal du oplyse om den 

fraværende var på arbejde dagen før 1. fraværsdag og om det var aftalt, 

at denne skulle på arbejde den dag, hvor den fraværende blev sygemeldt.  

OBS: Feltet vikar/løsarbejder vil ikke være tilgængeligt for udfyldelse, 

hvis du har angivet, at den fraværende er ansat i fleksjob, da det ikke er 

muligt at være ansat som vikar/løsarbejder samtidig med fleksjob.  

 

4.2.4 Fanebladet ”Fasthold” 

På dette faneblad kan du give oplysninger om hvad den fraværendes syg-

dom betyder i forhold til dennes muligheder for at arbejde. 
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Hvilke arbejdsfunktioner er påvirket af sygdommen - her beskrives 

de påvirkede arbejdsfunktioner og/eller de arbejdsfunktioner, som den 

fraværende ikke har mulighed for at varetage på grund af sin sygdom. 

F.eks. at den fraværende ikke kan betjene kunder eller fylde op på lage-

ret, så længe denne er syg. 

Hvor længe har sygdommen påvirket arbejdet - her oplyses hvor 

længe sygdommen har påvirket arbejdet før den konkrete sygemelding. 

Er arbejdet forsøgt tilpasset den sygemeldtes tilstand - har man 

forsøgt at gøre det nemmere for den fraværende, at udføre samme ar-

bejdsfunktioner f.eks. ved hjælpemidler? Er der blevet taget særlige hen-

syn til den fraværendes muligheder for, at varetage sit arbejde trods syg-

dommen? Særlige hensyn kunne være, at den fraværende er blevet om-

placeret, har fået andre arbejdsfunktioner. F.eks. arbejdsfunktioner, der 

ikke involverer tunge løft og lign. eller har fået flere administrative opga-

ver i form af taste-, skrive- og kopieringsarbejde. 

4.2.5 Fanebladet ”Lønforhold” 

Her skal du indtaste oplysninger om den fraværendes lønforhold. 

Hvis feltet Havde lønmodtageren været ansat i mere end 8 uger på 

1. sygefraværsdag er udfyldt med ’Ja’ på fanen Ansættelse, skal fanen 

Lønforhold ikke udfyldes og fanen bliver derfor ikke vist. 

Hvis lønmodtageren ikke har været ansat i mere end 8 uger på 1. sy-

gefraværsdag, vises fanen Lønforhold og du skal indtaste oplysninger 

om den fraværendes lønforhold.  

Vær opmærksom på, at udbetaling af ekstraordinært overarbejde, ferie-

penge, ATP, pensionsbidrag og tilsvarende ikke skal medregnes i lønnen.  

Sygedagpenge beregnes ud fra den angivne løn fratrukket AM-bidrag. 

 

 

Da det er forskelligt hvorvidt virksomheder registrerer løndata inkl. eller 

eksklusiv AM-bidrag, skal du først vælge, om den løn du oplyser, er inkl. 

eller ekskl. AM-bidrag. 
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OBS: Sygedagpenge beregnes ud fra den angivne løn fratrukket AM-

bidrag. Derfor vil lønindkomst angivet inkl. AM-bidrag blive fratrukket AM-

bidraget inden indberetningen sendes til myndigheden. 

Efterfølgende skal du oplyse, om lønnen varierer. Hvis den fraværende 

ikke har fast løn, skal varierende løn benyttes, hvor du skal oplyse den 

gennemsnitlige ugentlige timeløn i de seneste 4 uger før sygdommens 

indtræden. Hvis lønnen ikke varierer, skal du oplyse den aktuelle løn, 

som er den løn, den fraværende normalt får udbetalt. Beløbet angives en-

ten som kr. pr. time, pr. uge, pr. 14. dag eller pr. måned.  

4.2.6 Fanebladet ”Sygedagpenge” 

Her skal du oplyse, om du har udbetalt løn i hele arbejdsgiverperioden. 

 

Har du ikke udbetalt løn i hele arbejdsgiverperioden, skal du angive en år-

sag.  

- hvis årsagen er ophør af ansættelse, skal du angive datoen for opsi-

gelsen, samt en dato for sidste dag med løn/sygedagpenge  

- hvis årsagen er andre årsager, skal årsagen specificeres. 

 

OBS: Har du på fanen ’Ansættelse’ angivet, at den fraværende er ansat i 

fleksjob, skal du ikke udbetale sygedagpenge/løn i arbejdsgiverperioden, 

da du ikke er forpligtiget hertil i forbindelse med en fleksjobansættelse. 

 

 

4.2.7 Fanebladet ”Signering” 

Her har du mulighed for at fuldføre din indberetning, ved at foretage en 

signering (godkendelse).  

 

Ved signering godkendes indberetningen via din digitale underskrift. I for-

bindelse med signeringen vises alle indtastede oplysninger og du får en 

kvittering, som kan udskrives eller gemmes. Den signerede indberetning 

gemmes i NemRefusion.  

OBS: Vær opmærksom på, at din indberetning først stilles til rådighed for 

myndigheden, efter din signering er gennemført. Kan du ikke signere din 
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indberetning, kan det skyldes en fejl i din indberetning. Læs mere i afsnit 

3.6 Sådan signerer du. 
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4.3 Anmeldelse af Tidlig opfølgning 

I situationer, hvor lønmodtagere forventes at være sygemeldt i mere end 

8 uger, er det muligt for arbejdsgiver og/eller den sygemeldte, at anmode 

om en tidlig opfølgning, inden for de første 5 uger af sygefraværet. 

Bemærk, at anmeldelse af ”Tidlig Opfølgning” ikke erstatter ”Anmeldelse 

af sygdom”. Arbejdsgiver skal således huske at oprette en ”Anmeldelse af 

sygdom” inden fristens udløb. Læs mere under punkt 4.1 og 4.2. 

Dette afsnit gennemgår udfyldelsen af fanebladene, ved anmeldelse af tid-

lig opfølgning. 

4.3.1 Fanebladet ”Fravær” 

På første faneblad i anmeldelsen skal du udfylde centrale grunddata. Alle 

felter med rød stjerne (*) skal udfyldes, for at indberetningen kan signe-

res. Felter uden stjerne (*) er valgfrie. 

 

 

CVR-nr. – feltet er forudfyldt med det CVR-nr., som tilhører den digitale 

signatur, du er logget ind med. 

P-nr. – her skal du vælge det sted, hvor den fraværende arbejder. Hvis 

der er tilknyttede flere P-numre til CVR-nummeret, vil de alle fremgå af en 

liste. 

OBS: Hvis din virksomhed har mere end 100 P-numre, skal du selv ud-

fylde feltet. 

Tip: Hvis din Virk-administrator har opsat standard P-nr. i administrati-

onsmodulet, vil feltet være forudfyldt. 

CPR-nr. – her indtastes CPR. nr. for den fraværende, du anmelder for. 

Lønmodtagerens stilling – her kan du oplyse den fraværendes stilling.  
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Dato for første fraværsdag – her skal du angive datoen for første hele 

fraværsdag.  

Forventes fraværet at vare mere end 8 uger – du skal oplyse, om fra-

været forventes at vare i mere end 8 uger. Hvis fraværet ikke forventes at 

vare i mere end 8 uger, kan indberetningen ikke fortsættes. 

Ansættelses-ID – her kan du indtaste en identifikation af den fravæ-

rende, f.eks. medarbejder nr. Du bør kun anvende dette felt, hvis den fra-

værende har to ansættelsesforhold i virksomheden. 

Egen reference – her kan du indtaste egen reference, som du kan bruge 

til efterfølgende udsøgninger. Oplysningen videresendes ikke til myndig-

heden. 

4.3.2 Fanebladet ”Adresse” 

Dette faneblad indeholder oplysninger om den, du indberetter for, så du 

kan kontrollere, at det er den korrekte person, der indberettes for. 

 

I tilfælde af at den fraværende er under adressebeskyttelse, hentes oplys-

ningerne ikke og felterne udfyldes med '-'.   

Navn og adresseoplysninger er desuden skjult for dig som bruger, hvis an-

sættelsesforholdet ikke kan bekræftes via SKATs eIndkomst-register.  

OBS: Selvom ansættelsesforholdet ikke umiddelbart kan bekræftes, kan 

indberetningen udfyldes, signeres og afleveres til myndigheden, som får 

navn og adresse med. 

 

Du har ikke mulighed for at rette i navn og adresse for den fraværende, 

med mindre der er tale om en person med bopæl i udlandet. I det til-

fælde, vil der fremkomme seks felter, hvor du kan indtaste den udenland-

ske adresse. 

Adressebeskyttelse  

Udenlandsk adresse  
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Da der ikke findes standarder for adresser, er de seks felter forslag til 

rækkefølgen i adresseoplysningerne.  

Det et obligatorisk at udfylde de første 3 felter, Adresse 1, 2 og 3. De næ-

ste felter, Adresse 4, 5 og 6 er frivillige og skal således kun udfyldes, hvis 

der er behov. 

4.3.3 Fanebladet ”Fasthold” 

På dette faneblad kan du give oplysninger om hvad den fraværendes syg-

dom betyder i forhold til dennes muligheder for at arbejde. 
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Hvilke arbejdsfunktioner er påvirket af sygdommen - her beskrives 

de påvirkede arbejdsfunktioner og/eller de arbejdsfunktioner, som den 

fraværende ikke har mulighed for at varetage på grund af sin sygdom. 

F.eks. at den fraværende ikke kan betjene kunder eller fylde op på lage-

ret, så længe denne er syg. 

Hvor længe har sygdommen påvirket arbejdet - her oplyses hvor 

længe sygdommen har påvirket arbejdet før den konkrete sygemelding. 

Er arbejdet forsøgt tilpasset den sygemeldtes tilstand - har man 

forsøgt at gøre det nemmere for den fraværende, at udføre samme ar-

bejdsfunktioner f.eks. ved hjælpemidler? Er der blevet taget særlige hen-

syn til den fraværendes muligheder for, at varetage sit arbejde trods syg-

dommen? Særlige hensyn kunne være, at den fraværende er blevet om-

placeret, har fået andre arbejdsfunktioner. F.eks. arbejdsfunktioner, der 

ikke involverer tunge løft og lign. eller har fået flere administrative opga-

ver i form af taste-, skrive- og kopieringsarbejde. 

4.3.4 Fanebladet ”Signering” 

Her har du mulighed for at fuldføre din indberetning, ved at foretage en 

signering (godkendelse). 

 

Ved signering godkendes indberetningen via din digitale underskrift. I for-

bindelse med signeringen vises alle indtastede oplysninger og du får en 
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kvittering, som kan udskrives eller gemmes. Den signerede indberetning 

gemmes i NemRefusion.  

OBS: Vær opmærksom på, at din indberetning først stilles til rådighed for 

myndigheden, efter din signering er gennemført. Kan du ikke signere din 

indberetning, kan det skyldes en fejl i din indberetning. Læs mere i afsnit 

3.6 Sådan signerer du. 
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4.4 Anmeldelse af barsel – løn under fravær 

Dette afsnit gennemgår udfyldelsen af fanebladene ved anmeldelse af bar-

sel, hvor arbejdsgiver udbetaler løn under fravær.  

Når du som arbejdsgiver skal anmelde et nyt barselfravær, vælger du 

”Barsel” i venstremenuen. 

4.4.1 Fanebladet ”Fravær” 

På første faneblad i anmeldelsen, skal du udfylde centrale grunddata. Alle 

felter med rød stjerne (*) skal udfyldes, for at indberetningen kan signe-

res. Felter uden stjerne (*) er valgfrie. 

 

 

Første "faneblad" ved anmeldelse af barsel for virksomhed 

CVR-nr. – feltet er forudfyldt med det CVR-nr., som tilhører den digitale 

signatur, du er logget ind med. 

P-nr. – her skal du vælge det sted, hvor den fraværende arbejder. Hvis 

der er tilknyttet flere P-numre til CVR-nummeret, vil de alle fremgå af en 

liste. 

OBS: Hvis din virksomhed har mere end 100 P-numre, skal du selv ud-

fylde feltet. 

Tip: Hvis din Virk-administrator har opsat standard P-nr. i administrati-

onsmodulet, vil feltet være forudfyldt. 

CPR-nr. – her indtastes CPR. nr. for den fraværende, du anmelder for. 

Lønmodtagerens stilling – her kan du oplyse den fraværendes stilling.  

Dato for første fraværsdag – her skal du angive datoen for første fra-

værsdag. 
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OBS: Vær opmærksom på, at hvis der er tale om et almindeligt barselfor-

løb, dvs. der er ikke tale om fravær før fire uger før forventet fødsel (sy-

geligt forløbende graviditet, arbejdets særlige karakter eller offentligt fast-

satte bestemmelser), kan første fraværsdag tidligst være fire uger før for-

ventet fødsel, på trods af at den fraværende er gået fra mere end fire 

uger før. At den fraværende er gået på barsel mere end fire uger før, kan 

skyldes overenskomstmæssige regler, som ikke berettiger til barselsdag-

penge. 

Løn under fravær – her oplyser du, om du udbetaler løn under fraværet.  

- Hvis du svarer, at du ikke udbetaler løn under fraværet, er det den 

fraværende, der modtager dagpengene.  

- Svarer du, at du udbetaler løn under fraværet, kan du søge refusion 

for lønnen, der er udbetalt.  

- Hvis du ikke udbetaler løn se i stedet afsnit 4.5 Anmeldelse af barsel – 

IKKE løn under fravær. 

Ansættelses-ID – her kan du indtaste en identifikation af den fravæ-

rende, f.eks. medarbejder nr. Du bør kun anvende dette felt, hvis den fra-

værende har to ansættelsesforhold i virksomheden. 

Egen reference – her kan du indtaste egen reference, som du kan bruge 

til efterfølgende udsøgninger. Oplysningen videresendes ikke til myndig-

heden. 

4.4.2 Fanebladet ”Adresse”  

Dette faneblad indeholder oplysninger om den, du indberetter for, så du 

kan kontrollere, at det er den korrekte person, der indberettes for. 

 

I tilfælde af at den fraværende er under adressebeskyttelse, hentes oplys-

ningerne ikke og felterne udfyldes med '-'.   

Navn og adresseoplysninger er desuden skjult for dig som bruger, hvis an-

sættelsesforholdet ikke kan bekræftes via SKATs eIndkomst-register.  

OBS: Selvom ansættelsesforholdet ikke umiddelbart kan bekræftes, kan 

indberetningen udfyldes, signeres og afleveres til myndigheden, som får 

navn og adresse med. 

Adressebeskyttelse  
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Du har ikke mulighed for at rette i navn og adresse for den fraværende, 

med mindre der er tale om en person med bopæl i udlandet. I det til-

fælde, vil der fremkomme seks felter, hvor du kan indtaste den udenland-

ske adresse. 

 

Da der ikke findes standarder for adresser, er de seks felter forslag til 

rækkefølgen i adresseoplysningerne.  

Det et obligatorisk at udfylde de første 3 felter, Adresse 1, 2 og 3. De næ-

ste felter, Adresse 4, 5 og 6 er frivillige og skal således kun udfyldes, hvis 

der er behov. 

Udenlandsk adresse  
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4.4.3 Fanebladet ”Ansættelse” 

Her skal du indtaste oplysninger om den fraværendes ansættelsesforhold, 

f.eks. arbejdstid.  

 

 

 

Ansat i mere end 13 uger – du skal svare på, om den fraværende har 

været ansat i 13 uger. Hvis den fraværende ikke har været ansat i 13 

uger, skal du oplyse ansættelsesdatoen og det antal timer, den fravæ-

rende har arbejdet siden ansættelsen og frem til fraværets begyndelse. 

Disse oplysninger bruges til at vurdere, om den fraværende opfylder be-

skæftigelseskravet, som er en betingelse for at kunne få barselsdagpenge. 

Genoptagelse af arbejde – her skal du oplyse, om den fraværende har 

genoptaget arbejdet fuldt, delvist eller fortsat er fuldt fraværende. Hvis 

arbejdet er genoptaget fuldt, skal du oplyse datoen for sidste fraværs-

dag. Hvis arbejdet er genoptaget delvist, skal du oplyse datoen for 

hvornår arbejdet blev genoptaget delvist og med hvor mange timer pr. 

uge siden datoen for delvis genoptaget.  

Har den fraværende f.eks. genoptaget arbejdet delvist i to uger, udfylder 

du først for den ene uge, hvorefter du tilføjer en ny uge. 

OBS: Er der tale om sygelig forløbende graviditet, skal medarbejderens 

fravær være på mindst 4 timer om ugen, for at der er tale om delvist gen-

optagelse. Er fraværet mindre, betragtes den fraværende som raskmeldt. 

Der er ingen begrænsning ved andre barselfravær. 

Oplysninger om den fraværendes arbejdstid. Har den fraværende 

fast arbejdstid, kan du vælge nogle fast definerede arbejdstider eller 

selv indtaste timerne. Hvis den fraværende har varierende arbejdstid, 

skal du oplyse, hvor mange timer den fraværende i gennemsnit har arbej-

det de sidste 4 uger. Arbejder den fraværende i turnus, skal du oplyse 

start- og slutdatoen for turnus. Derefter fremkommer et skema, hvor der 

for hver dag i turnusperioden skal angives arbejdstid i timer og minutter. 
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Er der tale om weekendarbejde, der i henhold til gældende overens-

komst som udgangspunkt alene udføres på lørdage eller søndage, skal du 

oplyse timer og minutter for både lørdag og søndag. 

