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Dokument og versionsoversigt 

Dokumentnavn NemRefusion Kommuneservice snitfladebeskrivelse    

Vejledning for anvendelse af NemRefusion Kommuneservice 

Dokumentejer KOMBIT 

 

Version Dato Ændring 

0.9.0 22.01.2010 Første udkast. 

Note: Denne ændringslog anvendes også under udarbejdelsen af dette 

dokument. Når den første endelige udgave (1.0) er klar, slettes loggen 

således at den starter med version 1.0. 

Baseret på Virksomhedsservice version 0.9.2. 

0.9.1  I afsnit 4 er OIORASP fjernet 

I afsnit 5.1.1 er "SoegningUUIDIdentifikator" omdøbt til "KorrelationI-

dentifikator". 

I afsnit 6.2 er beskrivelsen af "NemRefusionIndberetningStruktur" æn-

dret fra en liste til to tabeller. 

I afsnit 6.3 er "AendringSamling" fjernet fra "HeaderStruktur". 

I afsnit 6.3 er "UdenlandskAdresseIndikator" og "MotagerKommuneKo-

de" tilføjet til "HeaderStruktur". 

I afsnit 6.4.1 er "OmplaceringsmulighedIndikator" fjernet fra "Sygefra-

vaerssamtaleStruktur". 

I afsnit 6.4.1 er feltet "KontaktpersonTelefonnummerIdentifikator" i 

"SygefravaserssamtaleStruktur" gjort valgfrit. 

I afsnit 6.4.6 og 6.4.7 er værdierne for "RefusionAarsagKode" ændret. 

I afsnit 6.5.3, 6.5.4, 6.5.5 og 6.5.6 er værdierne for "FravaersaargKo-

de" ændret. 

I afsnit 6.6.2 er felter i "AlvorligtSygtBarnFravaerStruktur" gjort valg-

frie. 

I afsnit 6.9 er "SoegningUUIDIdentifikator" omdøbt til "KorrelationIden-

tifikator". 

Derudover er der fortaget korrekturmæssige ændringer. 

Dokumentet er opdateret i forhold til skemarevision 1989.  
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0.9.2 26.02.2010 Afsnit 3 opdateret mht. brug af certifikater for systemleverandører (på 

vegne af flere kommuner) 

Afsnit 4 vedr. MQ er opdateret. 

Afsnit 7 Eksempeldata udvidet med DP480, DP481 og DP482. 

Afsnit 6 FuldtFravaerendeKode, ny værdi 3) 75% uarbejdsdygtighed 

I afsnit 5.1 ” NemRefusionKommuneSoegningStruktur” i feltet "Blan-

ketKode" er følgende ændringer tilføjet: ”DP212s”, ”DP212b” og 

”DP333”, samt 212 fjernet. 

I afsnit 6.3 ”HeaderStruktur” er feltet ”IndberettetDato” ændret til ”Op-

rettetDatoTid” 

I afsnit 6.3 ”HeaderStruktur” er feltet ”OpdateretDatoTid” tilføjet 

I afsnit 6.3 ”HeaderStruktur” er felterne: ”OprettetDatoTid”, ”Opdate-

retDatoTid”, ”IndberetterIdentifikator”, ”AendretTidsstempel” Slettet 

I afsnit 6.3 ”HeaderStruktur” er felterne: ”IndberetterStuktur” og ”Sig-

neringsDatoTid” tilføjet 

I afsnit 6.3 ”HeaderStruktur” er tabel: ” HeaderStruk-

tur.IndberetterStruktur” tilføjet 

I afsnit 6.4.6 ”SygdomsfravaerStruktur.FravaerStruktur” er der i feltet 

”GenoptagelseArbejdeKode” tilføjet ny valgmulighed ”4 

I afsnit 6.4.7 ”SygdomsfravaerStruktur.FravaerStruktur” er der i feltet 

”GenoptagelseArbejdeKode” tilføjet ny valgmulighed ”4 

I afsnit 6.3 ”HeaderStruktur” er feltet ”ModtagerKommunekode” erstat-

tet med ”ModtagerKommuneStruktur 

I afsnit 6.3 er tabellen ”HeaderStruktur” i feltet BeskedSamling, kan be-

skeden ”advarsel nu også forekomme”. 

I afsnit 5.1 i tabellen ” NemRefusionKommuneSoegningStruktur” er fel-

tet signature tilføjet. 

I afsnit 6.3 i tabellen ”HeaderStruktur.FravaerendeStruktur” er feltet 

”AdressebeskyttelseIndikator” tilføjet. 

I afsnit 6.3 i tabellen ”HeaderStruktur” er der i feltet ”IndberetningTil-

standKode” tilføjet tilstanden: ”AnnulleretIndberetning”. 

0.9.5 23.03.2010 Afsnit 2.1 rettet vedr. tilslutningsproces 

Læsevejledning fra afsnit 6 er flyttet til afsnit 1.2 

Afsnit 3.3 vedr. hændelser er udgået 

Værdisæt for udbtalingsfrekvens 



NemRefusion  

 

Side 7 Kommuneservice snitfladebeskrivelse 

 31-07-2015 

Read only markeringer er tilføjet på feltniveau i alle relevante data-

strukturer i afsnit 6 

Værdisæt for AktuelLoenUdbetalingsfrekvensKode er opdateret. 

Derudover er der fortaget korrekturmæssige ændringer. 

1.0 27.04.2010 Afsnit 1 er opdateret med kontaktoplysninger 

Afsnit 5.5. opdateret med fejlkoder. 

1.1 20.01.2011 Forside rettet 

Afsnit 5.3 Fejlkoder og -tekster er opdateret, samt en fejlkategori er til-

føjet 

Afsnit 5.4 HeaderStruktur + tabeller er opdateret. 

Afsnit 5.5 Skemaer opdateret. 

Afsnit 5.6 Skemaer opdateret. 

Afsnit 5.7 Skemaer opdateret. 

Afsnit 5.8.1 Sagsbehandlingsresultat og Udbetalingsspecifikation opda-

teret. 

Afsnit 6 er blevet opdateret. Et eksempel er tilføjet, hvorefter afsnit 7 

udgår. 

2.0 31-10-2013 Gennemgået alle afsnit opdateret alle strukturer samt opdateret alle ek-

sempel filer 

2.1 18-12-2013 FravaerStrukturType udvidet med GenoptagelseArbejdeStruktur for 

DP200A og DP400A 

MyndighedsInformationsStruktur tilføjet til hovedskemaet. 

Beskedkode tabellen er ændret, så beskederne er ordnet i nummerræk-

kefølge. 

Ændringer i forhold til v. 2.0 er markeret med gult 

2.2 27-05-2014 Tilføjet EANNummer. 

Ændringer i forhold til v. 2.1 er markeret med gult 

2.3 28-08-2014 Beskrivelse af fejlkoder og -tekster til kontrol af SE nr.: Hvis der ikke er 

en relation mellem CVR nr. og det indtastede SE nr. afvises indberet-

ningen. 

Gældende fra 09-09-2014 - release tidspunkt kl. 19 - 21 

2.3 25-09-2014 Fra 5. januar 2015 skal kommunerne undersøge om beskæftigelseskra-

vet over for kommunen er opfyldt på anden vis. Da kommunerne fortsat 
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skal afgøre om beskæftigelseskravet over for arbejdsgiveren er opfyldt, 

indføres 8 ugers markeringen AnsatOverOtteUgerIndikator 

(DP201/DP200A). A.h.t. bagudkompatiblitet kan AnsatOverSeksogtyve-

UgerIndikator dog stadig anvendes såfremt 1. fraværsdato på indberet-

ningen er tidligere end 5. januar 2015. De to indikatorer er gensidigt 

udelukkende. 

