
NemRefusion
er en af Danmarks største selvbetjeningsløsninger. 

Løsningen håndterer hvert år mere end 1,7 mio. 
indberetninger, som efterfølgende sagsbehandles af 
kommunerne og Udbetaling Danmark. Det svarer til, 

at 2.000 borgere hver dag bliver sygemeldt, og at 
500 borgere hver dag går på barsel.

Bruger du NemRefusion på den 
nemmeste måde?
Har du allerede mange af de oplysninger, 
du indtaster i NemRefusion, liggende i dit 
løn-, HR- eller fraværssystem? Så kan du 
indberette direkte til NemRefusion – uden 
om virk.dk.

Hvordan virker den direkte indberetning?
Hvad enten du som arbejdsgiver, selvstæn-
dig eller a-kasse har et egenudviklet system 
eller et system fra en leverandør, kan der 
udvikles en snitflade mellem systemet og 
NemRefusion, enten af dig selv eller 
systemleverandøren. Via denne snitflade 
indberetter du herefter direkte til 
NemRefusion og får beskeder retur, fx 
sagsbehandlingsresultater og udbetalings-
specifikationer.

Hvorfor bruge NemRefusion på en 
anden måde end i dag?
Ved at bruge den direkte indberetnings-
løsning kan du optimere arbejdsgangen 
omkring indberetning og minimere risikoen 
for indtastningsfejl. Samtidig flyttes fokus 
fra selve indtastningsarbejdet, og på den 
måde frigøres arbejdstid til at optimere 
tidsregistreringer og nedbringe selve 
fraværet.

Hvilke ordninger er omfattet af 
NemRefusion?
I NemRefusion kan man søge om refusion 
for fem o�entlige ydelser. I løbet af 2019 
udvides løsningen med tre nye områder**.

• Sygedagpenge – anmeldelse af fravær og   
   anmodning om refusion *
• Barselsdagpenge – anmeldelse af fravær og                           
   anmodning om refusion *
• Løntilskud – anmodning om refusion *
• Fleksjob – anmodning om refusion
• Nyhed: Ressourceforløbsydelse – anmodning  
   om refusion

* Lovpligtigt at anvende NemRefusion
** Mentorordning, voksenlærling og jobrotation

Kan min leverandør integrere til 
NemRefusion?
På nemrefusion.dk under 
"Mere information" > "Virksomhedsservice" 
finder du en liste over de systemleverandø-
rer, der i dag integrerer direkte til 
NemRefusion. Er din systemleverandør ikke 
på listen, så kontakt dem for at høre, hvor-
dan du kan komme til at anvende den 
direkte integration.

Virksomhedsservice
For arbejdsgivere, selvstændige og a-kasser
- Den direkte indberetning i NemRefusion 

Vil du vide mere?
Hvis du vil vide mere om, hvordan den direkte 
integration virker, herunder hvilke aftaler der 
skal indgås med NemRefusion, så læs mere 

på nemrefusion.dk eller kontakt 
NemRefusions support på telefon 44 60 72 13 

eller e-mail support@nemrefusion.dk. 