Særlige ordninger – her udfylder du om den fraværende er ansat i fleks-

job før eller efter 1. januar 2013, er ansat i løntilskud eller ikke ansat un-

der særlige ordninger. 

4.4.4 Fanebladet ”Lønforhold” 

Her skal du indtaste oplysninger om den fraværendes lønforhold.  

Vær opmærksom på, at udbetaling af ekstraordinært overarbejde, ferie-

penge, ATP, pensionsbidrag og tilsvarende ikke skal medregnes i lønnen.  

 

 

Da det er forskelligt hvorvidt virksomheder registrerer løndata inkl. eller 

eksklusiv AM-bidrag, skal du først vælge, om den løn du oplyser, er inkl. 

eller ekskl. AM-bidrag. 

OBS: Barselsdagpenge beregnes ud fra den angivne løn fratrukket AM-

bidrag. Derfor vil lønindkomst angivet inkl. AM-bidrag blive fratrukket AM-

bidraget inden indberetningen sendes til myndigheden. 

Efterfølgende skal du oplyse, om lønnen varierer. Hvis den fraværende 

ikke har fast løn, skal varierende løn benyttes, hvor du skal oplyse den 

gennemsnitlige ugentlige timeløn i de seneste 4 uger før fraværet. Hvis 

lønnen ikke varierer, skal du oplyse den aktuelle løn, som er den løn, 

den fraværende normalt får udbetalt. Beløbet angives enten som kr. pr. 
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time, pr. uge, pr. 14. dag eller pr. måned. Efterfølgende angives orlovs-

lønnens størrelse og bagefter skal du oplyse frekvensen for udbetaling af 

orlovslønnen, dvs. den løn du udbetaler til den fraværende, som du se-

nere kan søge refusion for. 

OBS: Orlovslønnen SKAL angives i samme enhed som lønnen. Frekvensen 

for orlovslønnens udbetaling kan dog godt være forskellig fra lønnens fre-

kvens. 

Hvis der er sket ændringer i enten den aktuelle løn eller orlovslønnen, 

skal du oplyse en dato for ændringen samt den nye løn. Du skal ikke an-

give forskellen mellem ny og gammel løn. Ændringer til løn eller orlovsløn 

skal også angives i samme enhed som den oprindelige løn. 

Hvis lønudbetalingen ikke fortsætter, skal du angive en dato for hvor-

når lønnen stopper samt en årsag. Datoen for lønstop er ikke den dag, 

hvor du sidste gang udbetaler løn, men datoen for hvornår den fravæ-

rende ikke længere er berettiget til løn. Hvis årsagen til lønstop er, at den 

fraværende er opsagt, skal du oplyse datoen for hvornår du meddelte op-

sigelsen til den fraværende. Er årsagen ikke ophør af ansættelsesforhold, 

skal du angive en anden årsag. 

OBS: Hvis lønnen først stopper om f.eks. to måneder, skal du vente med 

at oplyse dette til næste gang, du søger refusion. 

4.4.5 Fanebladet ”Barselsdagpenge” 

Her har du mulighed for at anmode om refusion. Det er også her du oply-

ser, om den fraværende har afholdt ferie/omsorgsdage.  
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Du skal oplyse årsagen til fraværet. For fravær, der ligger før 4 uger 

beregnet fra forventet fødsel, skal du oplyse datoen for forventet fødsel. 

Det er samme dato, som den fraværende har oplyst til dig. Hvis fødslen 

har fundet sted, skal du alligevel oplyse datoen, da datoen benyttes til at 

beregne hvornår der er ret til barselsdagpenge.  

For årsagerne arbejdets særlige karakter og offentligt fastsatte bestem-

melser, skal der yderligere angives, om det er muligt at omplacere den 

fraværende. 

Er der tale om fædreorlov eller forældreorlov, skal du oplyse datoen for 

den sidste dag, der holdes orlov. 

OBS: Udskudt orlov er forældreorlov, som endnu ikke er anvendt. Der 

skelnes der ikke mellem udskudt orlov og forældreorlov, når der udbetales 

barselsdagpenge. Du skal derfor indberette udskudt orlov som forældreor-

lov. 

Forældreorlov – udskudt 

orlov  
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Tip: Det er ikke obligatorisk at udfylde refusionsperioden ved anmeldelse. 

Refusion kan søges via en refusionsanmodning – se afsnit 4.8 Anmodning 

om refusion – Sygdom . 

 

Ønsker du refusion udbetalt til et SE-nummer, skal du angive det SE-

nummer, du ønsker refusionen udbetalt til. Når du har signeret anmeldel-

sen, er det ikke længere muligt, at ændre eller tilføje et SE-nummer – ej 

heller på fremtidige refusionsanmodninger. Der kan kun udbetales refu-

sion til et SE-nummer, som er tilknyttet CVR-nummeret. Hvis du ikke an-

giver et SE-nummer, udbetales refusion til CVR-nummeret.  

Hvis du søger refusion, skal du oplyse fra- og til-dato. Hvis du søger om 

refusion frem i tiden, gemmes indberetningen som en kladde. Du vil få en 

meddelelse, når du kan signere indberetningen hvis du er tilmeldt medde-

lelser. Læs mere i afsnit Tilmelding af meddelelser  

 

 OBS: Du kan ikke signere og dermed sende din indberetning til myndig-

heden, hvis den indeholder en anmodning om refusion, der ligger udover 

dags dato. Altså skal du undlade at anmode om refusion ud i fremtiden. 

Vær i den forbindelse opmærksom på, at signering skal ske inden for gæl-

dende frister.  

 

Har den fraværende afholdt ferie/omsorgsdage, skal du oplyse datoerne 

for perioden. 

4.4.6 Fanebladet ”Signering” 

Her har du mulighed for at fuldføre din indberetning, ved at foretage en 

signering (godkendelse). 

 

Ved signering godkendes indberetningen via din digitale underskrift. I for-

bindelse med signeringen vises alle indtastede oplysninger og du får en 

kvittering, som kan udskrives eller gemmes. Den signerede indberetning 

gemmes i NemRefusion.  

OBS: Vær opmærksom på, at din indberetning først stilles til rådighed for 

myndigheden, efter din signering er gennemført. Kan du ikke signere din 

indberetning, kan det skyldes en fejl i din indberetning. Læs mere i afsnit 

3.6 Sådan signerer du. 

 

Hvis du ikke ønsker at signere anmeldelsen, kan du blot forlade 

indberetningen. På alle foregående faner har du gemt løbende, når du har 

trykket . 
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4.5 Anmeldelse af barsel – IKKE løn under fravær 

Dette afsnit gennemgår udfyldelsen af fanebladene ved anmeldelse af bar-

sel, hvor arbejdsgiver IKKE udbetaler løn under fravær.  

Når du som arbejdsgiver skal anmelde et nyt barselfravær, vælger du 

”Barsel” i venstremenuen. 

4.5.1 Fanebladet ”Fravær” 

På første faneblad i anmeldelsen, skal du udfylde centrale grunddata. Alle 

felter med rød stjerne (*) skal udfyldes for at indberetningen kan signe-

res. Felter uden stjerne (*) er valgfrie. 

 

Første "faneblad" ved anmeldelse af barsel for virksomhed 

CVR-nr. – feltet er forudfyldt med det CVR-nr., som tilhører den digitale 

signatur, du er logget ind med. 

P-nr. – her skal du vælge det sted, hvor den fraværende arbejder. Hvis 

der er tilknyttede flere P-numre til CVR-nummeret, vil de alle fremgå af en 

liste. 

OBS: Hvis din virksomhed har mere end 100 P-numre, skal du selv ud-

fylde feltet. 

Tip: Hvis din Virk-administrator har opsat standard P-nummer i admini-

strationsmodulet, vil feltet være forudfyldt. 

CPR-nr. – her indtastes CPR. nr. for den fraværende, du anmelder for. 

Lønmodtagerens stilling – her kan du oplyse den fraværendes stilling.  

Dato for første fraværsdag – her skal du angive datoen for første fra-

værsdag.  
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OBS: Vær opmærksom på, at hvis der er tale om et almindeligt barselfor-

løb, dvs. der er ikke tale om fravær før fire uger før forventet fødsel (sy-

geligt forløbende graviditet, arbejdets særlige karakter eller offentligt fast-

satte bestemmelser), kan første fraværsdag tidligst være fire uger før for-

ventet fødsel, på trods af at den fraværende er gået fra mere end fire 

uger før.  

At den fraværende er gået på barsel mere end fire uger før, kan skyldes 

overenskomstmæssige regler, som ikke berettiger til barselsdagpenge. 

Løn under fravær – her oplyser du, om du udbetaler løn under fraværet. 

Hvis du svarer, at du ikke udbetaler løn under fraværet, er det den fravæ-

rende, der modtager dagpengene. Svarer du, at du udbetaler løn under 

fraværet, kan du søge refusion for lønnen, der er udbetalt. Hvis du udbe-

taler løn se i stedet afsnit 4.4 Anmeldelse af barsel – løn under fravær. 

Ansættelses-ID – her kan du indtaste en identifikation af den fravæ-

rende, f.eks. medarbejder nr. Du bør kun anvende dette felt, hvis den fra-

værende har to ansættelsesforhold i virksomheden. 

Egen reference – her kan du indtaste egen reference, som du kan bruge 

til efterfølgende udsøgninger. Oplysningen videresendes ikke til myndig-

heden. 

4.5.2 Fanebladet ”Adresse”  

Dette faneblad indeholder oplysninger om den, du indberetter for, så du 

kan kontrollere, at det er den korrekte person, der indberettes for. 

 

 

I tilfælde af at den fraværende er under adressebeskyttelse, hentes oplys-

ningerne ikke og felterne udfyldes med '-'.   

Navn og adresseoplysninger er desuden skjult for dig som bruger, hvis an-

sættelsesforholdet ikke kan bekræftes via SKATs eIndkomst-register.  

OBS: Selvom ansættelsesforholdet ikke umiddelbart kan bekræftes, kan 

indberetningen udfyldes, signeres og afleveres til myndigheden, som får 

navn og adresse med. 

Adressebeskyttelse  
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Du har ikke mulighed for at rette i navn og adresse for den fraværende, 

med mindre der er tale om en person med bopæl i udlandet. I det til-

fælde, vil der fremkomme seks felter, hvor du kan indtaste den udenland-

ske adresse. 

 

Da der ikke findes standarder for adresser, er de seks felter forslag til 

rækkefølgen i adresseoplysningerne.  

Det et obligatorisk at udfylde de første 3 felter, Adresse 1, 2 og 3. De næ-

ste felter, Adresse 4, 5 og 6 er frivillige og skal således kun udfyldes, hvis 

der er behov. 

4.5.3 Fanebladet ”Ansættelse” 

Her skal du indtaste oplysninger om den fraværendes ansættelsesforhold, 

f.eks. arbejdstid. 

Udenlandsk adresse  
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Ansat i mere end 13 uger – du skal svare på, om den fraværende har 

været ansat i 13 uger. Hvis den fraværende ikke har været ansat i 13 

uger, skal du oplyse ansættelsesdatoen og det antal timer, den fravæ-

rende har arbejdet siden ansættelsen og frem til fraværets begyndelse. 

Disse oplysninger bruges til at vurdere, om den fraværende opfylder be-

skæftigelseskravet, som er en betingelse for at kunne få barselsdagpenge. 

Genoptagelse af arbejde – her skal du oplyse, om den fraværende har 

genoptaget arbejdet fuldt, delvist eller fortsat er fuldt fraværende. Hvis 

arbejdet er genoptaget fuldt, skal du oplyse datoen for sidste fraværs-

dag. Hvis arbejdet er genoptaget delvist, skal du oplyse datoen for 

hvornår arbejdet blev genoptaget delvist og med hvor mange timer pr. 

uge siden datoen for delvis genoptaget.  

Har den fraværende f.eks. genoptaget arbejdet delvist i to uger, udfylder 

du først for den ene uge, hvorefter du tilføjer en ny uge. 

OBS: Er der tale om sygelig forløbende graviditet, skal medarbejderens 

fravær være på mindst 4 timer om ugen, for at der er tale om delvist gen-

optagelse. Er fraværet mindre, betragtes den fraværende som raskmeldt. 

Der er ingen begrænsning ved andre barselfravær. 

Oplysninger om den fraværendes arbejdstid. Har den fraværende 

fast arbejdstid, kan du vælge nogle fast definerede arbejdstider eller 

selv indtaste timerne. Hvis den fraværende har varierende arbejdstid, 

skal du oplyse hvor mange timer den fraværende i gennemsnit har arbej-

det de sidste 4 uger. Arbejder den fraværende i turnus, skal du oplyse 

start og slut datoen for turnus. Derefter fremkommer et skema, hvor der 

for hver dag i turnusperioden skal angives arbejdstid i timer og minutter. 

Er der tale om weekendarbejde, der i henhold til gældende overens-

komst som udgangspunkt alene udføres på lørdage eller søndage, skal du 

oplyse timer og minutter for både lørdag og søndag. 

Særlige ordninger – her udfylder du om den fraværende er ansat i fleks-

job før eller efter 1. januar 2013, er ansat i løntilskud eller ikke ansat un-

der særlige ordninger. 
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Det sidste du udfylder på fanebladet ”Ansættelse” er, om den fraværende 

er ansat som vikar/løsarbejder. Er det tilfældet, skal du oplyse om den 

fraværende var på arbejde dagen før 1. fraværsdag og om det var aftalt, 

at denne skulle på arbejde den dag, hvor den fraværende blev sygemeldt.  

OBS: Feltet vikar/løsarbejder vil ikke være tilgængeligt for udfyldelse, 

hvis du har angivet, at den fraværende er ansat i fleksjob, da det ikke er 

muligt at være ansat som vikar/løsarbejder samtidig med fleksjob.  

 

 

4.5.4 Fanebladet ”Lønforhold” 

Her skal du indtaste oplysninger om den fraværendes lønforhold.  

Vær opmærksom på, at udbetaling af ekstraordinært overarbejde, ferie-

penge, ATP, pensionsbidrag og tilsvarende ikke skal medregnes i lønnen.  

 

  

Da det er forskelligt hvorvidt virksomheder registrerer løndata inkl. eller 

eksklusiv AM-bidrag, skal du først vælge, om den løn du oplyser, er inkl. 

eller ekskl. AM-bidrag. 

OBS: Barselsdagpenge beregnes ud fra den angivne løn fratrukket AM-

bidrag. Derfor vil lønindkomst angivet inkl. AM-bidrag blive fratrukket AM-

bidraget inden indberetningen sendes til myndigheden. 

Efterfølgende skal du oplyse, om lønnen varierer. Hvis den fraværende 

ikke har fast løn, skal varierende løn benyttes, hvor du skal oplyse den 

gennemsnitlige ugentlige timeløn i de seneste 4 uger før fraværet. Hvis 

lønnen ikke varierer, skal du oplyse den aktuelle løn, som er den løn, 

den fraværende normalt får udbetalt. Beløbet angives enten som kr. pr. 

time, pr. uge, pr. 14. dag eller pr. måned. Der ud over skal du oplyse, 

hvor ofte lønnen udbetales. Det kan enten være hver uge, 14. dag i lige 

uger, 14. dag i ulige uger eller hver måned. 

4.5.5 Fanebladet ”Barselsdagpenge” 
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Her oplyses om årsag til fraværet. 

 

Du skal oplyse årsagen til fraværet. For fravær, der ligger før 4 uger 

beregnet fra forventet fødsel, skal du oplyse datoen for forventet fødsel. 

Det er samme dato, som den fraværende har oplyst til dig. Hvis fødslen 

har fundet sted, skal du alligevel oplyse datoen, da datoen benyttes til at 

beregne hvornår der er ret til barselsdagpenge.  

For årsagerne arbejdets særlige karakter og offentligt fastsatte bestem-

melser skal der yderligere angives, om det er muligt at omplacere den fra-

værende. 

Er der tale om fædreorlov eller forældreorlov, skal du oplyse datoen for 

den sidste dag, der holdes orlov. 

OBS: Udskudt orlov er forældreorlov, som endnu ikke er anvendt. Der 

skelnes der ikke mellem udskudt orlov og forældreorlov, når der udbetales 

barselsdagpenge. Du skal derfor indberette udskudt orlov som forældreor-

lov. 

4.5.6 Fanebladet ”Signering” 

Her har du mulighed for at fuldføre din indberetning, ved at foretage en 

signering (godkendelse). 

 

Forældreorlov – udskudt 

orlov  
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Ved signering godkendes indberetningen via din digitale underskrift. I for-

bindelse med signeringen vises alle indtastede oplysninger og du får en 

kvittering, som kan udskrives eller gemmes. Den signerede indberetning 

gemmes i NemRefusion.  