ForventetFravaerOverOtteUgerIndikator og TidligOpfoelgningStruktur 

(Fasthold) er tilføjet SygdomsfravaerStruktur for DP200A og DP201. 

Oplysningerne i TidligOpfoelgningStruktur kan være identiske med dem 

der oprindeligt blev angivet via Tidlig Opfølgning (DP215 herover) eller 

de kan være forskellige (Fasthold). 

For DP200B er ArbejdsloeshedskasseforholdStruktur.YdelserStruktur 

opdateret med nye felter. LedigFraDato udgår. FravaerAnmeldelseDato 

skal ikke angives, hvis der er ret til ydelse første to uger (RetTilYdelse-

FoersteToUgerIndikator = true). YdelserFoerFravaerIndikator udgår og i 

stedet indføres nyt felt RetTilYdelseFoersteToUgerIndikator. YdelserFo-

erFravaerKode kan indeholde to nye værdier (7 og 8): Karensperiode 

(dimittender) og Ikke ret til fulde dagpenge. Der indføres nye felter 

YdelsestypeSidsteDagDato og DagpengeretDato. 

Nye fejl-, validering- og informationsbeskeder er tilføjet. 

Tilføjet manglende dokumentation i dette dokument fra tidligere release 

om MyndighedsInformationStruktur – SygdomOphoersKode (Ophørsår-

sag) i.f.m. søgeresultater. 

De lovmæssige ændringer i funktionaliteten træder i kraft mandag d. 5. 

januar 2015 gældende for indberetninger med første fraværsdato på el-

ler efter denne dato. 

Alle skema ændringer er bagudkompatible baseret på 1. fraværsdato og 

kan dermed stadig anvendes 5. januar og derefter i indberetninger hvor 

første fraværsdato er tidligere end 5. januar 2015. 

I bilag 1 bagest i dette dokument findes en skema oversigt for lovæn-

dringer (lovforslag L194) som træder i kraft 5. januar 2015. 

2.3a 28.10.14 Telefonnummeret til supporten er rettet på side 9 

Teksten ’UDK’ er tilføjet gennem hele dokumentet hvor det er relevant. 

2.3b 31-10-2014 For DP200A gælder, at hvis første fraværsdato er senere end eller lig 

ikrafttrædelsesdatoen for lovændringen (05-01-2015) og der er svaret 

”Nej” til spørgsmålet ”Har lønmodtageren været ansat i mere end 8 

uger” (AnsatOverOtteUgerIndikator = false) må feltet SygeloenLoen-

frekvensKode ikke være angivet. 

Ved gentagne refusionsanmodninger - DP202 - vil NemRefusion kontrol-

lere de senest registrerede oplysninger - fra enten seneste anmeldelse 

DP201 eller anmodning DP202 - om udbetaling af fuld løn/ikke fuld løn 

under sygdom, hvis første fraværsdato er senere end eller lig ikrafttræ-
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delsesdatoen for lovændringen (05-01-2015). Der er ændrede krav til 

hvilke felter der henholdsvis skal og ikke må indsendes. Se afsnit 6.4 

for en beskrivelse af dette samt hvilke felter der er relevante. 

Feltet SygeLoenUdbetalingsfrekvensKode indgår nu i DP201, hvis første 

fraværsdato er senere end eller lig ikrafttrædelsesdatoen for lovændrin-

gen (05-01-2015). 

Feltet YdelsestypeKode udgår af DP200B hvis første fraværsdato er se-

nere end eller lig ikrafttrædelsesdatoen for lovændringen (05-01-2015). 

I meddelelser om hændelser vedrørende barsel er myndigheden ikke 

længere betegnet som ”kommunen”, men som ”Udbetaling Danmark”. 

Se mere herom i afsnit 3.4. 

2.3c 05-11-2014 Yderligere fejl-, validering- og informationsbeskeder er tilføjet i afsnit 

5.5. – herunder valideringsregler for nye felter. 

Rettelse til DP200B: FravaerAnmeldelseDato udgår ikke som tidligere 

anført, men skal ikke angives, hvis der er ret til ydelse første to uger 

(RetTilYdelseFoersteToUgerIndikator = true). 

Rettet beskrivelse af nyt felt DagpengeretDato. 

2.3d 06-11-2014 Ved angivelse af ændringer til sygeløn i en DP202 anvendes feltet Syge-

loenLoenaendringUdbetalingsfrekvensKode (feltet har ændret værdisæt, 

se DP202). 

Alle tekster i værdisæt med angivelsen ”kr. pr.” er rettet til ”kr.”. Hvis  

der kun har været angivet enhed er der nu angivet foranstillet ”Pr.”, fx 

er ”time” nu ”Pr. time”. 

2.3e 17-11-2014 Ved DP200B - Anmodning om sygedagpenge (arbejdsløshedskassen) - 

optræder de nye felter nu korrekt til slut i YdelserStruktur i typeskema-

et (der er ingen ændring for hovedskemaet). 

2.3f 24-11-2014 Rettet beskrivelse af nyt felt DagpengeretDato (DP200B). 

Rettet beskrivelse og type skema DP201/DP200A: feltet ForventetFra-

vaerOverOtteUgerIndikator er ikke relevant her (Fasthold) og skal ikke 

indsendes. Det skal dog stadig indsendes ved Tidlig Opfølgning 

(DP215). Hovedskema er uændret, type skemaer tilrettet for 

DP201/DP200A. 

 

 

2.3g 08-01-2015 Tilføjet beskrivelse i afsnit 6.4 af hvordan NemRefusion afgør om der er 

udbetalt fuld løn under sygdom (DP201). 

Feltet SygeloenLoenfrekvensKode (DP201) værdisæt og feltet Sygelo-

enLoenaendringUdbetalingsfrekvensKode (DP201/DP202) værdisæt er 

rettet i beskrivelsen, så det er som tidligere (før v2.3) dokumenteret, 
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da det koder for frekvens og ikke for enhed. Det nye felt SygeLoenUd-

betalingsfrekvensKode koder fortsat for enhed. 

I afsnit 5.5.1 og 5.5.4 er værdien ”6” (Ophør af ansættelse) for "Refusi-

onAarsagKode" udgået. 

Fejlkoder og -tekster tilføjet i afsnit 5.3.  

2.4 01-07-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* gældende 

pr. 01.06.15 

 

I afsnit 6.3 er listen af værdier for IndberetningTilstandKode udvidet 

med en række interne tilstande, som kun sættes af NemRefusion sy-

stemet, og som ikke kan bruges som værdier i nye indberetninger. 

I afsnit 6.4.5 er ArbejdsloeshedskasseforholdStruktur.YdelserStruktur 

udvidet med nye felter relateret til uddannelsesløft (DP200B, DP400B 

og DP481). 

For DP200B (Sygdom) må YdelserStruktur.Uddannelsesloeft kun sættes 

til true hvis RetTilYdelseFoersteToUgerIndikator = true, eller hvis Ret-

TilYdelseFoersteToUgerIndikator = false OG YdelserFoerFravaerKode = 

8. 

YdelseBeloebHvisUddannelsesloeftIkkeFandtes oplyses kun hvis Ret-

TilYdelseFoersteToUgerIndikator = false OG YdelserFoerFravaerKode = 

8 og Uddannelsesloeft = true. 

For DP400B (Barsel) og DP481 (Alvorligt sygt barn) må YdelserStruk-

tur.Uddannelsesloeft kun sættes til true hvis der er udbetalt fulde ar-

bejdsløshedsdagpenge eller supplerende dagpenge umiddelbart før fra-

været. 