OBS: Vær opmærksom på, at din indberetning først stilles til rådighed for 

myndigheden, efter din signering er gennemført. Kan du ikke signere din 

indberetning, kan det skyldes en fejl i din indberetning. Læs mere i afsnit 

3.6 Sådan signerer du. 

 

Hvis du ikke ønsker at signere anmeldelsen, kan du blot forlade 

indberetningen. På alle foregående faner har du gemt løbende, når du har 

trykket . 
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4.6 Anmeldelse af pasning ved alvorligt sygt barn 
– løn under fravær 

Dette afsnit gennemgår udfyldelsen af fanebladene ved anmeldelse af 

pasning ved alvorligt sygt barn, hvor arbejdsgiver udbetaler løn under fra-

vær. 

Når du som arbejdsgiver skal anmelde et nyt fravær som følge af pasning 

af alvorligt sygt barn, vælger du ”Pasning af alv. sygt barn” i venstreme-

nuen. 

OBS: For at kunne få dagpenge i forbindelse med pasning af alvorligt sygt 

barn, er det jf. barselloven en betingelse, at barnets sygdom skønnes at 

medføre behov for ophold på hospital eller lignende institution i 12 dage 

eller mere. Denne regel gælder dog ikke for enlige forsørgere. 

4.6.1 Fanebladet ”Fravær” 

På første faneblad i anmeldelsen skal du udfylde centrale grunddata. Alle 

felter med rød stjerne (*) skal udfyldes for at indberetningen kan signe-

res. Felter uden stjerne (*) er valgfrie. 

 

Første "faneblad" ved anmeldelse pasning af alvorligt sygt barn 

CVR-nr. – feltet er forudfyldt med det CVR-nr., som tilhører den digitale 

signatur, du er logget ind med. 

P-nr. – her skal du vælge det sted, hvor den fraværende arbejder. Hvis 

der er tilknyttede flere P-numre til CVR-nummeret, vil de alle fremgå af en 

liste. 

OBS: Hvis din virksomhed har mere end 100 P-numre, skal du selv ud-

fylde feltet. 

Tip: Hvis din Virk-administrator har opsat standard P-nr. i administrati-

onsmodulet, vil feltet være forudfyldt. 

http://nemrefusion.stage.noerd.com/


  

KOMBIT A/S Side 89 

Brugervejledning til Virksomhedsdialog (Version 14.0) NemRefusion 

 

CPR-nr. – her indtastes CPR-nr. for den fraværende, du anmelder for. 

Dato for første fraværsdag – her skal du angive datoen for første hele 

fraværsdag.  

Løn under fravær – her oplyser du, om du udbetaler løn under fraværet. 

Hvis du svarer, at du ikke udbetaler løn under fraværet, er det den fravæ-

rende, der modtager dagpengene. Svarer du, at du udbetaler løn under 

fraværet, kan du søge refusion for lønnen, der er udbetalt. Hvis du ikke 

udbetaler løn se i stedet afsnit 4.7 Anmeldelse af pasning ved alvorligt 

sygt barn – IKKE løn under fravær. 

Ansættelses-ID – her kan du indtaste en identifikation af den fravæ-

rende, f.eks. medarbejder nr. Du bør kun anvende dette felt, hvis den fra-

værende har to ansættelsesforhold i virksomheden. 

Egen reference – her kan du indtaste egen reference, som du kan bruge 

til efterfølgende udsøgninger. Oplysningen videresendes ikke til myndig-

heden. 

4.6.2 Fanebladet ”Adresse”  

Dette faneblad indeholder oplysninger om den, du indberetter for, så du 

kan kontrollere, at det er den korrekte person, der indberettes for. 

 

I tilfælde af at den fraværende er under adressebeskyttelse, hentes oplys-

ningerne ikke og felterne udfyldes med '-'.   

Navn og adresseoplysninger er desuden skjult for dig som bruger, hvis an-

sættelsesforholdet ikke kan bekræftes via SKATs eIndkomst-register.  

OBS: Selvom ansættelsesforholdet ikke umiddelbart kan bekræftes, kan 

indberetningen udfyldes, signeres og afleveres til myndigheden, som får 

navn og adresse med. 

Du har ikke mulighed for at rette i navn og adresse for den fraværende, 

med mindre der er tale om en person med bopæl i udlandet. I det til-

fælde, vil der fremkomme seks felter, hvor du kan indtaste den udenland-

ske adresse. 

Adressebeskyttelse  

Udenlandsk adresse  
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Da der ikke findes standarder for adresser, er de seks felter forslag til 

rækkefølgen i adresseoplysningerne.  

Det et obligatorisk at udfylde de første 3 felter, Adresse 1, 2 og 3. De næ-

ste felter, Adresse 4, 5 og 6 er frivillige og skal således kun udfyldes, hvis 

der er behov. 

4.6.3 Fanebladet ”Ansættelse” 

Her skal du indtaste oplysninger om den fraværendes ansættelsesforhold, 

f.eks. arbejdstid.  

 

 

Ansat i mere end 13 uger – du skal svare på, om den fraværende har 

været ansat i 13 uger. Hvis den fraværende ikke har været ansat i 13 
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uger, skal du oplyse ansættelsesdatoen og det antal timer, den fravæ-

rende har arbejdet siden ansættelsen og frem til fraværets begyndelse. 

Disse oplysninger bruges til at vurdere, om den fraværende opfylder be-

skæftigelseskravet, som er en betingelse for at kunne få barselsdagpenge. 

Genoptagelse af arbejde – her skal du oplyse, om den fraværende har 

genoptaget arbejdet fuldt, delvist eller fortsat er fuldt fraværende. Hvis 

arbejdet er genoptaget fuldt, skal du oplyse datoen for sidste fraværs-

dag. Hvis arbejdet er genoptaget delvist, skal du oplyse datoen for 

hvornår arbejdet blev genoptaget delvist og med hvor mange timer pr. 

uge siden datoen for delvis genoptaget.  

Har den fraværende f.eks. genoptaget arbejdet delvist i to uger, udfylder 

du først for den ene uge, hvorefter du tilføjer en ny uge. 

OBS: Fraværet skal være på mindst 4 timer om ugen, for at der er tale 

om delvis genoptaget arbejde. Er fraværet mindre, betragtes den fravæ-

rende ikke længere som fraværende. 

Oplysninger om den fraværendes arbejdstid. Har den fraværende 

fast arbejdstid, kan du vælge nogle fast definerede arbejdstider eller 

selv indtaste timerne. Hvis den fraværende har varierende arbejdstid, 

skal du oplyse, hvor mange timer den fraværende i gennemsnit har arbej-

det de sidste 4 uger. Arbejder den fraværende i turnus, skal du oplyse 

start- og slutdatoen for turnus. Derefter fremkommer et skema, hvor der 

for hver dag i turnusperioden skal angives arbejdstid i timer og minutter. 

Er der tale om weekendarbejde, der i henhold til gældende overens-

komst som udgangspunkt alene udføres på lørdage eller søndage, skal du 

oplyse timer og minutter for både lørdag og søndag. 

Særlige ordninger – her udfylder du om den fraværende er ansat i fleks-

job før eller efter 1. januar 2013, er ansat i løntilskud eller ikke ansat un-

der særlige ordninger. 

4.6.4 Fanebladet ”Lønforhold” 

Her skal du indtaste oplysninger om den fraværendes lønforhold.  

Vær opmærksom på, at udbetaling af ekstraordinært overarbejde, ferie-

penge, ATP, pensionsbidrag og tilsvarende ikke skal medregnes i lønnen.  
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Da det er forskelligt hvorvidt virksomheder registrerer løndata inkl. eller 

eksklusiv AM-bidrag, skal du først vælge, om den løn du oplyser, er inkl. 

eller ekskl. AM-bidrag. 

OBS: Dagpenge ved pasning af alvorligt sygt barn beregnes ud fra den 

angivne løn fratrukket AM-bidrag. Derfor vil lønindkomst angivet inkl. AM-

bidrag blive fratrukket AM-bidraget inden indberetningen sendes til myn-

digheden. 

Efterfølgende skal du oplyse, om lønnen varierer. Hvis den fraværende 

ikke har fast løn, skal varierende løn benyttes, hvor du skal oplyse den 

gennemsnitlige ugentlige timeløn i de seneste 4 uger før fraværet. Hvis 

lønnen ikke varierer, skal du oplyse den aktuelle løn, som er den løn, 

den fraværende normalt får udbetalt. Beløbet angives enten som kr. pr. 

time, pr. uge, pr. 14. dag eller pr. måned. Efterfølgende angives orlovs-

lønnens størrelse og bagefter skal du oplyse hvor ofte lønnen udbeta-

les, dvs. den løn du udbetaler til den fraværende, som du senere kan 

søge refusion for. 

OBS: Orlovslønnen SKAL angives i samme enhed som lønnen. Frekvensen 

for orlovslønnens udbetaling kan dog godt være forskellig fra lønnens fre-

kvens. 

Hvis der er sket ændringer i enten den aktuelle løn eller orlovslønnen, 

skal du oplyse en dato for ændringen samt den nye løn. Du skal ikke an-

give forskellen mellem ny og gammel løn. Ændringer til løn eller orlovsløn 

skal også angives i samme enhed som den oprindelige løn. 
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Hvis lønudbetalingen ikke fortsætter, skal du angive en dato for hvor-

når lønnen stopper samt en årsag. Datoen for lønstop er ikke den dag, 

hvor du sidste gang udbetaler løn, men datoen for hvornår den fravæ-

rende ikke længere er berettiget til løn. Hvis årsagen til lønstop er, at den 

fraværende er opsagt, skal du oplyse datoen for hvornår du meddelte op-

sigelsen til den fraværende. Er årsagen ikke ophør af ansættelsesforhold, 

skal du angive en anden årsag. 

OBS: Hvis lønnen først stopper om f.eks. to måneder, skal du vente med 

at oplyse dette til næste gang, du søger refusion. 

4.6.5 Fanebladet ”Refusion” 

Her har du mulighed for at anmode om refusion. Det er også her du oply-

ser, om den fraværende har afholdt ferie.  

 

 

Ønsker du refusion udbetalt til et SE-nummer, skal du angive det SE-

nummer, du ønsker refusionen udbetalt til. Når du har signeret anmeldel-

sen, er det ikke længere muligt, at ændre eller tilføje et SE-nummer – ej 

heller på fremtidige refusionsanmodninger. Der kan kun udbetales refu-

sion til et SE-nummer, som er tilknyttet CVR-nummeret. Hvis du ikke an-

giver et SE-nummer, udbetales refusion til CVR-nummeret.  

Hvis du søger refusion, skal du oplyse fra- og til-dato. Hvis du søger om 

refusion frem i tiden, gemmes indberetningen som en kladde. Du vil få en 

meddelelse, når du kan signere indberetningen, hvis du er tilmeldt med-

delelser. Læs mere i afsnit Tilmelding af meddelelser  

 

Tip: Det er ikke obligatorisk at udfylde refusionsfanen ved anmeldelse. 

Refusion kan søges via en refusionsanmodning, se afsnit 4.8Anmodning 

om refusion – Sygdom   

  

 

 

OBS: Du kan ikke signere og dermed sende din indberetning til myndighe-

den, hvis den indeholder en anmodning om refusion, der ligger udover 
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dags dato. Altså skal du undlade at anmode om refusion ud i fremtiden. 

Vær i den forbindelse opmærksom på, at signering skal ske inden for gæl-

dende frister.  

Har den fraværende afholdt ferie/omsorgsdage, skal du desuden oplyse 

datoerne for perioden. 

4.6.6 Fanebladet ”Signering” 

Her har du mulighed for at fuldføre din indberetning, ved at foretage en 

signering (godkendelse). 

 

Ved signering godkendes indberetningen via din digitale underskrift. I for-

bindelse med signeringen vises alle indtastede oplysninger og du får en 

kvittering, som kan udskrives eller gemmes. Den signerede indberetning 

gemmes i NemRefusion.  

OBS: Vær opmærksom på, at din indberetning først stilles til rådighed for 

myndigheden, efter din signering er gennemført. Kan du ikke signere din 

indberetning, kan det skyldes en fejl i din indberetning. Læs mere i afsnit 

3.6 Sådan signerer du. 

 

Hvis du ikke ønsker at signere anmeldelsen, kan du blot forlade 

indberetningen. På alle foregående faner har du gemt løbende, når du har 

trykket . 
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4.7 Anmeldelse af pasning ved alvorligt sygt barn 
– IKKE løn under fravær 

Dette afsnit gennemgår udfyldelsen af fanebladene ved anmeldelse af 

pasning ved alvorligt sygt barn, hvor arbejdsgiver IKKE udbetaler løn un-

der fravær. 

Når du som arbejdsgiver skal anmelde et nyt fravær som følge af pasning 

af alvorligt sygt barn, vælger du ”Pasning af alv. sygt barn” i venstreme-

nuen. 

OBS: For at kunne få dagpenge i forbindelse med pasning af alvorligt sygt 

barn, er det jf. barselloven en betingelse, at barnets sygdom skønnes at 

medføre behov for ophold på hospital eller lignende institution i 12 dage 

eller mere. Denne regel gælder dog ikke for enlige forsørgere. 

4.7.1 Fanebladet ”Fravær” 

På første faneblad i anmeldelsen skal du udfylde centrale grunddata. Alle 

felter med rød stjerne (*) skal udfyldes for at indberetningen kan signe-

res. Felter uden stjerne (*) er valgfrie. 

 

Første "faneblad" ved anmeldelse pasning af alvorligt sygt barn 

CVR-nr. – feltet er forudfyldt med det CVR-nr., som tilhører den digitale 

signatur, du er logget ind med. 

P-nr. – her skal du vælge det sted, hvor den fraværende arbejder. Hvis 

der er tilknyttede flere P-numre til CVR-nummeret, vil de alle fremgå af en 

liste. 

OBS: Hvis din virksomhed har mere end 100 P-numre, skal du selv ud-

fylde feltet. 

TIP: Hvis din Virk-administrator har opsat standard P-nr. i administrati-

onsmodulet, vil feltet være forudfyldt. 
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CPR-nr. – her indtastes CPR-nr. for den fraværende, du anmelder for. 

Dato for første fraværsdag – her skal du angive datoen for første hele 

fraværsdag.  

Løn under fravær – her oplyser du, om du udbetaler løn under fraværet. 

Hvis du svarer, at du ikke udbetaler løn under fraværet, er det den fravæ-

rende, der modtager dagpengene. Svarer du, at du udbetaler løn under 

fraværet, kan du søge refusion for lønnen, der er udbetalt. Hvis du ikke 

udbetaler løn se i stedet afsnit 4.6 Anmeldelse af pasning ved alvorligt 

sygt barn – løn under fravær. 

Ansættelses-ID – her kan du indtaste en identifikation af den fravæ-

rende, f.eks. medarbejder nr. Du bør kun anvende dette felt, hvis den fra-

værende har to ansættelsesforhold i virksomheden. 

Egen reference – her kan du indtaste egen reference, som du kan bruge 

til efterfølgende udsøgninger. Oplysningen videresendes ikke til myndig-

heden. 

4.7.2 Fanebladet ”Adresse”  

Dette faneblad indeholder oplysninger om den, du indberetter for, så du 

kan kontrollere, at det er den korrekte person, der indberettes for. 

 

I tilfælde af at den fraværende er under adressebeskyttelse, hentes oplys-

ningerne ikke og felterne udfyldes med '-'.   

Navn og adresseoplysninger er desuden skjult for dig som bruger, hvis an-

sættelsesforholdet ikke kan bekræftes via SKATs eIndkomst-register.  

OBS: Selvom ansættelsesforholdet ikke umiddelbart kan bekræftes, kan 

indberetningen udfyldes, signeres og afleveres til myndigheden, som får 

navn og adresse med. 

Du har ikke mulighed for at rette i navn og adresse for den fraværende, 

med mindre der er tale om en person med bopæl i udlandet. I det til-

fælde, vil der fremkomme seks felter, hvor du kan indtaste den udenland-

ske adresse. 

Adressebeskyttelse  

Udenlandsk adresse  
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Da der ikke findes standarder for adresser, er de seks felter forslag til 

rækkefølgen i adresseoplysningerne.  

Det et obligatorisk at udfylde de første 3 felter, Adresse 1, 2 og 3. De næ-

ste felter, Adresse 4, 5 og 6 er frivillige og skal således kun udfyldes, hvis 

der er behov. 

4.7.3 Fanebladet ”Ansættelse” 

Her skal du indtaste oplysninger om den fraværendes ansættelsesforhold, 

f.eks. arbejdstid. 

 

 

Ansat i mere end 13 uger – du skal svare på, om den fraværende har 

været ansat i 13 uger. Hvis den fraværende ikke har været ansat i 13 

http://nemrefusion.stage.noerd.com/


  

KOMBIT A/S Side 98 

Brugervejledning til Virksomhedsdialog (Version 14.0) NemRefusion 

uger, skal du oplyse ansættelsesdatoen og det antal timer, den fravæ-

rende har arbejdet siden ansættelsen og frem til fraværets begyndelse. 

Disse oplysninger bruges til at vurdere, om den fraværende opfylder be-

skæftigelseskravet, som er en betingelse for at kunne få barselsdagpenge. 

Genoptagelse af arbejde – her skal du oplyse, om den fraværende har 

genoptaget arbejdet fuldt, delvist eller fortsat er fuldt fraværende. Hvis 

arbejdet er genoptaget fuldt, skal du oplyse datoen for sidste fraværs-

dag. Hvis arbejdet er genoptaget delvist, skal du oplyse datoen for 

hvornår arbejdet blev genoptaget delvist og med hvor mange timer pr. 

uge siden datoen for delvis genoptaget.  