UddannelsesloeftYdelseBeloeb samt UddannelsesloeftStartDato oplyses 

kun hvis der er udbetalt supplerende dagpenge umiddelbart før fravæ-

ret. 

Generelt er der tilføjet information om at det er frivilligt at specificere et 

SE-nummer, men at hvis det specificeres, skal det have tilknytning til 

virksomhedens CVR-nummer. 

2.5 29-08-2015 I denne version er der sket følgende: 

Snitfladebeskrivelsen er gennemgået og alle skemaerne er kigget igen-

nem. De felter som ikke længere benyttes er fjernet.  

Der henvises til tidligere versioner af snitfladebeskrivelsen, hvis der er 

behov for at se ikke længere benyttede felter. 

---------- 

Pr. 29. august er der følgende ændringer: 

For 200B er der sket ændringer i kriterierne for hvornår en ledig har ret 

til ydelse i de første 14 dages sygdom. Det betyder, at der er ændret i 

listen af svarmuligheder, hvis der svares NEJ til ’Har den ledige ret til 

ydelse i de to første uger af sygefraværet’.  
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Følgende to svarmuligheder anvendes ikke længere i feltet 

YdelserFoerFravaerKode: 

 Effektiv karantæne 
 Afspadsering af overskydende timer 

 
Denne rettelse var allerede gældende for fravær med første fraværsda-

to efter 1/7-2015. Nu er den gældende for alle fravær  
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1 Indledning 

NemRefusion Kommuneservice gør det muligt for kommuner/UDK at hente og opdatere indberet-

ninger ang. refusion af dagpenge via integration mellem eget fagsystem og NemRefusion systemet. 

Dette dokument er en beskrivelse af snitfladen for NemRefusion Kommuneservice og en vejledning 

i dens anvendelse. Det anvendes som et praktisk arbejdsredskab til støtte for kommunikationen 

mellem kommuner/UDK, deres systemleverandør og KOMBITs systemleverandør om snitfladens 

anvendelse. 

Denne snitfladebeskrivelse udgør desuden det tekniske grundlag for indgåelse af aftaler med KOM-

BITs systemleverandør om udveksling af data med NemRefusion systemet. 

Dette dokument inkluderer ikke en beskrivelse af dagpengeområdet eller af NemRefusion øvrige 

funktionalitet, men er begrænset til snitfladen for Kommuneservice. 

Henvendelser vedrørende snitfladen rettes til: 

NemRefusion Support, tlf. 44 60 72 13 og /eller support@nemrefusion.dk  

1.1 Målgruppe 

Denne snitfladebeskrivelse henvender sig til: 

 Kommuner/Udbetaling Danmark, der vil indgå aftale om anvendelse af NemRefusion Kom-

muneservice. 

 Kommunens/Udbetaling Danmarks it-medarbejder/-konsulent, der skal foretage integratio-

nen mellem kommunens/Udbetaling Danmarks eget system og NemRefusion systemet via 

anvendelse af NemRefusion Kommuneservice. 

 Leverandør af it-system, der skal integreres med NemRefusion system via anvendelse af 

NemRefusion Kommuneservice. 

 NemRefusion Support, der anvender den som reference til at støtte kommunikationen med 

kommuner/Udbetaling Danmark og deres systemleverandører omkring anvendelsen af snit-

fladen. 

1.2 Læsevejledning 

Snitfladebeskrivelsen er struktureret således at man kan gå til det kapitel, der er relevant for ens 

formål og opgave. 

Dog anbefales det at starte med begrebslisten (se afsnit 1.3). Den beskriver de forretningsmæssi-

ge og tekniske begreber, der er anvendt i snitfladebeskrivelsen. Disse begreber vil således ikke 

være beskrevet andetsteds i snitfladebeskrivelsen. 

Snitfladebeskrivelsen er opdelt i følgende kapitler: 

mailto:support@nemrefusion.dk
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Kapitel 1 giver en introduktion til snitfladebeskrivelsen, hvilket inkluderer dens formål, hvem 

målgruppen er, vejledning i hvordan den anvendes, og en liste hvor de anvendte begreber er 

beskrevet. 

Kapitel 2 beskriver den tilslutningsproces, der skal gennemføres, for at kunne anvende snit-

fladen. Og der listes de vilkår og aftaler, der skal indgås. 

Kapitel 3 giver en introduktion til snitfladens funktioner. 

Kapitel 4 beskriver arkitekturen omkring snitfladen og hvordan den teknisk er implementeret. 

Kapitel 5 beskriver de operationer som Kommuneservice stiller til rådighed. 

Kapitel 6 beskriver de datastrukturer som anvendes ved kommunikationen med Kommune-

service. 

For yderligere information om NemRefusion henvises til www.NemRefusion.dk, hvor den nyestes 

udgave af denne snitfladebeskrive også kan findes. 

1.2.1 Illustration af hierarkiske strukturer 

Alle datastrukturerne er XML strukturer. Hierarkiet for disse strukturer er illustreret som angivet i 

tabel 1.2-1 

Repræsentation Element 

HeaderStruktur
 

Felt/Struktur er påkrævet 

Signature
 

Felt/Struktur er ikke påkrævet 

Tabel 1.2-1 Angivelse af elementer, der anvendes i figurer 

1.2.2 Datastrukturtabeller 

Felterne i de enkelte strukturer er dokumenteret i tabeller. Felterne er repræsenteret som angivet i 

tabel 1.2-2 

Repræsentation Element 

[Term] Påkrævede felt, som er markeret med fed. 

[Term] Attribut, som er markeret med kursiv. 

+ Struktur, beskrevet i ny tabel 

http://www.nemrefusion.dk/
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Repræsentation Element 

[link] Struktur beskrevet andre steder. F.eks. www.digitaliser.dk 

[Term] Venstrestillet angiver øverste niveau i strukturen 

[Term] Højrestillet angiver internt niveau i strukturen 

[Term] (RO) (RO) angiver at hele strukturen eller enkeltfelter er Read only, for 

kommuneservice. 

Tabel 1.2-2 Beskrivelse af angivelser i tabeller 

Overskriften på tabellerne angiver den struktur, som tabellen dokumenterer. Ud over navnet på 

selve strukturen, er det også angivet hvor i det overordnede hierarki den er placeret. F.eks. angi-

ver ”HeaderStruktur.BeskedSamling” at det er strukturen ”BeskedSamling”, som beskrives, og 

den er et underelement i strukturen ”HeaderStruktur”. Der kan være angivet mere end et niveau. 

1.3 Begrebsliste 

Følgende liste giver en definition af de begreber, der anvendes i dette dokument. 

Begreb Definition 

Asynkrone request-

response message ex-

change pattern 

Et veldefineret mønster for udveksling af beskeder, hvor forespørgsel 

(request) og svar (response) ikke sker synkront, men sker via to forskelli-

ge kanaler. Således at forespørgslen sendes via en kanal og svaret modta-

ges på et vilkårligt senere tidspunkt via en anden kanal.  

Indberetning Anmeldelser og Anmodninger ang. dagpenge som kan indberettes via 

NemRefusion. 

Kladde indberetning En indberetning kan indsendes som kladde. En kladde bliver lagret i Nem-

Refusion, men bliver ikke videre processeret. Kladden kan senere opdate-

ret og færdiggøres eller slettes. 

KMD KOMBITs systemleverandør til NemRefusion. 

KOMBIT Selskab ejet af Kommunernes Landsforening. Ejer af NemRefusion syste-

met. 