Har den fraværende f.eks. genoptaget arbejdet delvist i to uger, udfylder 

du først for den ene uge, hvorefter du tilføjer en ny uge. 

OBS: Fraværet skal være på mindst 4 timer om ugen, for at der er tale 

om delvis genoptaget arbejde. Er fraværet mindre, betragtes den fravæ-

rende ikke længere som fraværende. 

Oplysninger om den fraværendes arbejdstid. Har den fraværende 

fast arbejdstid, kan du vælge nogle fast definerede arbejdstider eller 

selv indtaste timerne. Hvis den fraværende har varierende arbejdstid, 

skal du oplyse, hvor mange timer den fraværende i gennemsnit har arbej-

det de sidste 4 uger. Arbejder den fraværende i turnus, skal du oplyse 

start- og slutdatoen for turnus. Derefter fremkommer et skema, hvor der 

for hver dag i turnusperioden skal angives arbejdstid i timer og minutter. 

Er der tale om weekendarbejde, der i henhold til gældende overens-

komst som udgangspunkt alene udføres på lørdage eller søndage, skal du 

oplyse timer og minutter for både lørdag og søndag. 

Særlige ordninger – her udfylder du om den fraværende er ansat i fleks-

job før eller efter 1. januar 2013, er ansat i løntilskud eller ikke ansat un-

der særlige ordninger. 

4.7.4 Fanebladet ”Lønforhold” 

Her skal du indtaste oplysninger om den fraværendes lønforhold.  

Vær opmærksom på, at udbetaling af ekstraordinært overarbejde, ferie-

penge, ATP, pensionsbidrag og tilsvarende ikke skal medregnes i lønnen. 
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Da det er forskelligt hvorvidt virksomheder registrerer løndata inkl. eller 

eksklusiv AM-bidrag, skal du først vælge, om den løn du oplyser, er inkl. 

eller ekskl. AM-bidrag. 

OBS: Dagpenge ved pasning af alvorligt sygt barn beregnes ud fra den 

angivne løn fratrukket AM-bidrag. Derfor vil lønindkomst angivet inkl. AM-

bidrag blive fratrukket AM-bidraget inden indberetningen sendes til myn-

digheden. 

Efterfølgende skal du oplyse, om lønnen varierer. Hvis den fraværende 

ikke har fast løn, skal varierende løn benyttes, hvor du skal oplyse den 

gennemsnitlige ugentlige timeløn i de seneste 4 uger før fraværet. Hvis 

lønnen ikke varierer, skal du oplyse den aktuelle løn, som er den løn, 

den fraværende normalt får udbetalt. Beløbet angives enten som kr. pr. 

time, pr. uge, pr. 14. dag eller pr. måned.  

Efterfølgende skal du oplyse hvor ofte lønnen udbetales. 

4.7.5 Fanebladet ”Signering” 

Her har du mulighed for at fuldføre din indberetning, ved at foretage en 

signering (godkendelse). 

 
 

Ved signering godkendes indberetningen via din digitale underskrift. I for-

bindelse med signeringen vises alle indtastede oplysninger og du får en 

kvittering, som kan udskrives eller gemmes. Den signerede indberetning 

gemmes i NemRefusion.  
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OBS: Vær opmærksom på, at din indberetning først stilles til rådighed for 

myndigheden, efter din signering er gennemført. Kan du ikke signere din 

indberetning, kan det skyldes en fejl i din indberetning. Læs mere i afsnit 

3.6 Sådan signerer du. 

 

Hvis du ikke ønsker at signere anmeldelsen, kan du blot forlade 

indberetningen. På alle foregående faner har du gemt løbende, når du har 

trykket . 
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4.8 Anmodning om refusion – Sygdom  

Dette afsnit gennemgår udfyldelsen af de enkelte faneblade til en refusi-

onsanmodning til sygdom. 

For at starte selve refusionsindberetningen, bør du læse afsnit 3.3 Sådan 

søger du om gentagen refusion. 

 

4.8.1 Fanebladene ”Fravær” og ”Adresse” 

Begge faneblade indeholder de oplysninger, som du indberettede ved an-

meldelsen. Oplysningerne kan ikke rettes, du kan derfor gå direkte til fa-

nebladet ”Lønforhold”. 

 

 

4.8.2 Fanebladet ”Lønforhold” 

Her skal du indtaste oplysninger om den fraværendes lønforhold, hvis der 

er sket ændringer i disse siden anmeldelsen.  

Vær opmærksom på, at udbetaling af ekstraordinært overarbejde, ferie-

penge, ATP, pensionsbidrag og tilsvarende ikke skal medregnes i lønnen. 
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Da det er forskelligt hvorvidt virksomheder registrerer løndata inkl. eller 

eksklusiv AM-bidrag, skal du først vælge, om den løn du oplyser, er inkl. 

eller ekskl. AM-bidrag. Valget har kun betydning hvis der har været æn-

dringer til løn eller orlovsløn. 

Hvis du ikke fortsætter med at udbetale løn, skal du angive en dato 

for hvornår lønnen stopper. Datoen for lønstop er ikke den dag, hvor du 

sidste gang udbetaler løn, men datoen for hvornår den fraværende ikke 

længere er berettiget til løn.  

OBS: Hvis lønnen først stopper om f.eks. to måneder, skal du vente med 

at oplyse dette til næste gang, du søger refusion. 

 

Hvis der er sket ændringer i enten den aktuelle løn eller sygelønnen 

for sygdom , skal du oplyse en dato for ændringen samt den nye løn. Du 

skal ikke angive forskellen mellem ny og gammel løn.  

4.8.3 Fanebladet ”Refusion” 

Her søger du refusion og oplyser, om den fraværende har genoptaget ar-

bejdet og/eller afholdt ferie.  
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Delvis genoptagelse af arbejde – her skal du oplyse, om den fravæ-

rende har genoptaget arbejdet fuldt, delvist eller fortsat er fuldt fravæ-

rende. Hvis arbejdet er genoptaget fuldt, skal du oplyse datoen for sid-

ste fraværsdag. Hvis arbejdet er genoptaget delvist, skal du oplyse da-

toen for hvornår arbejdet blev genoptaget delvist og med hvor mange ti-

mer pr. uge siden datoen for delvis genoptaget.  

Har den fraværende f.eks. genoptaget arbejdet delvist i to uger, udfylder 

du først for den ene uge, hvorefter du tilføjer en ny uge. Det kan du gøre 

ved enten at tilføje en ny uge eller ved at kopiere den seneste uge. 

OBS: For at være delvis raskmeldt skal medarbejderens fravær være på 

mindst 4 timer om ugen. Er fraværet mindre, betragtes den fraværende 

som raskmeldt.  

 

Hvis der tidligere er er indberettet delvist genoptaget arbejde, en-

ten på anmeldelsen eller tidligere refusionsanmodning, er den efterføl-

gende refusionsanmodning tilpasset, således at det er muligt at rette i de 

seneste 4 ugers indberetning og samtidig fortsætte med at indberette del-

vist genoptaget arbejde for de efterfølgende uger.  

 

Du skal også oplyse om den fraværende har afholdt ferie i fraværsperio-

den og om vedkommende evt. er blevet raskmeldt. 

Når du søger refusion, får du forslag til en periode, som du enten kan ac-

ceptere eller annullere. Fra-datoen er den dag, du er berettiget til at søge 

fra jf. anmeldelsen. Til-datoen er den dato, du kan søge til. Det er enten 
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dags dato, datoen for den fraværende sidste fraværsdag eller sidste dag 

med løn.  

OBS: Hvis fradatoen ikke er som forventet, fordi der er tale om et fravær, 

hvor det er muligt at søge tidlig refusion f.eks. pga. § 56/fleksjob, er det 

fordi dette ikke fremgår af anmeldelsen.  

For i et sådant tilfælde at kunne søge tidlig refusion, er det nødvendigt 

først at indberette årsagen til tidlig refusion, via en rettelse til anmeldel-

sen. 

 

OBS: Du kan ikke signere og dermed sende din indberetning til myndighe-

den, hvis den indeholder en anmodning om refusion, der ligger ud over 

dags dato. Altså skal du undlade at anmode om refusion ud i fremtiden. 

Vær i den forbindelse opmærksom på, at signering skal ske inden for gæl-

dende frister.  

Hvis du søger om refusion frem i tiden, gemmes indberetningen, som en 

kladde. Du vil få en meddelelse, når du kan signere indberetningen hvis 

du er tilmeldt meddelelser. Læs mere i afsnit Tilmelding af meddelelser  

 

4.8.4 Fanebladet ”Signering” 

Her har du mulighed for at fuldføre din indberetning, ved at foretage en 

signering (godkendelse). 

 

Ved signering godkendes indberetningen via din digitale underskrift. I for-

bindelse med signeringen vises alle indtastede oplysninger og du får en 

kvittering, som kan udskrives eller gemmes. Den signerede indberetning 

gemmes i NemRefusion.  

OBS: Vær opmærksom på, at din indberetning først stilles til rådighed for 

myndigheden, efter din signering er gennemført. Kan du ikke signere din 

indberetning, kan det skyldes en fejl i din indberetning. Læs mere i afsnit 

3.6 Sådan signerer du. 

 

Hvis du ikke ønsker at signere anmeldelsen, kan du blot forlade 

indberetningen. På alle foregående faner har du gemt løbende, når du har 

trykket . 
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4.9 Anmodning om refusion – Barsel eller pasning 

ved sygt barn 

Dette afsnit gennemgår udfyldelsen af de enkelte faneblade til en refusi-

onsanmodning til barsel eller pasning ved alvorligt sygt barn. 

For at starte selve refusionsindberetningen, bør du læse afsnit 3.3 Sådan 

søger du om gentagen refusion. 

 

4.9.1 Fanebladene ”Fravær” og ”Adresse” 

Begge faneblade indeholder de oplysninger, som du indberettede ved an-

meldelsen. Oplysningerne kan ikke rettes, du kan derfor gå direkte til fa-

nebladet ”Lønforhold”. 

 

 

4.9.2 Fanebladet ”Lønforhold” 

Her skal du indtaste oplysninger om den fraværendes lønforhold, hvis der 

er sket ændringer i disse siden anmeldelsen.  

Vær opmærksom på, at udbetaling af ekstraordinært overarbejde, ferie-

penge, ATP, pensionsbidrag og tilsvarende ikke skal medregnes i lønnen. 
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Da det er forskelligt hvorvidt virksomheder registrerer løndata inkl. eller 

eksklusiv AM-bidrag, skal du først vælge, om den løn du oplyser, er inkl. 

eller ekskl. AM-bidrag. Valget har kun betydning hvis der har været æn-

dringer til løn eller orlovsløn. 

Genoptagelse af arbejde – her skal du oplyse, om den fraværende har 

genoptaget arbejdet fuldt, delvist eller fortsat er fuldt fraværende. Hvis 

arbejdet er genoptaget fuldt, skal du oplyse datoen for sidste fraværs-

dag. Hvis arbejdet er genoptaget delvist, skal du oplyse datoen for 

hvornår arbejdet blev genoptaget delvist og med hvor mange timer pr. 

uge siden datoen for delvis genoptaget.  

Har den fraværende f.eks. genoptaget arbejdet delvist i to uger, udfylder 

du først for den ene uge, hvorefter du tilføjer en ny uge. 

OBS: For at være delvis raskmeldt skal medarbejderens fravær være på 

mindst 4 timer om ugen. Er fraværet mindre, betragtes den fraværende 

som raskmeldt.  

Dette gælder for sygeligt forløbende graviditet. 

Hvis du ikke fortsætter med at udbetale løn, skal du angive en dato 

for hvornår lønnen stopper. Datoen for lønstop er ikke den dag, hvor du 

sidste gang udbetaler løn, men datoen for hvornår den fraværende ikke 

længere er berettiget til løn.  

OBS: Hvis lønnen først stopper om f.eks. to måneder, skal du vente med 

at oplyse dette til næste gang, du søger refusion. 
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Hvis der er sket ændringer i enten den aktuelle løn eller orlovslønnen 

for barsel, skal du oplyse en dato for ændringen samt den nye løn. Du 

skal ikke angive forskellen mellem ny og gammel løn.  

4.9.3 Fanebladet ”Refusion” 

Her søger du refusion og oplyser, om den fraværende har afholdt ferie 

henholdsvis ferie/omsorgsdage.  

 

 

Fra-datoen, når du søger refusion er den dag, du er berettiget til at søge 

fra jf. anmeldelsen. Til-datoen er den dato, du kan søge til. Det er enten 

dags dato, datoen for den fraværende sidste fraværsdag eller sidste dag 

med løn.  

Har den fraværende afholdt ferie henholdsvis ferie/omsorgsdage, skal du 

oplyse datoerne for ferieperioden. 

OBS: Du kan ikke signere og dermed sende din indberetning til myndighe-

den, hvis den indeholder en anmodning om refusion, der ligger ud over 

dags dato. Altså skal du undlade at anmode om refusion ud i fremtiden. 

Vær i den forbindelse opmærksom på, at signering skal ske inden for gæl-

dende frister.  

Hvis du søger om refusion frem i tiden, gemmes indberetningen, som en 

kladde. Du vil få en meddelelse, når du kan signere indberetningen hvis 

du er tilmeldt meddelelser. Læs mere i afsnit Tilmelding af meddelelser  

 

4.9.4 Fanebladet ”Signering” 

Her har du mulighed for at fuldføre din indberetning, ved at foretage en 

signering (godkendelse). 
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Ved signering godkendes indberetningen via din digitale underskrift. I for-

bindelse med signeringen vises alle indtastede oplysninger og du får en 

kvittering, som kan udskrives eller gemmes. Den signerede indberetning 

gemmes i NemRefusion.  

OBS: Vær opmærksom på, at din indberetning først stilles til rådighed for 

myndigheden, efter din signering er gennemført. Kan du ikke signere din 

indberetning, kan det skyldes en fejl i din indberetning. Læs mere i afsnit 

3.6 Sådan signerer du. 

 

Hvis du ikke ønsker at signere anmeldelsen, kan du blot forlade 

indberetningen. På alle foregående faner har du gemt løbende, når du har 

trykket . 
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 Arbejdsgiver: Sådan udfylder du en 
indberetning om løntilskud eller 
fleksjob 

I dette kapitel beskrives de indberetninger, du som arbejdsgiver skal ud-

fylde, når du anmoder om refusion i forbindelse med løntilskud eller fleks-

job.  

 

Skal du som arbejdsgiver indberette anmodning om dagpenge ved syg-

dom, barsel eller pasning ved alvorligt sygt barn, eller er du selvstændig 

eller A-kasse bør du i stedet læse: 

• Kapitel 4 - Arbejdsgiver: Sådan udfylder du en indberetning om 

sygefravær 

• Kapitel 6 - Selvstændig: Sådan udfylder du en indberetning 

• Kapitel 7 - A-kasse: Sådan udfylder du en indberetning 

 

Dette kapitel vil således med skærmbilleder samt forklaringer gennemgå, 

hvordan de forskellige faneblade på de forskellige indberetninger skal ud-

fyldes, og om der er særlige ting, du som arbejdsgiver skal være opmærk-

som på. 

 

Følgende indberetninger vil blive gennemgået: 

5.1 Anmodning om udbetaling af løntilskud 

5.2 Anmodning om udbetaling af løntilskud til fleksjob 

 
 

Inden du læser dette kapitel, bør du have orienteret dig i 

• afsnit 3.2 - Sådan opretter du en ny sag 

Ved hver indberetning vises der i toppen af siden en proceslinje. Den gør 

det let at følge med i hvor langt du er med indberetningen. Den orange 

markering viser hvilket trin, du er nået til i indberetningen. Proceslinjens 

enkelte punkter er klikbare links, og det er muligt at springe mellem de 

forskellige trin. 

 

Proceslinje ved indberetning af sygdom for selvstændig 
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5.1 Anmodning om udbetaling af løntilskud 

Dette afsnit gennemgår udfyldelsen af fanebladende ved anmodning om 
udbetaling af løntilskud. 
 

Når du som arbejdsgiver skal anmode om løntilskud, vælger du ”Løntil-
skudsrefusion” i menuen til venstre. 

5.1.1 Fanebladet ”Grundopl.” 

På første faneblad i anmodningen, skal du udfylde centrale grunddata. Alle 

felter med en rød stjerne (*) skal udfyldes, for at indberetningen kan sig-

neres. Felter uden stjerne (*) er valgfrie. 

 

 

Første faneblad ved anmodning om udbetaling af løntilskud. 

 

CVR-nr. – feltet er forudfyldt med det CVR-nr., som tilhører den digitale 

signatur, du er logget ind med. 

SE-nr. – hvis du ønsker refusionen overført til et SE-nr. i stedet for virk-

somhedens CVR-nr., skal du angive et SE-nr. 

P-nr. – her skal du vælge det sted, hvor den beskæftigede arbejder. Hvis 

der er tilknyttede flere P-numre til CVR-nummeret, vil de alle fremgå af en 

liste. 