Kommuneservice En system til system grænseflade, der giver kommuner/UDK mulighed for 

at modtage indberetning ang. refusion af dagpenge. Kommuneservice snit-

fladen er beskrevet i dette dokument. 

MQ (IBM WebSphere MQ) Message Queue (MQ) er et system til overførsel af asynkrone beskeder. 

Dette betyder at afsender kan sende beskeder uafhængigt af modtagers 

mulighed for at behandle beskederne med det samme. Beskederne lægges 

på lager (en kø) og venter indtil modtagers system er parat til at behandle 

dem. I praksis forløber denne proces dog så hurtigt at forbindelsen opleves 

som direkte. 

http://www.digitaliser.dk/
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Begreb Definition 

NemRefusion Et system til digital indberetning og sagsbehandling ang. refusion af dags-

penge. 

OIOXML Et projekt i IT- og Telestyrelsens regi, der har til formål at standardisere 

kommunikationen i den offentlige sektor. Projektet har defineret retnings-

linjer for udformning af XML skemaer. 

Signeret indberetning En indberetning som virksomheden har signeret med OCES certifikat. En 

indberetning skal være signeret før NemRefusion processerer den videre. 

Sletning af indberetning Sletter en kladde indberetning. En signeret indberetning kan ikke slettes, 

men skal annulleres. 

Tilslutningspakken Som en del af tilslutningsprocessen får virksomheden udleveret en tilslut-

ningspakke, der er en samling af alle de nødvendige dokumenter. Pakken 

indeholder bl.a dokumentation XML skemaer, etc. som er nødvendige for 

at kunne gennemføre tilslutningen. 

Tilslutningsproces Den proces, som en virksomhed skal gennemføre for at kunne anvende 

Virksomhedsservice. 

Tilstand for indberetning En indberetning kan have forskellige tilstande, som angiver hvor i behand-

lingsforløbet den er kommet. For virksomhedsservice kan en indberetning 

f.eks. have følgende tilstande: Kladde, Klar til signering, Signeret, Sagsbe-

handlet. 

Venteregister En indberetning kan indsendes til NemRefusion før den skal stilles til rådig-

hed for kommunen/UDK. NemRefusion opbevarer sådanne indberetning i 

et venteregister indtil fristen indtræffer. 

Virksomhedsdialog En webgrænseflade, der giver virksomheder mulighed for at foretage an-

meldelse af syge- og barselfravær og anmode om refusion. Virksomheds-

dialog giver de samme muligheder for at arbejde med indberetninger, som 

Virksomhedsservice. Det er således muligt i Virksomhedsdialog at arbejde 

videre på en indberetning, der er oprettet via Virksomhedsservice. 

Virksomhedsservice Et system til system grænseflade, der giver virksomheder mulighed for at 

foretage anmeldelse af syge- og barselfravær og anmode om refusion. 
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2 Betingelser for anvendelse af snitfladen 

Inden en kommune/Udbetaling Danmark kan tage NemRefusion Kommuneservice i anvendelse skal 

tilslutningsprocessen være gennemført og der er nogle tekniske forudsætninger, som skal være op-

fyldt. 

2.1 Tilslutningsproces 

Tilslutningsprocessen indeholder følgende trin: 

 Tilslutningsvilkår: Der indgås en aftale om vilkårene mellem KOMBIT og kommu-

nens/Udbetaling Danmarks systemleverandør, som regulerer de juridiske og økonomisk 

forhold. 

 Tilslutningsprøve: Der afholdes en prøve for hvert system, som virksomheden ønsker til-

sluttet. Tilslutningsprøven dokumenterer at kommunens/Udbetaling Danmarks system an-

vender snitfladen korrekt. 

 Teknisk tilslutningsaftale: Der indgås en aftale mellem KOMBIT og kommunens/Udbetaling 

Danmarks systemleverandør, der regulerer de tekniske forhold mellem kommu-

nen/Udbetaling Danmark og KOMBITs systemleverandør. 

På www.NemRefusion.dk kan findes yderligere information om tilslutningsprocessen. 

2.2 Versionsstyring 

Ved ændringer i snitfladen bliver der stillet en ny version af snitfladen til rådighed. Den tidligere 

version vil fortsat være til rådighed i 6 måneder efter idriftsættelse af en ny version. Herefter luk-

kes for anvendelsen af den tidligere version. Kommunerne/Udbetaling Danmark har således et vin-

due på 6 måneder til at opgradere til en ny version af snitfladen, og gennemføre en ny tilslutnings-

prøve. 

Forud for idriftsættelse af en ny version af snitfladen udsender NemRefusion Support en vejledning, 

der fortæller om ændringerne i snitfladen og hvordan kommunerne/Udbetaling Danmark skal for-

holde sig til dem. 

Disse forhold er også beskrevet i tilslutningsvilkårene og den tekniske tilslutningsaftale. 

http://www.nemrefusion.dk/
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3 Snitfladens funktionalitet 

NemRefusion Kommuneservice gør det muligt for kommuner/Udbetaling Danmark at hente indbe-

retninger fra virksomheder, og efterfølgende opdatere dem evt. beriget med resultatet af sagsbe-

handlingen. Kommunen/Udbetaling Danmark kan således udføre følgende operationer: 

 Hente indberetninger 

 Afvise en indberetning 

 Sende en rettelse 

 Sende et sagsbehandlingsresultat 

 Sende udbetalingsspecifikation 

Hentning af indberetninger sker ved at angive nogle søgekriterier, f.eks. tidsinterval, CPR-nummer 

for den fraværende, CVR-nummer for virksomheden, type af blanket, eller en identifikator, der re-

fererer til en specifik indberetning. De indberetninger, der passer på søgekriterierne, bliver returne-

ret til virksomheden. Søgekriterierne kan også udelades, hvorved alle indberetninger til kommu-

nen/Udbetaling Danmark returneres. 

Kommunen/Udbetaling Danmark kan kun hente indberetninger, der er klargjort af NemRefusion 

(IndberetningTilstandKode = KlargjortIndberetning). Når en indberetning er hentet af kommu-

nen/Udbetaling Danmark skifter den tilstand (IndberetningTilstandKode = HentetIndberetning), og 

kan således ikke længere hentes af kommunen/Udbetaling Danmark. 

En tidligere hentet indberetning kan opdateres evt. beriget med resultatet af sagsbehandlingen. Er 

indberetning i mellemtiden blevet opdateret i NemRefusion, f.eks. af virksomheden, vil kommu-

nens/Udbetaling Danmarks opdatering blive registreret i NemRefusion, og der genereres en virk-

somhedshændelse, hvor det fremgår at indberetningen er blevet overskrevet af kommu-

nen/Udbetaling Danmark. 

Efter en opdatering opdateres indberetningens tilstand til at angive at den behandles eller at be-

handlingen er afsluttet. 

Kommunen/Udbetaling Danmark kan også afvise en indberetning, hvorefter den får status af at 

være en ukomplet kladde og der genereres en hændelse til virksomheden. 

Som systemleverandør der indberetter og henter på vegne af flere kommuner/Udbetaling Dan-

mark, er det systemleverandørens eget certifikat der benyttes til at signere med. NemRefusion 

kontrollerer fuldmagtsrettigheder i kommuneservice, da NemRefusion har registreret hvilken sy-

stemleverandør kommunen/Udbetaling Danmark er tilmeldt, for henholdsvis jobcenter og dagpen-

gesystem. 
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3.1 Afhentning af indberetninger 

Modtag forespørgsel

XML validering af
forespørgsel

Find indberetninger

Send enkelt indberetning

Generer tom
indberetning med

besked

Send fejlkvittering

[fejl i validering]

[ingen indberetning fundet]

[flere fundne indberetninger]

 

3.2 Opdatering af indberetning 

Modtag indberetning

XML validering af
indberetning

Behandling af
indberetning

Generer tom
indberetning med

beskeder

Send fejlkvittering

[fejl i validering]
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4 Arkitektur og teknisk implementering 

NemRefusion Kommuneservice stiller to operationer til rådighed som kommunens/Udbetaling Dan-

marks system kan anvende. Begge disse operationer implementerer en variant af et asynkront 

request-response message exchange pattern. Der er således en kommunikationskanal til fore-

spørgsler og en anden til svar.  

NemRefusion tilbyder to muligheder for at integrere med Kommuneservice: 

 IBM WebSphere MQ med lokale køer 

NemRefusion Kommuneservice anvender en MQ kø til at læse forespørgsler fra, og en an-

den kø til at lægge svar på. Kommunens/Udbetaling Danmarks system anvender også et 

sæt lokale MQ køer, og der er oprettet kanaler mellem NemRefusions og Kommu-

nens/Udbetaling Danmarks køer. 

 IBM WebSphere MQ med lokal MQ klient 

Som ovenfor anvender NemRefusion Kommuneservice et sæt lokale MQ køer. Kommu-

nens/Udbetaling Danmarks system anvender en MQ klient til at tilgå NemRefusions MQ kø-

er direkte. 

Figur 3.2-1 viser de forskellige integrationsmuligheder. 

 

request kø

request kø response kø

response kø

lokal
response kø

lokal
request kø

MQ med lokale køer MQ med lokal MQ klient

KommuneserviceKommuneservice

KommunesystemKommunesystem

 

Figur 3.2-1: Integrationer med Kommuneservice 
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4.1 Anvendelse af MQ 

NemRefusion Kommuneservice stiller integration via IBM WebSphere MQ til rådighed. 

Transportlaget SSL krypteres og Indholdet (payload) signeres. 

Kø navne og lignende tekniske forhold fastlægges i forbindelse med indgåelse af tilslutningsaftale. 

4.2 Infrastruktur 

For at kunne integrere med NemRefusion Kommuneservice, skal den rette netværksmæssige infra-

struktur være på plads. 

Afsender og modtager skal kunne SSL kryptere, samt signere payload med et OCES certifikat. Dis-

se certifikater skal således være til stede. 

Således skal de rette signeringsmekanismer også være til stede. 

4.3 Dataformater 

Alle data, som anvendes ved brugen af Kommuneservice, er XML dokumenter. For alle formater er 

der defineret et XML skema. Kernen af disse skemaer er udarbejdet således at de efterlever OI-

OXML retningslinjerne. Disse er publiceret på digitaliser.dk. Der er også en række hjælpeskemaer, 

som i stor grad også efterlever OIOXML retningslinjerne. Disse skemaer er ikke publiceret på digi-

taliser.dk.  

Tegnsættet UTF-8 skal benyttes for XML dokumenter, der sendes til Kommuneservice. Alle XML do-

kumenter fra kommuneservice benytter ligeledes UTF-8 tegnsættet. 

Der er defineret ét skema for en indberetning. Dette skema benyttes for alle de forskellige typer af 

indberetninger. Det er således muligt at håndtere alle typer af indberetninger via den samme ser-

vice. 

For hver type af indberetning er der defineret en variant af det generelle indberetningsskema kal-

det et typeskema. Typeskemaerne angiver den information, der skal være udfyldt for en komplet 

indberetning. Disse skemaer er beregnet som en hjælp under udvikling af løsninger, der anvender 

Kommuneservice. Disse skemaer er tilgængelige som en del af tilslutningspakken, som er tilgæn-

gelig på www.NemRefusion.dk. 

http://www.digitaliser.dk/
http://www.digitaliser.dk/
http://www.digitaliser.dk/
http://www.nemrefusion.dk/
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5 Services 

NemRefusion Kommuneservice stiller to operationer til rådighed. Disse operationer er beskrevet i 

dette kapitel. 

Begge operationer implementerer varianter asynkrone request-response message exchange pat-

tern. 

5.1 HentIndberetninger 

HentIndberetninger Request 

Søge efter og hente indberetninger. NemRefusion behandler de indkomne forespørgsler sekventielt, således 

at svaret på en forespørgsel bliver afsendt før den næste forespørgsler bliver behandlet. 

Parametre 

NemRefusionKommuneSoegningStruktur Angiver søgningsparametre. Strukturen er dokumenteret ne-

denfor. Indeholder bl.a. en entydig identifikator for søgningen, 

som anvendes til at korrelere resultaterne. 

 

HentIndberetninger Response 

Returnerer de indberetninger, som matchede søgningen. 

Alle indberetninger, som matcher søgningen, returneres som enkelte indberetninger. 

Er der ingen indberetninger, som matcher søgningen, returnerer operationen en tom indberetning som svar. 

Ved fejl i behandlingen returneres en tom indberetninger, som indeholder informationer om fejlen. 

Parametre 

NemRefusionIndberetning (0-∞) Indberetning, der matchede søgningen. Kan være en tom ind-

beretning, der evt. indeholder fejlinformationer. Der kan retur-

neres flere indberetninger. Strukturens indhold er mere detalje-

ret beskrevet i kapitel 6. Udfyldelse af en tom indberetning er 

beskrevet i afsnit 5.11. I praksis er et søgeresultat på kommu-

ne service begrænset til 250 indberetninger pr. søgning. 
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5.1.1 Søgeparametre 

NemRefusionKommuneSoegningStruktur

CVRnummerIdentifikator

KommuneKode

DatoInterval

FraDato

TilDato

FravaerUUIDIdentifikator

IndberetningUUIDIdentifikator

CPRnummerIdentifikator

BlanketKode

CorrelationIdentifier

Signature

 

 

NemRefusionKommuneSoegningStruktur 

Søgeparametre for hentning af indberetninger. 

CorrelationIdentifier  Entydig identifikation af søgningen. Denne identifikator påstemples sva-

rene, og kan således anvendes til at korrelere svarene med søgningen. 

Signature   Indeholder signatur for søgeforespørgsel, som skal være kommu-

nens/Udbetaling Danmarks signatur. 

Strukturen er en W3C standard for XML Signature Syntax and Proces-

sing, som er tilpasset til denne anvendelse, hvor der anvendes OCES 

certifikat. 

DatoInterval  Fra og til dato, hvor indberetninger er indsendt indenfor. Det er muligt 

kun at angive en fra dato. 

FraDato  Tidligste dato, hvor indberetninger er indsendt. 

TilDato  Seneste dato, hvor indberetninger er indsendt. 

IndberetningUUIDIdentifikator  Entydig identifikator, som indberetningen blev tildelt ved oprettelse. 

FravaerUUIDIdentifikator  Entydig identifikator for fraværsforløb. 

CPRnummerIdentifikator  CPR-nummer for den fraværende. 

CVRnummerIdentifikator  CVR-nummer for virksomheden. 
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BlanketKode  Typen af indberetning, angivet ved navn på blanket. 

Værdier: DP200A, DP200B, DP200C, DP201, DP202, DP212s, DP212b, 

DP400A, DP400B, DP400C, DP401, DP402, DP333, DP480, DP480R, 

DP481, DP482 

KommuneKode  Systemer, der har adgang til indberetninger for flere kommuner, kan 

her afgrænse søgningen til en bestemt kommune/UDK. 