OBS: Hvis din virksomhed har mere end 100 P-numre, skal du selv ud-

fylde feltet. 

Tip: Hvis din Virk-administrator har opsat standard P-nr. og standard SE-

nr. i administrationsmodulet, vil disse felter være forudfyldt. 

CPR-nr. – her indtastes CPR. nr. for den beskæftigede, du anmelder for. 

Lønmodtagerens stilling – her kan du oplyse den beskæftigedes stilling.  

Ansættelses-ID – her kan du indtaste en identifikation af den beskæfti-

gede, f.eks. medarbejder nr. Du bør kun anvende dette felt, hvis den be-

skæftigede har to ansættelsesforhold i virksomheden. 
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Egen reference – her kan du indtaste egen reference, som du kan bruge 

til efterfølgende udsøgninger. Oplysningen videresendes ikke til myndig-

heden. 

5.1.2 Fanebladet ”Adresse” 

Dette faneblad indeholder oplysninger om den, du indberetter for, så du 
kan kontrollere, at det er den korrekte person, der indberettes for. 

 
 

I tilfælde af at den beskæftigede er under adressebeskyttelse, hentes op-

lysningerne ikke og felterne udfyldes med '-'.   

Navn og adresseoplysninger er desuden skjult for dig som bruger, hvis an-

sættelsesforholdet ikke kan bekræftes via SKATs eIndkomst-register.  

OBS: Selvom ansættelsesforholdet ikke umiddelbart kan bekræftes, kan 

indberetningen udfyldes, signeres og afleveres til myndigheden, som får 

navn og adresse med. 

Du har ikke mulighed for at rette i navn og adresse for den beskæftigede, 

med mindre der er tale om en person med bopæl i udlandet. I det til-

fælde, vil der fremkomme seks felter, hvor du kan indtaste den udenland-

ske adresse. 

Adressebeskyttelse  

Udenlandsk adresse  
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Da der ikke findes standarder for adresser, er de seks felter forslag til 

rækkefølgen i adresseoplysningerne.  

Det et obligatorisk at udfylde de første tre felter, Adresse 1, 2 og 3. De 

næste felter, Adresse 4, 5 og 6 er frivillige og skal således kun udfyldes, 

hvis der er behov. 

 

5.1.3 Fanebladet ”Anmodning” 

Her skal du indtaste oplysninger om perioden for anmodning af løntilskud. 

Du skal angive, om der har været fravær og/eller ferie med eller uden løn 

i perioden. Nederst angives om der søges refusion for udført overarbejde. 
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Anmodningsperiode – her angives for hvilken periode, som anmodnin-
gen om løntilskud vedrører. 

Hvis du søger om refusion frem i tiden, gemmes indberetningen som en 

kladde. Du vil få en meddelelse, når du kan signere indberetningen, hvis 

du er tilmeldt meddelelser. Læs mere i afsnit Tilmelding af meddelelser  

. 

 

Det skal angives, hvor mange timer der er udbetalt løn for i anmod-
ningsperioden og om der modtages VEU godtgørelse med evt. time-
angivelse. 

 
Fravær – her skal du angive om der i anmodningsperioden har været fra-

vær. Hvis der har været tale om fravær i anmodningsperioden, kan du 
specificere om det drejer sig sygdom, barsel eller pasning af alvorligt 
sygt barn. Derudover skal der angives, hvor mange timer fraværet om-
handler. Det skal angives om der er søgt refusion under fraværet, samt 
angives om det er fravær med løn. 
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Du skal angive om der har været afholdt ferie uden løn i anmodningspe-

rioden. Hvis der har været ferie uden løn, skal antallet af timer angives. 

Hvis der har været ferie med løn, skal du angive det og samtidig oplyse 

antal timer. 

Andet fravær uden løn – her skal du angive om der har været andet 

fravær end ferie uden løn i anmodningsperioden. Hvis der har været andet 

fravær, skal der blot angives ”Ja”. Typen af fravær oplyses ikke. Hvis der 

har været fravær uden løn, skal antallet af timer angives. 

 

Overarbejde – her skal du angive om der søges refusion for overar-

bejdstimer. Hvis der har været overarbejde, skal antallet af timer angi-

ves og det skal angives, om virksomhedens øvrige medarbejdere har haft 

tilsvarende overarbejde. 

Vedhæfte lønseddel – her kan du gemme op til 3 filer af typerne doc, 

docx, xls, xlsx og pdf, som supplerende oplysninger til anmodningen.  

OBS: Filerne er ikke gemt før der trykkes på Gem fil.  

 

5.1.4  Fanebladet ”Erklæring” 

PÅ fanen Erklæring, angives om medarbejderen stadig er ansat. Hvis 

svaret er nej, skal ophørsdato angives.  
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Der udover skal oplysninger om en kontaktperson for refusionsanmod-

ningen angives. 

5.1.5 Fanebladet ”Signering” 

Her har du mulighed for at fuldføre din indberetning, ved at foretage en 

signering (godkendelse). 

 

 

Ved signering godkendes indberetningen via din digitale underskrift. I for-

bindelse med signeringen vises alle indtastede oplysninger og du får en 

kvittering, som kan udskrives eller gemmes. Den signerede indberetning 

gemmes i NemRefusion.  

OBS: Vær opmærksom på, at din indberetning først stilles til rådighed for 

myndigheden, efter din signering er gennemført. Kan du ikke signere din 

indberetning, kan det skyldes en fejl i din indberetning. Læs mere i afsnit 

3.6 Sådan signerer du. 

 

Hvis du ikke ønsker at signere anmeldelsen, kan du blot forlade 

indberetningen. På alle foregående faner har du gemt løbende, når du har 

trykket . 
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5.2 Anmodning om udbetaling af løntilskud til 
fleksjob 

Dette afsnit gennemgår udfyldelsen af fanebladende ved anmodning om 

udbetaling af løntilskud for en person i fleksjob. 

Når du som arbejdsgiver skal anmode om løntilskud til fleksjob, vælger du 

”Fleksjobrefusion” i menuen til venstre. 

5.2.1 Fanebladet ”Grundopl.” 

På første faneblad i anmodningen, skal du udfylde centrale grunddata. Alle 

felter med en rød stjerne (*) skal udfyldes, for at indberetningen kan sig-

neres. Felter uden stjerne (*) er valgfrie. 

 
Første faneblad ved anmodning af udbetaling af løntilskud. 

CVR-nr. – feltet er forudfyldt med det CVR-nr., som tilhører den digitale 

signatur, du er logget ind med. 

SE-nr. – hvis du ønsker refusionen overført til et SE-nr. i stedet for virk-

somhedens CVR-nr., skal du angive et SE-nr. 

P-nr. – her skal du vælge det sted, hvor den beskæftigede arbejder. Hvis 

der er tilknyttede flere P-numre til CVR-nummeret, vil de alle fremgå af en 

liste. 

OBS: Hvis din virksomhed har mere end 100 P-numre, skal du selv ud-

fylde feltet. 

Tip: Hvis din Virk-administrator har opsat standard P-nr. og standard SE-

nr. i administrationsmodulet, vil disse felter være forudfyldt. 

 

 

CPR-nr. – her indtastes CPR. nr. for den beskæftigede, du anmelder for. 
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Oplys tilskuddets størrelse. – her oplyses tilskuddets størrelse, hvis det 

kendes, ellers vælges anden sats.  

Skånejob eller beskyttet stilling – her angives, om der er tale om skå-

nejob, som gives til personer under 65 år og som modtager førtidspension 

eller beskyttet stilling, som gives til personer, som ikke kan ansættes i et 

fleksjob eller i en stilling med ordnært løntilskud. 

Lønmodtagerens stilling – her kan du oplyse den beskæftigedes stilling.  

Ansættelses-ID – her kan du indtaste en identifikation af den beskæfti-

gede, f.eks. medarbejder nr. Du bør kun anvende dette felt, hvis den be-

skæftigede har to ansættelsesforhold i virksomheden. 

Egen reference – her kan du indtaste egen reference, som du kan bruge 

til efterfølgende udsøgninger. Oplysningen videresendes ikke til myndig-

heden. 

5.2.2 Fanebladet ”Adresse” 

Dette faneblad indeholder oplysninger om den, du indberetter for, så du 

kan kontrollere, at det er den korrekte person, der indberettes for. 

 

 

I tilfælde af at den beskæftigede er under adressebeskyttelse, hentes op-

lysningerne ikke og felterne udfyldes med '-'.   

Navn og adresseoplysninger er desuden skjult for dig som bruger, hvis an-

sættelsesforholdet ikke kan bekræftes via SKATs eIndkomst-register.  

OBS: Selvom ansættelsesforholdet ikke umiddelbart kan bekræftes, kan 

indberetningen udfyldes, signeres og afleveres til myndigheden, som får 

navn og adresse med. 

Du har ikke mulighed for at rette i navn og adresse for den beskæftigede, 

med mindre der er tale om en person med bopæl i udlandet. I det til-

fælde, vil der fremkomme seks felter, hvor du kan indtaste den udenland-

ske adresse. 

Adressebeskyttelse  Adressebeskyttelse  

Udenlandsk adresse  
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Da der ikke findes standarder for adresser, er de seks felter forslag til 

rækkefølgen i adresseoplysningerne.  

 

5.2.3 Fanebladet ”Beregningsopl.” 

På denne fane indtastes de oplysninger, som er nødvendige for beregning 

af løntilskuddet. 
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Overenskomst – her anføres hvilken overenskomst, den beskæftigede er 

ansat under.  

Grundløn ekskl. tillæg, pensionsgivende – her anføres den fulde 

mindste overenskomstmæssige løn eller, hvis der ikke er overenskomst, 

den løn, der sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde, uanset hvilken 

grundløn, der er aftalt mellem arbejdsgiver og arbejdstager i ansættelses-

kontrakten.  

Grundlønnen angives ekskl. tillæg, pension og evt. bonus. 

Desuden angives frekvens og dato for grundlønsbeløbet.  

Grundløn ekskl. tillæg, ikke-pensionsgivende – her anføres den fulde 

mindste overenskomstmæssige løn eller – hvis der ikke er overenskomst 

– den løn, der sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde uanset hvilken 

grundløn, der er aftalt mellem arbejdsgiver og arbejdstager i ansættelses-

kontrakten. Grundlønnen angives ekskl. tillæg, pension og evt. bonus.  
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Desuden angives frekvens og dato for grundlønsbeløbet.  

OBS: Hvis der ikke er angivelser til begge typer af grundløn, udfyldes den 

ene med 0 kr. Der skal også angives en frekvens og en dato for at indbe-

retningen kan signeres. 

Feriepenge – der angives, om der udbetales løn under ferie. 

 

Valgfri felter: 

Her udfyldes de beløb, der skal indgå i beregningen af løntilskuddet. Alle 

andre felter lades uberørt. Start med at trykke på + for at åbne det øn-

skede beløbsfelt. Alle felter nedenfor er valgfri. 

Funktionstillæg, pensionsgivende – her anføres et funktionstillæg, 

hvis der er tale om en særlig funktion/stilling, som den pågældende udø-

ver og hvis funktionstillægget efter overenskomsten er en del af den 

mindste overenskomstmæssige timeløn på området. Desuden angives 

frekvens og dato for hvornår funktionstillægget trådte i kraft. Der kan 

angives op til 10 funktionstillæg. 

Funktionstillæg, ikke-pensionsgivende – her angives et funktionstil-

læg, hvis der er tale om en særlig funktion/stilling, som den pågældende 

udøver og hvis funktionstillægget efter overenskomsten er en del af den 

mindste overenskomstmæssige timeløn på området. Desuden angives 

frekvens og dato for hvornår funktionstillægget trådte i kraft. Der kan 

angives op til 10 funktionstillæg. 

Funktionstillæg, ikke-tilskudsberettiget – her angives et funktionstil-

læg, hvis der er tale om en særlig funktion/stilling, som den pågældende 

udøver og hvis funktionstillægget efter overenskomsten er en del af den 

mindste overenskomstmæssige timeløn på området. Desuden angives 

frekvens og dato for hvornår funktionstillægget trådte kraft.  

Søgnehelligdagsordning, pensionsgivende – her angives en procent-

værdi for søgnehelligdagsordningen, hvis søgnehelligdagsbetaling er aftalt 

ved overenskomst eller i ansættelseskontrakten og er foreneligt med den 

nedsatte arbejdsevne. Desuden angives dato for hvornår søgnehellig-

dagsordningen trådte i kraft. 

Søgnehelligdagsordning, ikke-pensionsgivende – her angives en pro-

centværdi for søgnehelligdagsordningen, hvis søgnehelligdagsbetaling er 

aftalt ved overenskomst eller i ansættelseskontrakten og er foreneligt med 

den nedsatte arbejdsevne. Desuden angives dato for hvornår søgnehellig-

dagsordningen trådte i kraft. 

Pensionsbidrag, arbejdsgiverandel – her angives arbejdsgiverens pen-

sionsbidrag i procent. Der medtages dog kun den del af pensionsbidra-

get, der kan beregnes ud fra den tilskudsberettigede løn. Desuden angives 

dato for hvornår pensionsbidraget trådte i kraft. 

Fritvalgsordning, pensionsgivende – her angives den pensionsgivende 

fritvalgsordning, angives i procent. Fritvalgsordning betyder, at en min-

dre procentdel af lønnen kan indsættes på en fritvalgsordning, som med-

http://nemrefusion.stage.noerd.com/


  

KOMBIT A/S Side 121 

Brugervejledning til Virksomhedsdialog (Version 14.0) NemRefusion 

arbejderen selv råder over. Pengene kan enten udbetales, bruges til eks-

tra fridage eller indsættes på pensionsordningen. Desuden angives dato 

for hvornår fritvalgsordningen trådte i kraft. 

Fritvalgsordning, ikke-pensionsgivende – her angives den ikke-pensi-

onsgivende fritvalgsordning, angives i procent. Fritvalgsordning betyder, 

at en mindre procentdel af lønnen kan indsættes på en fritvalgsordning, 

som medarbejderen selv råder over. Pengene kan enten udbetales, bruges 

til ekstra fridage eller indsættes på pensionsordningen. Desuden angives 

dato for hvornår fritvalgsordningen trådte i kraft. 

Arbejdsgivers andel i ATP bidrag – her angives beløbet for arbejdsgi-

vers ATP-bidrag, hvis du som arbejdsgiver indbetaler til den ansattes ATP 

Livslang Pension. Der gives tilskud til arbejdsgivers andel af ATP-bidraget. 

Desuden angives frekvens og dato for hvornår arbejdsgivers andel i 

ATP-bidrag trådte i kraft.  

Gruppelivsforsikring – her angives beløbet for gruppelivsforsikringen. 

En gruppelivsforsikring tegnet af arbejdsgiveren, dækker nogle afgræn-

sede grupper, f.eks. personer der er ansat under en bestemt lønoverens-

komst. Hele præmien til gruppelivsforsikringen indgår i beregningen af 

løntilskuddet. Desuden angives frekvens og dato for hvornår gruppelivs-

forsikringen trådte i kraft.  

Kvalifikationstillæg, tilskudsberettiget pensionsgivende – her angi-

ves beløbet for kvalifikationstillæg. Har tillægget karakter af anciennitets-

tillæg, kan der ikke ydes tilskud. Tillægget skal fremgå af bevillingen. 

Desuden angives frekvens og dato for hvornår kvalifikationstillægget 

trådte kraft. 

Kvalifikationstillæg, tilskudsberettiget ikke-pensionsgivende – her 

angives beløbet for kvalifikationstillæg. Har tillægget karakter af ancienni-

tetstillæg, kan der ikke ydes tilskud. Tillægget skal fremgå af bevillingen. 

Desuden angives frekvens og dato for hvornår kvalifikationstillægget 

trådte kraft. 

Kvalifikationstillæg, ikke-tilskudsberettiget – her angives beløbet for 

kvalifikationstillæg. Der kan ikke ydes tilskud til kvalifikationstillæg. Har 

tillægget karakter af anciennitetstillæg, kan der heller ikke ydes tilskud. 

Desuden angives frekvens og dato for hvornår kvalifikationstillægget 

trådte i kraft. 

Andre arbejdsgiverudgifter – her angives beløb for andre arbejdsgiver-

udgifter. Der skal vælges hvilken type udgift der er tale om ud fra valgmu-

lighederne i listen. Desuden angives frekvens og dato for hvornår ar-

bejdsgiverudgiften trådte i kraft. 

Der kan angives op til 4 Andre arbejdsgiverudgifter. 

Andre ordninger, Tilskudsberettiget pensionsgivende – her angives 

andre pensionsgivende ordninger, der er tilskudsberettiget. Der skal angi-

ves en beskrivelse af hvad ordningen indeholder i et fritekstfelt. Desuden 

angives frekvens og dato for hvornår ordningen trådte i kraft.  

Der kan angives op til 3 Andre ordninger. 
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Andre ordninger, Tilskudsberettiget ikke-pensionsgivende – her an-

gives andre ikke-pensionsgivende ordninger, der er tilskudsberettiget. Der 

skal angives en beskrivelse af hvad ordningen indeholder i et fritekstfelt. 

Desuden angives frekvens og dato for hvornår ordningen trådte i kraft.  

Der kan angives op til 3 Andre ordninger. 