 

Yderligere forefindes blankettyperne DP215, AB245, samt AB250 – disse er dog ikke til rådighed 

for brugere af kommune service og er derfor ikke dokumenteret yderligere i nærværende doku-

ment. 

5.2 Opdater 

Opdater Request 

Opdaterer en tidligere hentet indberetning. Dette inkluderer at afvise den, at opdatere dens indhold, og at 

indsende den beriget med sagsbehandlingsresultat og udbetalingsspecifikation. 

Modtager kommunen/UDK en indberetning via HentIndberetninger operationen, som ikke kan behandles af 

tekniske årsager, anvendes Opdater operationen til at afvise den. 

Parametre 

NemRefusionIndberetningStruktur Den opdaterede indberetning. 

 

Opdater Response 

Modtages opdateringen succesfuldt, bliver der ikke returneret noget. Opstår der en fejl under processering af 

indberetningen, bliver den returneret beriget med informationer om den opståede fejl. 

Parametre 

NemRefusionIndberetningStruktur Ved fejl returneres med modtaget indberetning. Indberetningen er 

blevet beriget med information om den opståede fejl. 

5.3 Fejlkoder og -tekster 

Hver operation i Kommuneservice returnerer et sæt definerede fejl, der er identificeret ved en ko-

de. Alle fejl er fulgt af en tekst, der giver en specifik beskrivelse af årsagen til fejlen. En tabel over 

fejlkategorier vises her: 

Fejlkategori Besked-

type-tekst 

Beskrivelse 

0 Fejl kan ikke gemmes 

1 Validering kan ikke valideres korrekt, 

men kan godt gemmes 
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2 Information typisk frist regel overskri-

delse, kan gemmes og sig-

neres, hvis den er valid 

3 Advarsel diverse tek-

nisk/forretningsmæssig in-

formation, uden praktisk 

konsekvens for afvikling 

 

Fejl valideringer og besked-koder og tekster placeres i beskedsamling i header strukturen (output) 

Følgende koder og tekster findes og er gengivet i nedenstående tabel.  

Besked-

Type 

Besked-

Kode 

BeskedTekst 

0 1000 'BundtUUIDIdentifikator' har et UUID format som ikke kan valideres 

0 1001 Der opstod en fejl ved forsøg på validering: {0} 

0 1002 Indberetningen har ikke et 'MessageID' - anvender internt sekvensnummer 

0 1003 Indberetningen har ikke et 'MessageID' og der er intet internt sekvensnummer til 

bundtrækkefølgen - anvender 'MessageID' værdien 0 (nul) 

0 1101 Opdatering kunne ikke foretages grundet manglende angivelse af token 

0 1102 Opdatering kunne ikke foretages, da en anden bruger har opdateret. Indberetnin-

gen skal fremsøges igen før der kan foretages rettelser 

1 1103 Anmeldelsen kan ikke annulleres fordi den ikke er afhentet af kommunen 

1 1104 Indberetningen kan ikke slettes fordi den ikke har tilstanden kladde 

1 1105 Opdatering af signerede indberetninger kræver at de er af typen anmeldelse 

1 1106 Oprettelse af anmodning/raskmelding kræver at der eksisterer en signeret anmel-

delse 

1 1107 Oprettelse af anmodning kræver at der ikke forekommer periode overlap eller hul-

ler i forhold til eksisterende anmodninger. Periode overlapper med Anmodming 

med startdato: {0} og slutdato: {1}, samt fravær med UUID {2}. 

1 1108 Refusionsperiodens startdato skal være senere end eksisterende refusionsperio-

ders startdatoer 

1 1110 Refusionsperioden for anmodningen er ugyldig fordi startdato er senere end slut-

dato. Startdato skal ligge før slutdato 

1 1111 Refusionsperioden for sagen er ugyldig fordi startdato er tidligere end sagens 

startdato. Startdato skal ligge efter sagens startdato 
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Besked-
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Besked-

Kode 

BeskedTekst 

0 1120 Oprettelse af fravær kræver at der ikke forekommer periode overlap eller huller i 

forhold til eksisterende fravær. Fravær overlapper eller har hul med Fravær med 

UIID: {0}, Cvrnr: {1}, Pnr: {2}, AnsaettelseId: {3} og første fraværsdato: {4} 

0 1200 Indberetningen findes ikke og transaktionskoden '{0}' kunne derfor ikke gennem-

føres  

0 1201 Indberetningen indeholder et eller flere nøglefelter som er blevet ændret, hvilket 

ikke er understøttet - opdateringen blev ikke gennemført 

0 1202 Indberetningens type er ændret fra '{0}' til '{1}', hvilket ikke er understøttet, op-

dateringen blev ikke gennemført 

0 1203 Et eller flere nøglefelter mangler, database opslaget vil ikke blive forsøgt 

0 1301 Der opstod en fejl da indberetningen skulle gemmes i NemRefusion og den er der-

for ikke blevet gemt. Prøv igen om 5 minutter. Teknisk information: {0} 

0 1302 Der opstod en database fejl da indberetningen skulle opdateres i NemRefusion og 

den seneste rettelse er derfor ikke blevet gemt. Prøv igen om 5 minutter 

0 1501 Kun kommunen kan lukke en indberetning 

1 1502 Der kan kun foretages rettelser til signerede anmeldelser og ikke til øvrige typer af 

indberetninger 

0 2010 'SygdomsfravaerStruktur' er ikke indeholdt i indberetningen med 'FravaerTypeKo-

de': {0}, hvorfor NemRefusion ikke kunne bestemme fraværsdatoer 

0 2011 'BarselfravaerStruktur' er ikke indeholdt i indberetningen med 'FravaerTypeKode': 

{0}, hvorfor NemRefusion ikke kunne bestemme fraværsdatoer 

0 2012 'AlvorligtSygtBarnFravaerStruktur' er ikke indeholdt i indberetningen med 'Frava-

erTypeKode': {0}, hvorfor NemRefusion ikke kunne bestemme fraværsdatoer 

1 2013 Første fraværsdato {0} har en minimiumsværdi som ikke er tilladt 

0 2014 Første fraværsdato mangler 

0 2015 Kommunen kan ikke oprette en indberetning 

1 2016 Anmeldelsen eksisterer i forvejen 

1 2017 Samtalen eksisterer i forvejen 

0 2018 IndberetningsUUID matcher ikke den logiske nøgle i indberetningen 

0 2019 Opdateringen kan ikke foretages da indberetningen er signeret 
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Type 

Besked-

Kode 

BeskedTekst 

0 2001 FravaerTypeKode eller RefusionTypeKode kunne ikke afgøres. 

2 2002 'FejlBeskedSamling' blev fjernet, da den ikke må anvendes i indberetninger mod-

taget af NemRefusion 

2 2003 'ValideringBeskedSamling' blev fjernet, da den ikke må anvendes i indberetninger 

modtaget af NemRefusion 

2 2004 'FormNoticeStructure' blev fjernet, da den ikke må anvendes i indberetninger mod-

taget af NemRefusion 

2 2005 'UnderretningsbrevStruktur' blev fjernet, da den ikke må anvendes i indberetnin-

ger modtaget af NemRefusion 

2 2006 'SagsbehandlingsresultatStruktur' blev fjernet, da den ikke må anvendes i indbe-

retninger modtaget af NemRefusion 

2 2101 NemRefusion har dannet og tilføjet et UUID til indberetningen 

2 2102 NemRefusion har dannet og tilføjet et token til indberetningen 

0 2103 Indberetningen har et UUID format som ikke kan valideres 

2 2201 NemRefusion kunne ikke få bekræftelse på ansættelsesforholdet fra 

SKAT/eIndkomst. NemRefusion har fundet navn og adresse i CPR, men du må som 

bruger kun se oplysningerne hvis NemRefusion har fået bekræftelse på ansættel-

sesforholdet. Der kan forekomme ustabilitet ved opslag i eIndkomst. Det kan be-

tyde at selvom medarbejderen er registreret korrekt i SKAT/eIndkomst, kan Nem-

Refusion ikke bekræfte ansættelsesforholdet. 

2 2202 Indberetningen er tidligere hentet af kommuneservice, 

1 3001 En eller flere frister er overskredet (denne tekst er utilstrækkelig og skal uddybes 

efter BRE implementation) 

1 3100 Ansættelsesdato skal være udfyldt, hvis ansat mindre end {0} uger 

1 3101 Ansættelsesdato skal ligge før indberetnings modtagelsesdato 

1 3102 Ansættelsesdato skal ligge før første fraværsdato 

1 3103 Ansættelsesdato skal ligge {0} uger før første fraværsdato 

1 3104 Antal timer i ansættelsesperioden skal være et helt tal eller blank 

2 2104 Indberetningen er oprettet/opdateret i NemRefusion 

0 2020 NemRefusions regelmotor blev ikke kaldt 
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Besked-

Type 

Besked-

Kode 

BeskedTekst 

1 3200 Ved refusionsanmodning, hvor refusion-fra-dato er udfyldt, skal refusion-til-dato 

også være udfyldt 

1 3201 Der er anmodet om refusion fra første sygedag, men der kan først gives refusion 

fra 2. dag, jvf DPL § 55 

1 3202 Ved 1. refusionsanmodning skal refusion-fra-dato være identisk med datoen for 

dagpengerettens indtræden som er {0} 

1 3203 Ved refusionsanmodning skal refusion-fra-dato ligge efter datoen for dagpengeret-

tens indtræden som er {0} 

1 3204 Ved refusionsanmodning skal refusion-til-dato ligge efter datoen for dagpengeret-

tens indtræden 

1 3205 Refusion-til-dato skal ligge efter den dato, der sidst er ydet refusion til, nemlig {0} 

1 3206 Ved refusionsanmodning skal refusion-fra-dato ligge før refusion-til-dato 

1 3207 Hvis refusion-fra-dato angives, skal den være dagen efter sidste refusion 

0 1303 Der skete en teknisk fejl i NemRefusion. Prøv igen senere. Teknisk information: 

{0} 

2 2100 {0}-nummeret overholder ikke modulus 11 reglen 

1 3300 Der skal angives en arbejdstid 

1 3301 Der skal angives en arbejdstid, dvs. et ugentligt gennemsnit for de sidste 4 uger 

1 3302 Der skal angives en arbejdstid, antal uger i turnus samt startdato for turnus 

1 3303 Der skal angives en arbejdstid 

1 3304 Hvis der rettes i en signeret indberetning skal virkningsdato angives 

1 3305 Aktuel løn skal angives som et helt tal uden decimaler 

1 3306 For turnus gælder, at lønnen skal angives pr. time 

1 3400 Sygeløn skal angives som et tal større end eller lig 0 

1 3401 Dato for ny løn skal angives og være en korrekt dato (eksempelvis 01-01-10) 

1 3402 Ved lønændring skal ændringsdatoen ligge efter datoen for dagpengerettens ind-

træden 

1 3403 Ved lønændring skal ændringsdatoen ligge før datoen for sidste fraværsdag 
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Besked-

Kode 

BeskedTekst 

1 3404 Hvis der ændres i sygeløn på en signeret indberetning skal virkningsdato angives 

0 1304 CPR-nummeret {0} findes ikke i CPR-registret. Indtast et gyldigt CPR-nummer 

(eksempelvis 0101701234) 

0 1305 CVR-nummeret {0} findes ikke i CVR-registret 

2 2105 Indberetningen blev IKKE oprettet/opdateret i NemRefusion 

0 1503 Raskmelding og Samtaler kan ikke opdateres, kun oprettes. 

0 1504 Transaktion 'RetSigneret' kan kun finde sted på anmeldelser der er hentet af 

kommunen. 

1 3500 Der skal anføres anden årsag 

1 3501 Der skal anføres en årsag til, at der ikke er udbetalt sygedagpenge/løn i arbejdsgi-

verperioden 

1 3600 Anfør en korrekt dato for ledigheds start. Må ikke være efter modtagelsesdatoen 

1 3601 Anfør et timetal eller minuttal. Det skal være et helt tal større end 0 

1 3602 Anfør et positivt beløb 

1 3603 Der skal anføres anden årsag 

1 3604 Ydelsesfradrag start datoen skal ligge før slut datoen 

1 3605 Ydelsesfradrag start datoen skal ligge efter første dag for ledighed 

1 3606 Ydelsesfradrag slut datoen skal ligge efter første dag for ledighed 

1 3609 Der er skal angives et beløb for fulde arbejdsløshedsdagpenge/andre ydelser 

3 3700 Den gennemsnitlige arbejdstid skal være minimum 18½ time, for at den kan kal-

des 'Væsentligt omfang' 

1 3702 Du skal angive om beløbet stammer fra løn eller dagpenge 

1 3800 Det indtastede timetal er ikke gyldigt. Indtast et helt tal uden decimaler 

1 3801 Det indtastede ugenr. er ikke gyldigt. Indtast et helt tal mellem 1 og 53 

1 3802 Arbejdet kan ikke genoptages før første fraværsdag 

1 3803 Arbejdet kan ikke genoptages efter sidste fraværsdato 

1 3900 Datoen for første fraværsdag skal ligge før datoen for arbejdets genoptagelse 
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Besked-
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Besked-

Kode 

BeskedTekst 

1 3901 Der må ikke raskmeldes på et allerede raskmeldt fravær. Fraværet er allerede 

raskmeldt til {0} 

3 4000 Anmodning om refusion skal indgives senest {0} uger efter orlovperiodens udløb. 

En orlovsperiode anses for udløbet, når der i en uge ikke har været fravær grundet 

barsel etc. 

3 4001 Anmodning om refusion skal indgives senest {0} uger efter fødslen eller barnets 

modtagelse. 

3 4002 Anmeldelse skal indgives senest {0} uger efter 1. fraværsdato. 

3 4003 Der blev ikke evalueret frister. 

3 4004 Der kan ved anmodning om refusion kun ydes refusion for det tidsrum der ligger 

indtil {0} måneder forud for fremsættelse af krav, dvs.dato for sygedagpengeret-

tens indtræden, eller seneste refusionsanmodning tildato. 

1 4005 Der kan ved anmodning om refusion maksimalt anmodes med {0} måneds mel-

lemrum, dvs. der skal være mindst {0} måned mellem refusionsanmodningers 

modtagedato. 

3 4006 Anmeldelsen skal indgives senest {0} uge efter sygedagpengerettens indtræden. 

Dvs. 1. eller 3. sygefraværsdag, afhængig af forsikringstype. 

3 4007 Anmeldelsen skal indgives senest {0} uger efter 1. fraværsdato. 

3 4008 Anmeldelse skal indgives senest {0} uge efter 1. fraværsdato. 

3 4009 Anmodning om dagpenge eller refusion skal indgives senest 1 uge efter barnet er 

rask, hvis fraværet er påbegyndt før d. 1 dec. 2012. Er fraværet påbegyndt deref-

ter skal anmodningen indgives senest 8 uger efter første fraværsdato 

3 4010 Anmeldelse skal indgives senest {0} uger efter 1. fraværsdag eller senest {0} 

uger efter at udbetaling fra arbejdsgiver er ophørt. 