5.2.4  Fanebladet ”Anmodning” 

Her skal du bl.a. indtaste oplysninger om perioden for anmodning af løntil-

skud samt den aftalte ugentlige arbejdstid.  

 

 

Anmodningsperiode – her angives for hvilken periode, som anmodnin-
gen om løntilskud vedrører. 

Hvis du søger om refusion frem i tiden, gemmes indberetningen som en 

kladde. Du vil få en meddelelse, når du kan signere indberetningen, hvis 

du er tilmeldt meddelelser. Læs mere i afsnit Tilmelding af meddelelser  

. 
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Det skal angives, hvor mange timer der er udbetalt løn for i anmod-

ningsperioden.  

Desuden skal følgende angives: 

• Er der udbetalt varierende tillæg i anmodningsperioden 

• Er der afregnet feriepenge (12,5%) i anmodningsperioden 

• Er der udbetalt særlig feriegodtgørelse i anmodningsperioden 

• Er der udbetalt ikke-afholdt ferie i anmodningsperioden 

• Er der udbetalt for 6. ferieuge i anmodningsperioden 

 

Fravær – her skal du angive om der i anmodningsperioden har været fra-

vær. Hvis der har været tale om fravær i anmodningsperioden, kan du 

specificere om det drejer sig sygdom, barsel eller pasning af alvorligt 

sygt barn. Derudover skal der angives hvor mange timer eller dage fra-

været omhandler. Det skal angives om der er søgt refusion under fravæ-

ret samt angives om det er fravær med løn.  

 

 

Du skal angive om der har været afholdt ferie uden løn i anmodningspe-

rioden. Hvis der har været ferie uden løn, skal antallet af dage eller timer 

angives. 

Ferie med løn – her skal du angive om der har været ferie med løn i an-

modningsperioden. Hvis der har været ferie med løn skal antallet af dage 

eller timer angives 

Andet fravær uden løn – her skal du angive om der har været andet fra-

vær end ferie uden løn i anmodningsperioden. Hvis der har været andet 

fravær, skal der blot angives ”Ja”. Typen af fravær oplyses ikke. Hvis der 

har været fravær uden løn, skal antallet af dage eller timer angives. 

Overarbejde – her skal du angive om der søges refusion for overar-

bejdstimer. Hvis der har været overarbejde, skal antallet af timer angi-

ves og det skal angives, om virksomhedens øvrige medarbejdere har haft 

tilsvarende overarbejde. 

Vedhæfte lønseddel – her kan du gemme op til tre filer af typerne doc, 

docx, xls, xlsx og pdf, som er supplerende oplysninger til anmodningen.  
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5.2.5 Fanebladet ”Erklæring” 

PÅ fanen Erklæring, angives om medarbejderen stadig er ansat. Hvis 

svaret er nej, skal ophørsdato angives. 

 

Der udover skal oplysninger om en kontaktperson for refusionsanmod-

ningen angives. 

 

5.2.6 Fanebladet ”Signering” 

Her har du mulighed for at fuldføre din indberetning, ved at foretage en 

signering (godkendelse). 

 

 

Ved signering godkendes indberetningen via din digitale underskrift. I for-

bindelse med signeringen vises alle indtastede oplysninger og du får en 

kvittering, som kan udskrives eller gemmes. Den signerede indberetning 

gemmes i NemRefusion.  

OBS: Vær opmærksom på, at din indberetning først stilles til rådighed for 

myndigheden, efter din signering er gennemført. Kan du ikke signere din 

indberetning, kan det skyldes en fejl i din indberetning. Læs mere i afsnit 

3.6 Sådan signerer du. 

 

Hvis du ikke ønsker at signere anmeldelsen, kan du blot forlade 

indberetningen. På alle foregående faner har du gemt løbende, når du har 

trykket . 
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 Selvstændig: Sådan udfylder du en 
indberetning 

Dette kapitel beskriver de forskellige indberetninger du som selvstændig 

skal udfylde i forbindelse med anmodning om dagpenge ved sygdom, bar-

sel eller pasning ved alvorligt sygt barn.  

 

Skal du som arbejdsgiver indberette anmodning om dagpenge ved syg-

dom, barsel eller pasning ved alvorligt sygt barn, ansøge om tilskud i for-

bindelse med løntilskud eller fleksjob, eller er du A-kasse bør du i stedet 

læse: 

• Kapitel 4 - Arbejdsgiver: Sådan udfylder du en indberetning om 

sygefravær 

• Kapitel 5 - Arbejdsgiver: Sådan udfylder du en indberetning om 

løntilskud eller fleksjob 

• Kapitel 7 - A-kasse: Sådan udfylder du en indberetning  

 

Dette kapitel vil således med skærmbilleder samt forklaringer gennemgå, 

hvordan de forskellige faneblade på de forskellige indberetninger skal ud-

fyldes og om der er særlige ting du som selvstændig, skal være opmærk-

som på. 

 

Følgende indberetninger vil blive gennemgået: 

6.1 Anmeldelse af sygdom 

6.2 Anmeldelse af barsel 

6.3 Anmeldelse af pasning ved alvorligt sygt barn  

 

Inden du læser dette kapitel, bør du have orienteret dig i 

• afsnit 3.2 - Sådan opretter du en ny sag 

Ved hver indberetning vises der i toppen af siden en proceslinje. Den gør 

det let at følge med i, hvor langt du er med indberetningen. Den orange 

markering viser hvilket trin, du er nået til i indberetningen. Proceslinjens 

enkelte punkter er klikbare links, og det er muligt at springe mellem de 

forskellige trin. 

 

Proceslinje ved indberetning af sygdom for selvstændig 
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6.1 Anmeldelse af sygdom 

Dette afsnit gennemgår udfyldelsen af fanebladene ved anmeldelse af 

sygdom for selvstændige. 

Når du som selvstændig skal anmelde et nyt sygefravær, vælger du  

”Sygdom” i venstremenuen. 

6.1.1 Fanebladet ”Fravær” 

På første faneblad i anmeldelsen skal du udfylde centrale grunddata. Alle 

felter med rød stjerne (*) skal udfyldes for at indberetningen kan signe-

res. Felter uden stjerne (*) er valgfrie. 

 

Første "faneblad" ved anmeldelse af sygdom for selvstændig 

CVR-nr. – feltet er forudfyldt med det CVR-nr., som tilhører den digitale 

signatur, du er logget ind med. 

P-nr. – her skal du vælge det sted, hvor du arbejder. Hvis der er tilknyt-

tede flere P-numre til CVR-nummeret, vil de alle fremgå af en liste. 

CPR-nr. – her indtastes CPR-nr. for den fraværende – altså dig selv eller 

din ægtefælle. 

Erhverv – her skal du oplyse dit erhverv/din stilling. 

Dato for første fraværsdag – her skal du angive datoen for første hele 

fraværsdag.  

Arbejdsskade – her skal du oplyse, om fraværet skyldes en arbejds-

skade. Hvis det er tilfældet, skal du oplyse datoen for anmeldelsen af ar-

bejdsskaden, samt til hvem skaden er anmeldt. 

Ansættelses-ID – her kan du indtaste en identifikation af den fravæ-

rende, f.eks. medarbejder nr. Du bør kun anvende dette felt, hvis du har 

to ansættelsesforhold i virksomheden. 
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Egen reference – her kan du indtaste egen reference, som du kan bruge 

til efterfølgende udsøgninger. Oplysningen videresendes ikke til myndig-

heden. 

6.1.2 Fanebladet ”Adresse”  

Dette faneblad indeholder normalt oplysninger om den fraværende, så det 

kan kontrolleres, at det er den korrekte person, der indberettes for.  

Men når du indberetter som selvstændig er det ikke muligt via eIndkomst, 

at få bekræftelse på ansættelsesforholdet, hvorfor denne fane altid er 

tom. 

  

OBS: Selvom ansættelsesforholdet ikke kan bekræftes, kan indberetnin-

gen godt udfyldes, signeres og afleveres til myndigheden, som får navn og 

adresse med. 

Hvis du bor i udlandet, vil der fremkomme seks felter, hvor du kan indta-

ste den udenlandske adresse. 
Udenlandsk adresse  
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Da der ikke findes standarder for adresser, er de seks felter forslag til 

rækkefølgen i adresseoplysningerne.  

Det et obligatorisk at udfylde de første 3 felter, Adresse 1, 2 og 3. De næ-

ste felter, Adresse 4, 5 og 6 er frivillige og skal således kun udfyldes, hvis 

der er behov. 

 

6.1.3 Fanebladet ”Oplysninger” 

Her skal du bl.a. indtaste oplysninger om dine arbejdsforhold og hvorfor 

du er fraværende. 
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Du skal først svare på omfanget af din selvstændige virksomhed.  

Ifølge sygedagpengeloven er det et krav for at kunne få udbetalt sygedag-

penge, at du i væsentligt omfang har arbejdet som selvstændig eller med-

arbejdende ægtefælle i mindst seks måneder inden for de sidste 12 måne-

der. Heraf skal du have arbejdet som selvstændig den seneste måned 

forud for fraværsperioden. Hvis du ikke kan opfylde dette krav, skal du 

indsende dokumentation for de sidste seks måneders beskæftigelse til din 

bopælskommune. 

Du skal oplyse din gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, samt ved af-

krydsning angive hvilke ugedage der normalt er tale om. 

Hvis du modtager løn/sygedagpenge fra andre arbejdsforhold, skal du 

oplyse typen af indkomst, det ugentlige skattepligtige beløb samt hvor 

mange timer og minutter, du arbejder om ugen i det andet arbejdsforhold. 

Hvis du har tegnet en sygedagpengeforsikring, skal du oplyse, om du 

er sikret fra 3. fraværsdag (type 1-forsikring) eller fra 1. fraværsdag (type 

2-forsikring) og endvidere til hvilken sats. Er du ikke forsikret skal du an-

give om fraværet er omfattet af en § 58 aftale om dagpenge ved langvarig 

eller kronisk sygdom. 

Du skal også oplyse, om du er fuldt eller delvist uarbejdsdygtig.  
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Hvis du genoptager arbejdet med højst en fjerdedel af din normale ar-

bejdstid, kan du få udbetalt 75 % af din dagpengesats. Hvis du genopta-

ger arbejdet med højst halvdelen af din normale arbejdstid, kan du få ud-

betalt 50 % af din dagpengesats. 

OBS: Hvis du på et senere tidspunkt, genoptager arbejdet delvist, eller 

når det skønnes, at et arbejde vil kunne bestrides delvist, skal du rette 

henvendelse til myndigheden. 

F.eks. vil pasning af firmaets telefon, momsregnskab eller lignende blive 

betragtet som delvis genoptagelse af arbejdet. 

 

Du skal oplyse, om fraværet skyldes et ulykkestilfælde. Hvis det er til-

fældet, skal du oplyse om der er en ansvarlig skadevolder. Er der en an-

svarlig skadevolder/modpart, skal du udfylde oplysninger om dennes for-

sikringsselskab. 

Under sygdommens art, skal du oplyse, hvad du fejler – årsagen til fra-

været. 

Hvis du allerede er raskmeldt, skal du oplyse datoen for sidste fraværs-

dag. Er du ikke rask på anmeldelsestidspunktet, lader du feltet står blankt 

og går videre til signering. 

6.1.4 Fanebladet ”Signering” 

Her har du mulighed for at fuldføre din indberetning, ved at foretage en 

signering (godkendelse). 

 

Ved signering godkendes indberetningen via din digitale underskrift. I for-

bindelse med signeringen vises alle indtastede oplysninger og du får en 

kvittering, som kan udskrives eller gemmes. Den signerede indberetning 

gemmes i NemRefusion.  

OBS: Vær opmærksom på, at din indberetning først stilles til rådighed for 

myndigheden, efter din signering er gennemført. Kan du ikke signere din 

indberetning, kan det skyldes en fejl i din indberetning. Læs mere i afsnit 

3.6 Sådan signerer du. 

 
Hvis du ikke ønsker at signere anmeldelsen, kan du blot forlade 

indberetningen. På alle foregående faner har du gemt løbende, når du har 

trykket .  
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6.2 Anmeldelse af barsel 

I dette afsnit gennemgås udfyldelsen af fanebladene ved anmeldelse af 

barsel for selvstændige. 

Når du som selvstændig skal anmelde et nyt barselfravær, vælger du 

”Barsel” i venstremenuen. 

6.2.1 Fanebladet ”Fravær” 

På første faneblad i anmeldelsen skal du udfylde centrale grunddata. Alle 

felter med rød stjerne (*) skal udfyldes for at indberetningen kan signe-

res. Felter uden stjerne (*) er valgfrie. 

 

Første "faneblad" ved anmeldelse af barsel for selvstændig 

CVR-nr. – feltet er forudfyldt med det CVR-nr., som tilhører den digitale 

signatur, du er logget ind med. 

P-nr. – her skal du vælge det sted, hvor du arbejder. Hvis der er tilknyt-

tede flere P-numre til CVR-nummeret, vil de alle fremgå af en liste. 

CPR-nr. – her indtastes CPR-nr. for den fraværende – altså dig selv eller 

din ægtefælle. 

Erhverv – her skal du oplyse dit erhverv/stilling. 

Dato for første fraværsdag – her skal du angive datoen for første hele 

fraværsdag.  

Ansættelses-ID – her kan du indtaste en identifikation af den fravæ-

rende, f.eks. medarbejdernr. Du bør kun anvende dette felt, hvis du har 

to ansættelsesforhold i virksomheden. 

Egen reference – her kan du indtaste egen reference, som du kan bruge 

til efterfølgende udsøgninger. Oplysningen videresendes ikke til myndig-

heden. 
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6.2.2 Fanebladet ”Adresse”  

Dette faneblad indeholder normalt oplysninger om den fraværende, så det 

kan kontrolleres, at det er den korrekte person, der indberettes for.  

 

Men når du indberetter som selvstændig er det ikke muligt via eIndkomst, 

at få bekræftelse på ansættelsesforholdet hvorfor denne fane altid er tom. 

  

OBS: Selvom ansættelsesforholdet ikke kan bekræftes, kan indberetnin-

gen godt udfyldes, signeres og afleveres til myndigheden, som får navn og 

adresse med. 

Hvis du bor i udlandet, vil der fremkomme seks felter, hvor du kan indta-

ste den udenlandske adresse. 
Udenlandsk adresse  
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Da der ikke findes standarder for adresser, er de seks felter forslag til 

rækkefølgen i adresseoplysningerne.  

Det et obligatorisk at udfylde de første tre felter, Adresse 1, 2 og 3. De 

næste felter, Adresse 4, 5 og 6 er frivillige og skal således kun udfyldes, 

hvis der er behov. 
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6.2.3 Fanebladet ”Oplysninger” 

Her skal du bl.a. indtaste oplysninger om dine arbejdsforhold og hvorfor 

du er fraværende. 

  

 

Du skal først svare på omfanget af din selvstændige virksomhed.  

Ifølge sygedagpengeloven er det et krav for at kunne få udbetalt sygedag-

penge, at du i væsentligt omfang har arbejdet som selvstændig eller med-

arbejdende ægtefælle i mindst seks måneder inden for de sidste 12 måne-

der. Heraf skal du have arbejdet som selvstændig den seneste måned 

forud for fraværsperioden. Hvis du ikke kan opfylde dette krav, skal du 

indsende dokumentation for de sidste seks måneders beskæftigelse til din 

bopælskommune. 

Du skal oplyse din gennemsnitlige ugentlige arbejdstid.  

http://nemrefusion.stage.noerd.com/


  

KOMBIT A/S Side 135 

Brugervejledning til Virksomhedsdialog (Version 14.0) NemRefusion 

Hvis du modtager løn/barselsdagpenge fra andre arbejdsforhold, skal 

du oplyse typen af indkomst samt det ugentlige skattepligtige beløb. 

Hvis du har tegnet en sygedagpengeforsikring, skal du oplyse hvilken 

sats, du er forsikret til. 

Du skal oplyse årsagen til fraværet. Hvis du er fraværende pga. gravidi-

tetskomplikationer eller barsel med evt. fravær op til 4 uger før 

fødsel, skal du oplyse datoen for den forventede fødsel. Har fødslen fun-

det sted, skal datoen alligevel oplyses og barnets cpr. nr. kan angives. Du 

skal også oplyse, om du er fuldt eller delvist fraværende.  

Er fraværsårsagen adoption, skal du oplyse barnets cpr. nr. og datoen for 

barnets modtagelse. Du skal efterfølgende indsende en kopi af meddelel-

sen om bevilling af adoption til bopælskommunen.  

Er der tale om to ugers fædreorlov eller forældreorlov, skal du oplyse 

barnets cpr. nr. og endvidere oplyse, om du er fuldt eller delvist fravæ-

rende.  

Hvis fader indtræder i moders ret til fravær i 14-ugers perioden er der 

ingen særlige krav til yderligere angivelser. 

Du skal også oplyse, om du er fuldt eller delvist uarbejdsdygtig.  

Hvis du genoptager arbejdet med højst en fjerdedel af din normale ar-

bejdstid, kan du få udbetalt 75 % af din dagpengesats. Hvis du genopta-

ger arbejdet med højst halvdelen af din normale arbejdstid, kan du få ud-

betalt 50 % af din dagpengesats. 

 Hvis du allerede har genoptaget arbejdet fuldt, skal du oplyse datoen 

for sidste fraværsdag. Ved senere genoptagelse af arbejdet, kontaktes 

myndigheden for registrering af sidste fraværsdag. 

6.2.4 Fanebladet ”Signering” 

Her har du mulighed for at fuldføre din indberetning, ved at foretage en 

signering (godkendelse). 

 

Ved signering godkendes indberetningen via din digitale underskrift. I for-

bindelse med signeringen vises alle indtastede oplysninger og du får en 

kvittering, som kan udskrives eller gemmes. Den signerede indberetning 

gemmes i NemRefusion.  

OBS: Vær opmærksom på, at din indberetning først stilles til rådighed for 

myndigheden, efter din signering er gennemført. Kan du ikke signere din 

indberetning, kan det skyldes en fejl i din indberetning. Læs mere i afsnit 

3.6 Sådan signerer du. 

 

Hvis du ikke ønsker at signere anmeldelsen, kan du blot forlade 
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indberetningen. På alle foregående faner har du gemt løbende, når du har 

trykket . 
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6.3 Anmeldelse af pasning ved alvorligt sygt barn 

Dette afsnit gennemgår udfyldelsen af fanebladene ved anmeldelse af 

pasning ved alvorligt sygt barn for selvstændige. 

Når du som selvstændig er fraværende som følge af pasning af alvorligt 

sygt barn, vælger du ”Pasning af alv. sygt barn” i venstremenuen. 

 

OBS: For at kunne få dagpenge i forbindelse med pasning af alvorligt sygt 

barn, er det jf. barselloven en betingelse, at barnets sygdom skønnes at 

medføre behov for ophold på hospital eller lignende institution i 12 dage 

eller mere. Denne regel gælder dog ikke for enlige forsørgere. 

6.3.1 Fanebladet ”Fravær” 

På første faneblad i anmeldelsen skal du udfylde centrale grunddata. Alle 

felter med rød stjerne (*) skal udfyldes for at indberetningen kan signe-

res. Felter uden stjerne (*) er valgfrie. 

 

Første "faneblad" ved anmeldelse af pasning af alvorligt sygt barn for selvstændig 

CVR-nr. – feltet er forudfyldt med det CVR-nr., som tilhører den digitale 

signatur, du er logget ind med. 

P-nr. – her skal du vælge det sted, hvor du arbejder. Hvis der er tilknyt-

tede flere P-numre til CVR-nummeret, vil de alle fremgå af en liste. 

CPR-nr. – her indtastes CPR-nr. for den fraværende - altså dig selv eller 

din ægtefælle. 

Erhverv – her skal du oplyse dit erhverv/stilling. 

Dato for første fraværsdag – her skal du angive datoen for første hele 

fraværsdag.  

Ansættelses-ID – her kan du indtaste en identifikation af den fravæ-

rende, f.eks. medarbejdernr. Du bør kun anvende dette felt, hvis du har 

to ansættelsesforhold i virksomheden. 
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Egen reference – her kan du indtaste egen reference, som du kan bruge 

til efterfølgende udsøgninger. Oplysningen videresendes ikke til myndig-

heden. 

6.3.2 Fanebladet ”Adresse” 

Dette faneblad indeholder normalt oplysninger om den fraværende, så det 

kan kontrolleres, at det er den korrekte person, der indberettes for.  

 

Men når du indberetter som selvstændig, er det ikke muligt via eInd-

komst, at få bekræftelse på ansættelsesforholdet hvorfor denne fane altid 

er tom. 

 

 

OBS: Selvom ansættelsesforholdet ikke kan bekræftes, kan indberetnin-

gen godt udfyldes, signeres og afleveres til myndigheden, som får navn og 

adresse med. 

Hvis du bor i udlandet, vil der fremkomme seks felter, hvor du kan indta-

ste den udenlandske adresse. 
Udenlandsk adresse  
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Da der ikke findes standarder for adresser, er de seks felter forslag til 

rækkefølgen i adresseoplysningerne.  

Det et obligatorisk at udfylde de første tre felter, Adresse 1, 2 og 3. De 

næste felter, Adresse 4, 5 og 6 er frivillige og skal således kun udfyldes, 

hvis der er behov. 

 

6.3.3 Fanebladet ”Oplysninger” 

Her skal du bl.a. indtaste oplysninger om dine arbejdsforhold og hvorfor 

du er fraværende. 
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Du skal først svare på omfanget af din selvstændige virksomhed.  

Ifølge sygedagpengeloven er det et krav for at kunne få udbetalt sygedag-

penge, at du i væsentligt omfang har arbejdet som selvstændig eller med-

arbejdende ægtefælle i mindst seks måneder inden for de sidste 12 måne-

der. Heraf skal du have arbejdet som selvstændig den seneste måned 

forud for fraværsperioden. Hvis du ikke kan opfylde dette krav, skal du 

indsende dokumentation for de sidste seks måneders beskæftigelse til din 

bopælskommune. 

Du skal oplyse din gennemsnitlige ugentlige arbejdstid.  

Hvis du modtager løn/dagpenge fra andre arbejdsforhold, skal du op-

lyse typen af indkomst samt det ugentlige skattepligtige beløb. 

Hvis du har tegnet en sygedagpengeforsikring, skal du oplyse hvilken 

sats, du er forsikret til. 
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Du skal også oplyse, om du er fuldt eller delvist uarbejdsdygtig.  

Hvis du genoptager arbejdet med højst en fjerdedel af din normale ar-

bejdstid, kan du få udbetalt 75 % af din dagpengesats. Hvis du genopta-

ger arbejdet med højst halvdelen af din normale arbejdstid, kan du få ud-

betalt 50 % af din dagpengesats. 

 

Du skal oplyse den periode, hvor barnet var indlagt samt barnets cpr. 

nr. Du skal også oplyse hvor barnet har været indlagt (hospital) samt 

hvilken afdeling, barnet var tilknyttet. 

Du skal oplyse, om du er enlig forsørger. 

Hvis du ansøger om dagpenge til mere end én forælder, skal du oplyse 

navn og CPR-nr. på vedkommende. 

6.3.4 Fanebladet ”Signering” 

Her har du mulighed for at fuldføre din indberetning, ved at foretage en 

signering (godkendelse). 

 

Ved signering godkendes indberetningen via din digitale underskrift. I for-

bindelse med signeringen vises alle indtastede oplysninger og du får en 

kvittering, som kan udskrives eller gemmes. Den signerede indberetning 

gemmes i NemRefusion.  

OBS: Vær opmærksom på, at din indberetning først stilles til rådighed for 

myndigheden, efter din signering er gennemført. Kan du ikke signere din 

indberetning, kan det skyldes en fejl i din indberetning. Læs mere i afsnit 

3.6 Sådan signerer du. 

 

Hvis du ikke ønsker at signere anmeldelsen, kan du blot forlade 

indberetningen. På alle foregående faner har du gemt løbende, når du har 

trykket . 
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 A-kasse: Sådan udfylder du en ind-
beretning 

Dette kapitel beskriver de forskellige indberetninger for A-kasser.  

 

Skal du som arbejdsgiver indberette anmodning om dagpenge ved syg-

dom, barsel eller pasning ved alvorligt sygt barn, ansøge om tilskud i for-

bindelse med løntilskud eller fleksjob, eller er du selvstændig bør du i 

stedet læse: 

• Kapitel 4 - Arbejdsgiver: Sådan udfylder du en indberetning om 

sygefravær 

• Kapitel 5 - Arbejdsgiver: Sådan udfylder du en indberetning om 

løntilskud eller fleksjob 

• Kapitel 6 - Selvstændig: Sådan udfylder du en indberetning 

 

Dette kapitel vil således med skærmbilleder samt forklaringer gennemgå, 

hvordan de forskellige faneblade på de forskellige indberetninger skal ud-

fyldes og om der er særlige ting du som A-kasse, skal være opmærksom 

på. 

 

Følgende indberetninger vil blive gennemgået: 

7.1 Anmeldelse af sygdom 

7.2 Anmeldelse af barsel 

7.3 Anmeldelse af pasning ved alvorligt sygt barn 

 

Inden du læser dette kapitel bør du have orienteret dig i 

• afsnit 3.2 Sådan opretter du en ny sag 

Ved hver indberetning vises der i toppen af siden en proceslinje. Den gør 

det let at følge med i hvor langt du er med indberetningen. Den orange 

markering viser hvilket trin, du er nået til i indberetningen. Proceslinjens 

enkelte punkter er klikbare links, og det er muligt at springe mellem de 

forskellige trin. 

 

Proceslinje ved indberetning af sygdom for A-kasse 
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7.1 Anmeldelse af sygdom 

Dette afsnit gennemgår udfyldelsen af fanebladene ved anmeldelse af 

sygdom for A-kassemedlemmer. 

Når du som A-kasse skal afgive oplysninger til myndigheden om et syge-

meldt medlem, vælger du ”Sygdom” i venstremenuen. 

7.1.1 Fanebladet ”Fravær” 

På første faneblad i anmeldelsen skal du udfylde centrale grunddata. Alle 

felter med rød stjerne (*) skal udfyldes for at indberetningen kan signe-

res. Felter uden stjerne (*) er valgfrie. 

 

Første "faneblad" ved anmeldelse af sygdom for A-kasser 

CVR-nr. – feltet er forudfyldt med det CVR-nr., som tilhører den digitale 

signatur, du er logget ind med. 

P-nr. – her skal du vælge den A-kasse, som medlemmet er tilknyttet. 

Hvis den enkelte afdeling har sit eget p-nummer, vil der som regel kun 

være ét p-nummer knyttet til CVR-nummeret. 

OBS: Hvis din a-kasse har mere end 100 P-numre, skal du selv udfylde 

feltet. 

TIP: Hvis din Virk-administrator har opsat standard P-nummer i admini-

strationsmodulet, vil dette være forudfyldt 

 

CPR-nr. – her indtastes CPR. nr. for den fraværende, du indberetter for. 

Dato for første fraværsdag – her skal du angive datoen for første hele 

fraværsdag.  

Medlems-ID – her kan du indtaste en identifikation af medlemmet. Feltet 

er umiddelbart ikke relevant for A-kasserne. 
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Egen reference – her kan du indtaste egen reference, som du kan bruge 

til efterfølgende udsøgninger. Oplysningen videresendes ikke til myndig-

heden. 

7.1.2 Fanebladet ”Adresse” 

Dette faneblad indeholder oplysninger om den, du indberetter for, så du 

kan kontrollere, at det er det korrekte medlem, der indberettes for. 

 

I tilfælde af at personen er under adressebeskyttelse, hentes oplysnin-

gerne ikke og felterne udfyldes med '-'.   

Navn og adresseoplysninger er desuden skjult for dig som bruger, Hvis 

der ikke kan bekræftes et tilhørsforhold mellem A-kassen og medlemmet, 

gives der besked om dette. 

OBS: Selvom tilhørsforholdet mellem A-kassen og medlemmet ikke kan 

bekræftes, kan indberetningen godt udfyldes, signeres og afleveres til 

myndigheden, som også får navn og adresse med. 

Du har ikke mulighed for at rette i navn og adresse for personen, med-

mindre der er tale om en person med bopæl i udlandet. I det tilfælde, vil 

der fremkomme seks felter, hvor du kan indtaste den udenlandske 

adresse. 

Adressebeskyttelse  

Udenlandsk adresse  
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Da der ikke findes standarder for adresser, er de seks felter forslag til 

rækkefølgen i adresseoplysningerne.  

Det et obligatorisk at udfylde de første tre felter, Adresse 1, 2 og 3. De 

næste felter, Adresse 4, 5 og 6 er frivillige og skal således kun udfyldes, 

hvis der er behov. 

7.1.3 Fanebladet ”Oplysninger” 

Her skal du f.eks. indtaste oplysninger om medlemmet er fuldtidsforsikret 

og om medlemmet har modtaget ydelser umiddelbart før fraværet. 

 

Du skal oplyse om medlemmet er fuldtids- eller deltidsforsikret. 
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Du skal oplyse hvornår medlemmet har anmeldt sygefraværet til A-kas-

sen. 

Hvis medlemmer er raskmeldt igen, skal du oplyse datoen for sidste fra-

værsdag. 

Efterfølgende skal du oplyse, om den ledige har ret til ydelse i de før-

ste 2 uger af sygefraværet. De efterfølgende spørgsmål afhænger af 

dette svar. 

Hvis der ikke er ret til ydelse i de første 2 uger af sygefraværet, skal 

du oplyse årsagen hertil. 

 

Hvis der ikke er ret til fulde arbejdsløshedsdagpenge, skal du oplyse  

- årsagen hertil, samt 

- datoen for dagpengeret, hvis der er tale om karensperiode, samt 

- den beregnede dagpengesats pr. måned 

Hvis der er ret til fulde arbejdsløshedsdagpenge, skal du oplyse 

- om medlemmet deltager i uddannelsesløft, samt 

- den beregnede dagpengesats, brutto pr. måned 

 

Hvis der er ret til ydelse i de første to uger af sygefraværet, skal du 

- oplyse sidste dag, der udbetales ydelser for, samt 

- oplyse om medlemmet deltager i uddannelsesløft, samt 

- oplyse ydelsens størrelse, brutto pr. måned 

 

7.1.4 Fanebladet ”Signering” 

Her har du mulighed for at fuldføre din indberetning, ved at foretage en 

signering (godkendelse). 

 

Ved signering godkendes indberetningen via din digitale underskrift. I for-

bindelse med signeringen vises alle indtastede oplysninger og du får en 

kvittering, som kan udskrives eller gemmes. Den signerede indberetning 

gemmes i NemRefusion.  
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OBS: Vær opmærksom på, at din indberetning først stilles til rådighed for 

myndigheden, efter din signering er gennemført. Kan du ikke signere din 

indberetning, kan det skyldes en fejl i din indberetning. Læs mere i afsnit 

3.6 Sådan signerer du. 

 

Hvis du ikke ønsker at signere anmeldelsen, kan du blot forlade 

indberetningen. På alle foregående faner har du gemt løbende, når du har 

trykket . 
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7.2 Anmeldelse af barsel 

Dette afsnit gennemgår udfyldelsen af fanebladene ved anmeldelse af bar-

sel for A-kassemedlemmer. 

Når du som A-kasse skal afgive oplysninger til myndigheden om et med-

lem, der skal på barsel, vælger du ”Barsel” i venstremenuen. 

7.2.1 Fanebladet ”Fravær” 

På første faneblad i anmeldelsen skal du udfylde centrale grunddata. Alle 

felter med rød stjerne (*) skal udfyldes for at indberetningen kan signe-

res. Felter uden stjerne (*) er valgfrie. 

 

Første "faneblad" ved anmeldelse af barsel for A-kasser 

CVR-nr. – feltet er forudfyldt med det CVR-nr., som tilhører den digitale 

signatur, du er logget ind med. 

P-nr. – her skal du vælge den A-kasse, som medlemmet er tilknyttet. 

Hvis den enkelte afdeling har sit eget P-nr., vil der som regel kun være ét 

P-nr. knyttet til CVR-nummeret. 

OBS: Hvis din a-kasse har mere end 100 P-numre, skal du selv udfylde 

feltet. 

TIP: Hvis din Virk-administrator har opsat standard P-nr. i administrati-

onsmodulet, vil dette være forudfyldt. 

CPR-nr. – her indtastes CPR-nr. for den fraværende, du indberetter for. 

Dato for første fraværsdag – her skal du angive datoen for første hele 

fraværsdag.  

Medlems-ID – her kan du indtaste en identifikation af medlemmet. Feltet 

er umiddelbart ikke relevant for A-kasserne. 

Egen reference – her kan du indtaste egen reference, som du kan bruge 

til efterfølgende udsøgninger. Oplysningen videresendes ikke til myndig-

heden. 
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7.2.2 Fanebladet ”Adresse”  

Dette faneblad indeholder oplysninger om den, du indberetter for, så du 

kan kontrollere, at det er det korrekte medlem, der indberettes for. 

 

I tilfælde af at personen er under adressebeskyttelse, hentes oplysnin-

gerne ikke og felterne udfyldes med '-'.   

Navn og adresseoplysninger er desuden skjult for dig som bruger, Hvis 

der ikke kan bekræftes et tilhørsforhold mellem A-kassen og medlemmet, 

gives der besked om dette. 

OBS: Selvom tilhørsforholdet mellem A-kassen og medlemmet ikke kan 

bekræftes, kan indberetningen godt udfyldes, signeres og afleveres til 

myndigheden, som også får navn og adresse med. 

Du har ikke mulighed for at rette i navn og adresse for personen, med-

mindre der er tale om en person med bopæl i udlandet. I det tilfælde, vil 

der fremkomme seks felter, hvor du kan indtaste den udenlandske 

adresse. 

Adressebeskyttelse  

Udenlandsk adresse  
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Da der ikke findes standarder for adresser, er de seks felter forslag til 

rækkefølgen i adresseoplysningerne.  

Det et obligatorisk at udfylde de første tre felter, Adresse 1, 2 og 3. De 

næste felter, Adresse 4, 5 og 6 er frivillige og skal således kun udfyldes, 

hvis der er behov. 

7.2.3 Fanebladet ”Oplysninger” 

Her skal du f.eks. indtaste oplysninger om medlemmet er fuldtidsforsikret 

og om medlemmet har modtaget ydelser umiddelbart før fraværet. 
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Du skal oplyse om medlemmet er fuldtids- eller deltidsforsikret og da-

toen for medlemmets første ledighedsdag. 

Efterfølgende skal du oplyse, om der umiddelbart før fraværet er udbetalt 

ydelser til medlemmet. De efterfølgende spørgsmål afhænger af dette 

svar. 

Hvis der ikke er udbetalt ydelser før fraværet, skal du oplyse årsagen 

hertil. 
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Hvis der derimod er udbetalt ydelser før fraværet, skal du oplyse om 

det er fulde eller supplerende arbejdsløshedsdagpenge, der er udbe-

talt. 

Har du udbetalt fulde arbejdsløshedsdagpenge, skal du oplyse  

- om medlemmet deltager i tilbud om uddannelsesløft, samt  

- oplyse ydelsens størrelse, brutto pr. måned. 

 

Du skal også oplyse årsagen til fraværet. Er der tale om fædreorlov eller 

forældreorlov, skal du også oplyse datoen for den sidste dag, der holdes 

orlov. 

7.2.4 Fanebladet ”Signering” 

Her har du mulighed for at fuldføre din indberetning, ved at foretage en 

signering (godkendelse). 

 

Ved signering godkendes indberetningen via din digitale underskrift. I for-

bindelse med signeringen vises alle indtastede oplysninger og du får en 

kvittering, som kan udskrives eller gemmes. Den signerede indberetning 

gemmes i NemRefusion.  

OBS: Vær opmærksom på, at din indberetning først stilles til rådighed for 

myndigheden, efter din signering er gennemført. Kan du ikke signere din 

indberetning, kan det skyldes en fejl i din indberetning. Læs mere i afsnit 

3.6 Sådan signerer du. 

 

Hvis du ikke ønsker at signere anmeldelsen, kan du blot forlade 

indberetningen. På alle foregående faner har du gemt løbende, når du har 

trykket . 
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7.3 Anmeldelse af pasning ved alvorligt sygt barn 

Dette afsnit gennemgår udfyldelsen af fanebladene ved anmeldelse af 

pasning af alvorligt sygt barn for A-kassemedlemmer. 

Når du som A-kasse skal afgive oplysninger til myndigheden om et med-

lem, der er fraværende som følge af pasning af alvorligt sygt barn, vælger 

du ”Pasning af alv. sygt barn” i venstremenuen. 

7.3.1 Fanebladet ”Fravær” 

På første faneblad i anmeldelsen skal du udfylde centrale grunddata. Alle 

felter med rød stjerne (*) skal udfyldes for at indberetningen kan signe-

res. Felter uden stjerne (*) er valgfrie. 

 

Første "faneblad" ved anmeldelse af pasning af alvorligt sygt barn for A-kasser 

CVR-nr. – feltet er forudfyldt med det CVR-nr., som tilhører den digitale 

signatur, du er logget ind med. 

P-nr. – her skal du vælge den A-kasse, som medlemmet er tilknyttet. 

Hvis den enkelte afdeling har sit eget P-nr., vil der som regel kun være ét 

P-nr. knyttet til CVR-nummeret. 

OBS: Hvis din a-kasse har mere end 100 P-numre, skal du selv udfylde 

feltet. 

TIP: Hvis din Virk-administrator har opsat standard P-nr. i administrati-

onsmodulet, vil dette være forudfyldt. 

CPR-nr. – her indtastes CPR-nr. for den fraværende, du indberetter for. 

Dato for første fraværsdag – her skal du angive datoen for første hele 

fraværsdag. 

Medlems-ID – her kan du indtaste en identifikation af medlemmet. Feltet 

er umiddelbart ikke relevant for A-kasserne. 

Egen reference – her kan du indtaste egen reference, som du kan bruge 

til efterfølgende udsøgninger. Oplysningen videresendes ikke til myndig-

heden. 
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7.3.2 Fanebladet ”Adresse” 

Dette faneblad indeholder oplysninger om den, du indberetter for, så du 

kan kontrollere, at det er det korrekte medlem, der indberettes for. 

 

I tilfælde af at personen er under adressebeskyttelse, hentes oplysnin-

gerne ikke og felterne udfyldes med '-'.   

Navn og adresseoplysninger er desuden skjult for dig som bruger, Hvis 

der ikke kan bekræftes et tilhørsforhold mellem A-kassen og medlemmet, 

gives der besked om dette. 

OBS: Selvom tilhørsforholdet mellem A-kassen og medlemmet ikke kan 

bekræftes, kan indberetningen godt udfyldes, signeres og afleveres til 

myndigheden, som også får navn og adresse med. 

Du har ikke mulighed for at rette i navn og adresse, medmindre du har 

bopæl i udlandet. I det tilfælde, vil der fremkomme seks felter, hvor du 

kan indtaste den udenlandske adresse. 

Adressebeskyttelse  

Udenlandsk adresse  
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Da der ikke findes standarder for adresser, er de seks felter forslag til 

rækkefølgen i adresseoplysningerne.  

Det et obligatorisk at udfylde de første tre felter, Adresse 1, 2 og 3. De 

næste felter, Adresse 4, 5 og 6 er frivillige og skal således kun udfyldes, 

hvis der er behov. 

7.3.3 Fanebladet ”Oplysninger” 

Her skal du f.eks. indtaste oplysninger om medlemmet er fuldtidsforsikret 

og om medlemmet har modtaget ydelser umiddelbart før fraværet. 

 

Du skal oplyse om medlemmet er fuldtids- eller deltidsforsikret. 

Efterfølgende skal du oplyse, om der umiddelbart før fraværet er udbetalt 

ydelser til medlemmet. De efterfølgende spørgsmål afhænger af dette 

svar. 

Hvis der ikke er udbetalt ydelser før fraværet, skal du oplyse årsagen 

hertil. 
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Hvis der derimod er udbetalt ydelser før fraværet, skal du oplyse om 

det er fulde eller supplerende arbejdsløshedsdagpenge, der er udbe-

talt. 

Har du udbetalt fulde arbejdsløshedsdagpenge, skal du oplyse  

- om medlemmet deltager i tilbud om uddannelsesløft, samt  

- oplyse ydelsens størrelse, brutto pr. måned. 

  

7.3.4 Fanebladet ”Signering” 

Her har du mulighed for at fuldføre din indberetning, ved at foretage en 

signering (godkendelse). 

 

Ved signering godkendes indberetningen via din digitale underskrift. I for-

bindelse med signeringen vises alle indtastede oplysninger og du får en 

kvittering, som kan udskrives eller gemmes. Den signerede indberetning 

gemmes i NemRefusion.  

OBS: Vær opmærksom på, at din indberetning først stilles til rådighed for 

myndigheden, efter din signering er gennemført. Kan du ikke signere din 

indberetning, kan det skyldes en fejl i din indberetning. Læs mere i afsnit 

3.6 Sådan signerer du. 

 

Hvis du ikke ønsker at signere anmeldelsen, kan du blot forlade 

indberetningen. På alle foregående faner har du gemt løbende, når du har 

trykket . 
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 Problemløsning 

Du kan få hjælp til NemRefusion på flere måder: 

• I denne "Brugervejledning" kan du finde trin-for-trin-beskrivelser 

af de opgaver, du skal løse i NemRefusion. 

•  Når du ser dette ikon ud for et felt, betyder det, at du kan få 

hjælp til at udfylde feltet.  

• På hjemmesiderne www.virk.dk og www.nemrefusion.dk findes 

supplerende oplysninger om NemRefusion, indberetning samt an-

dre nødvendige svar på de problemer og spørgsmål du har. 

• Kom godt i gang med at anvende NemRefusion: http://www.nem-

refusion.dk/ny-i-nemrefusion/tilmelding/godt-i-gang.aspx  

• Hvis du har spørgsmål til NemRefusion, henvises til support på 

http://www.nemrefusion.dk/for-alle/hjaelp/support--kontakt.aspx 

• Hvis du har spørgsmål til rettigheder, login og digital signatur, læs 

mere på  

o https://hjaelp.virk.dk/hjaelp/log-ind-og-rettigheder 

o http://www.danid.dk  

 

Nedbrud eller timeout 

Hvis browseren lukkes eller der er timeout under indberetning, gemmer 

NemRefusion automatisk den påbegyndte indberetning som en kladde. Du 

kan derved efterfølgende genoptage arbejdet med indberetningen. 

Det er dog en forudsætning, at der som minimum er skiftet til anden fane. 

Ved hvert faneskift gemmes indberetningen og den vil kunne hentes frem 

i den tilstand du er nået til ved forrige faneskift. 

Ved nedbrud i indberetningsforløbet og automatisk registrering af indbe-

retningen som kladde, vil kladden være at finde i overblik over sager. 

  

Denne vejledning 

Felthjælp 

Supplerende oplysninger 

Support til NemRefusion  

http://nemrefusion.stage.noerd.com/
http://www.virk.dk/
http://www.nemrefusion.dk/
http://www.nemrefusion.dk/ny-i-nemrefusion/tilmelding/godt-i-gang.aspx
http://www.nemrefusion.dk/ny-i-nemrefusion/tilmelding/godt-i-gang.aspx
http://www.nemrefusion.dk/for-alle/hjaelp/support--kontakt.aspx
https://hjaelp.virk.dk/hjaelp/log-ind-og-rettigheder
http://www.danid.dk/


  

KOMBIT A/S Side 158 

Brugervejledning til Virksomhedsdialog (Version 14.0) NemRefusion 

 Appendiks 

9.1  Brug musen mindre – Genveje i NemRefusion 

Afsnittet beskriver hvordan tastaturet kan anvendes til flere funktioner i 

NemRefusion frem for at bruge musen. 

Genveje kan benyttes på alle sider, hvor det giver mening. Det er f.eks. 

ikke muligt at udskrive CTRL + ALT + u på sider, hvor der ikke er noget at 

udskrive. Hvis man som bruger ikke har rettigheder til Administration, vir-

ker CTRL + ALT + a heller ikke.  

Hvis du vil Skal du 

Flytte markøren til næste felt eller 

knap 

Tab 

Navigere til siden ”Overblik over sa-

ger” 

Ctrl + Alt + F 

Navigere til siden ”Anmeldelse af sy-

gefravær” (Sygdom) 

Ctrl + Alt + S 

Navigere til siden ”Anmeldelse af bar-

sel” (Barsel) 

Ctrl + Alt + B 

Navigere til siden ”Anmeldelse og an-

modning om dagpenge” (Pasning af 

sygt barn) 

Ctrl + Alt + P 

Navigere til siden ”Meddelelser” Ctrl + Alt + M 

Navigere til siden ”Skabeloner” Ctrl + Alt + K 

Navigere til siden ”Administration” Ctrl + Alt + A 

Naviger til siden ”Udbetalinger” Ctrl + Alt + E 

Udskriv liste ”overblik over sa-

ger/meddelelser/udbetalinger” 

Ctrl + Alt + U 

Download liste ”overblik over sa-

ger/meddelelser/udbetalinger” (PDF) 

Ctrl + Alt + D 

Download liste ”overblik over sa-

ger/meddelelser/udbetalinger” (XLS) 

Ctrl + Alt + X 

Download liste ” overblik over sa-

ger/meddelelser/udbetalinger” (CSV) 

Ctrl + Alt + C 
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9.2 Oversigt over oprindelige indberetningsblan-

ketter 

Brugertype Indberetnings-

type 

Omstændigheder Blanket- 

nummer 

Arbejdsgiver  

(+A-kasse Ansatte) 

Anmeldelse  

Sygdom 

Løn under fravær DP201 

Arbejdsgiver  

(+A-kasse Ansatte) 

Anmeldelse  

Sygdom 

Ingen løn under 

fravær 

DP200A 

Arbejdsgiver  

(+A-kasse Ansatte) 

Anmeldelse  

Barsel 

Løn under fravær DP401 

Arbejdsgiver  

(+A-kasse Ansatte) 

Anmeldelse  

Barsel 

Ingen løn under 

fravær 

DP400A 

Arbejdsgiver  

(+A-kasse Ansatte) 

Anmeldelse  

Pasning af sygt 

barn 

- DP480 

Arbejdsgiver  

(+A-kasse Ansatte) 

Anmodning  

om gentagen 

refusion for 

sygt barn 

- DP480R 

Arbejdsgiver  

(+A-kasse Ansatte) 

Anmodning om 

løntilskud til 

fleksjob 

- AB245 

Arbejdsgiver  

(+A-kasse Ansatte) 

Anmodning om 

løntilskud 

- AB250 

A-kasse Medlemmer Anmeldelse  

Sygdom 

- DP200B 

A-kasse Medlemmer Anmeldelse  

Barsel 

- DP400B 

A-kasse Medlemmer Anmeldelse  

Pasning af  

alvorligt sygt 

barn 

- DP481 

Selvstændig Anmeldelse  

Sygdom 

- DP200C 

Selvstændig Anmeldelse  - DP400C 

http://nemrefusion.stage.noerd.com/


  

KOMBIT A/S Side 160 

Brugervejledning til Virksomhedsdialog (Version 14.0) NemRefusion 

Barsel 

Selvstændig Anmeldelse  

Pasning af  

alvorligt sygt 

barn 

- DP482 

 Alle 
Ny refusionsan-

modning 

sydom/barsel/ 

pasning 

- DP202 

DP402 

DP480R 

 Alle 
Raskmelding - DP212 
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9.3 Ikoner – forklaring 

I NemRefusion findes en række ikoner, der har en vigtig funktionalitet 

gemt bag sig. Her kan du se, hvilke ikoner du kan bruge i NemRefusion 

 

Generelle ikoner 

 Ikonet åbner for visning af indholdet for den enkelte sag. Plus-ikonet, 

placeret øverst i listen over indberetninger, åbner samtlige sager i listen, 

for derved at vise al indhold ved ét klik. Plus-ikonet vises umiddelbart 

foran alle sager. Ved klik og efterfølgende visning af indhold, skifter ikonet 

til minus-ikon. 

 Ikonet folder den enkelte sag sammen og skjuler sagens indhold. Ved 

klik på minus-ikonet, som vises øverst i listen over indberetninger, folder 

samtlige sager sammen og skjuler deres indhold. Ved klik på minus-ikonet 

skjules indhold og ikonet skifter til plus-ikonet. 

 Ikonet indikerer mulighed for at få vist en hjælpende tekst i forbin-

delse med felter eller indberetninger. Teksten vises ved at holde musen 

over ikonet. 

 

Ikoner til oprettelse af nye indberetninger på fraværet 

Anmodning om refusion. Ikonet åbner for en ny anmodning om re-

fusion. 

Opret raskmelding. Ikoner åbner for en ny raskmelding. 

 

Ikoner til videre arbejde med eksisterende indberetninger 

 Ret signeret anmeldelse. Ikonet åbner op for at rette en signeret 

anmeldelse/refusion. 

 Kopier. Kopiering af en anmeldelse eller anmodning, så der kan op-

rettes en ny indberetning på baggrund af den gamle. 

 Slet kladde. Det er muligt at annullere en anmeldelse eller anmod-

ning under særlige omstændigheder. 

 Udbetaling/afslag. Ikonet viser specifikation for udbetaling af refu-

sion for fraværet. Det anvendes også, hvis modtagersystemet har afvist 

indberetningen. Ved klik på ikonet åbnes specifikationen. 

 Meddelelse. Ikonet betyder at fraværet eller indberetningen har en 

tilknyttet meddelelse, som evt. kræver en handling. Ikonet forsvinder fra 

overblikssiden, når meddelelsen er læst. 
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Hvis der er vist et ikon, som illustrerer et åbent brev, betyder det, at 

den tilknyttede meddelelse er læst. Gælder kun på meddelelsessiden. 

 Lås indberetning. Ikonet anvendes, hvis du ønsker at låse indberet-

ningen, så andre ikke kan tilgå sagen. 

 Lås indberetning op. Ikonet anvendes, hvis du har låst en sag og 

ønsker at låse den op igen. 

 Opret tidlig opfølgning. Ikonet anvendes, hvis du ønsker at oprette 

en anmeldelse om tidlig opfølgning til en allerede oprettet anmeldelse om 

sygefravær. 

 Skjul sagen. Sagen kan skjules, hvis du ikke ønsker den skal fremgå 

i overblikket. Hvis du skjuler sagen, kan du søge den frem igen ved i Søg 

indberetninger at markere Vis kun skjulte sager. 

 Fortryd skjul sagen. Hvis du fortryder at sagen er skjult, kan du 

trykke på ikonet, for at få vist sagen i overblikket igen. 

 

Ikoner på sagsniveau 

Hvis der er vist et ikon med et G i, betyder det at en lukket sag kan 

genåbnes, gælder kun for Løntilskud. 

 

Ikoner til skabeloner 

Anvend en skabelon. Ved tryk på ikonet vælges skabelonen til brug 

ved indberetning. 

Rediger en skabelon. Ved tryk på ikonet åbnes der for at redigere 

skabelonen. 

 Slet en skabelon. Ved tryk på ikonet fjernes skabelonen fra listen og 

vil ikke længere være tilgængelig. 
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