3 4011 Anmodning om refusion skal indgives senest {0} uger efter orlovperiodens udløb. 

En orlovsperiode anses for udløbet, når der i en uge ikke har været fravær grundet 

barsel etc. 

3 4012 Sygefraværssamtale skal anmeldes senest {0} uger efter første fraværsdato. 

1 5000 Første fraværsdato må ikke være mere end {0} dage før dags dato. 

1 5001 Første fraværsdato må ikke være mere end {0} dage efter dags dato. 

0 6000 Indberetningen er lagt i venteregistret indtil den {0}. Indberetningen kan først 

signeres fra denne dato. 
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BeskedTekst 

1 3208 Refusion-til-dato skal ligge før eller på samme dato som datoen for sidste fraværs-

dag 

0 1505 Udenlandsk adresse skal udfyldes før der signeres. 

1 3150 Samtaledato skal ligge efter dato for første fraværsdag 

1 1112 Anmeldelsen kan ikke signeres uden at p-nummer er angivet. 

0 2021 IndberetningUUIDIdentifikator skal angives ved opdatering. 

0 2022 Kun kommunesystemet kan sende transaktionen Behandlet. 

2 2203 Fraværet blev lukket af NemRefusion. 

2 2204 Fraværet blev åbnet af NemRefusion.  

1 7000 Bemærk: CPR-nummer opfylder ikke modulus 11 kontrol 

1 7001 Bemærk: E-mail for kontaktperson skal indeholde et snabel-a (@) og minimum ét 

punktum (.) 

1 7002 Bemærk: De angivne antal timer i ansættelsesperioden er større end det faktiske 

antal timer i perioden 

1 7003 Bemærk: Hvis det ugentlige antal timer for genoptaget arbejde overstiger 34, be-

tragtes arbejdet som fuldt genoptaget. 

1 7004 Bemærk: Gennemsnitlig ugentlig antal timer for varierende arbejdstid overstiger 

45 

1 7005 CVR-nr. skal udfyldes 

1 7006 CVR-nr. skal udfyldes 

1 7007 Det indtastede SE-nr. indeholder ikke 8 tal. SE-nr. skal bestå af 8 tal 

1 7008 P-nr. skal udfyldes 

1 7009 Det indtastede P-nr. indeholder ikke 10 tal. P-nr. skal bestå af 10 tal 

1 7010 CPR-nr. skal udfyldes 

1 7011 Det indtastede CPR-nr . indeholder ikke 10 tal. CPR-nr. skal bestå af 10 tal (ek-

sempelvis 0101701234) 

1 7012 Dato for første fraværsdag skal udfyldes (eksempel på dato 01-01-10) 

1 7013 N/A 

1 7014 Information om den fraværende får løn under fravær skal udfyldes 
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Besked-
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BeskedTekst 

1 7015 Arbejdsskade ikke angivet 

1 7016 Arbejdsskade anmeldt til ikke angivet 

1 7017 Dato for anmeldelse af arbejdsskade ikke angivet 

1 7018 Stillingsbetegnelse skal udfyldes 

1 7019 Erhverv skal udfyldes 

1 7020 Ansættelses-ID skal bestå af sammenhængende karakterer uden mellemrum. 

1 7021 Fejl i udenlandsk adresse 

1 7022 Første linie i udenlandsk adresse skal udfyldes 

1 7023 Anden linie i udenlandsk adresse skal udfyldes 

1 7024 Tredje linie i udenlandsk adresse skal udfyldes 

1 7025 Ansættelsesdato skal udfyldes (eksempel på dato 01-01-10) 

1 7026 Antal timer i ansættelsesperioden skal bestå af et helt tal 

1 7027 Ansættelsesdato skal ligge før dato for første fraværsdag 

1 7028 Information om lønmodtageren har genoptaget arbejdet skal udfyldes 

1 7029 Dato for sidste sygefraværsdag skal udfyldes (eksempel på dato 01-01-10) 

1 7030 Dato for sidste fraværsdag skal udfyldes (eksempel på dato 01-01-10) 

1 7031 Dato for hvornår arbejdet er delvist genoptaget skal udfyldes (eksempel på dato 

01-01-10) 

1 7032 Ugenr., timer og minutter for delvist genoptaget arbejde skal udfyldes 

1 7033 Samme ugenummer må ikke angives to gange for delvis genoptagelse af arbejde 

1 7034 Periode for afholdt ferie skal udfyldes (eksempel på dato 01-01-10) 

1 7035 Fra-dato må ikke ligge før til-dato i den angivne ferieperiode (eksempel på dato 

01-01-10) 

1 7036 Et eller flere felter i skema for fast arbejdstid skal udfyldes 

1 7037 Alle felter i gennemsnitlig arbejdstid skal udfyldes korrekt. Blanke felter skal udfyl-

des med 0 

1 7038 Datoer for arbejdsturnus skal udfyldes (eksempel på dato 01-01-10) 
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1 7039 Et eller flere felter i skema for arbejdsturnus skal udfyldes 

1 7040 Et eller flere felter i tider for weekendarbejde skal udfyldes 

1 7041 Typen af arbejdstid skal udfyldes 

1 7042 Tider for delvist genoptaget arbejde skal udfyldes 

1 7043 Information om vikar/løsarbejder skal udfyldes 

1 7044 Vikar/løsarbejder ikke muligt ved fleksjob 

1 7045 Dato for afholdelse af sygefraværssamtale skal udfyldes (eksempel på dato 01-01-

10) 

1 7046 Information om det forventes at sygefraværet varer mere end  8 skal udfyldes 

1 7047 Information om muligheden for delvis genoptagelse af arbejde skal udfyldes 

1 7048 Mulighed for omplacering: Ikke udfyldt 

1 7049 Dato for hvornår arbejdet er delvist genoptaget skal udfyldes (eksempel på dato 

01-01-10) 

1 7050 Navn på kontaktperson skal udfyldes 

1 7051 Telefonnummer for kontaktperson skal bestå af 8 cifre (eksempel på telefonnum-

mer 22334455) 

1 7052 E-mail for kontaktperson skal indeholde et snabel-a (@) og minimum ét punktum 

(.) 

1 7053 Sidste fraværsdag skal udfyldes 

1 7054 Kontaktperson skal udfyldes 

1 7055 Forsikringsgrad skal udfyldes 

1 7056 Dato for første ledighedsdag skal udfyldes 

1 7057 Dato for første ledighedsdag skal ligge før første fraværsdag 

1 7058 Årsag til manglende ydelser før fraværet Lønbeløb er ikke udfyldt korrekt. Indtast 

venligst et tal mellem 0-9999999,99 

1 7059 Information om fulde eller supplerende arbejdsløshedsdagpenge skal udfyldes 

1 7060 Information om fulde arbejdsløshedsdagpenge skal bestå af et tal mellem 0 og 

99999999 

1 7061 Timer, minutter og beløb for ophørsugen i skema for supplerende dagpenge skal 
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som minimum udfyldes 

1 7062 Fejl i supplerende dagepenge tidsangivelse 

1 7063 Årsag til fradrag i ydelse ikke angivet 

1 7064 Årsag og periode for yderligere fradrag ikke udfyldt korrekt 

1 7065 Perioden for yderligere fradrag skal ligge efter dato for første fraværsdag 

1 7066 Fradrag til dato ikke udfyldt 

1 7067 Yderligere fradrag skal udfyldes 

1 7068 Udbetalt dagpenge indikator ikke specificeret 

1 7069 Gennemsnitlig arbejdstid skal udfyldes 

1 7070 Gennemsnitlig arbejdstid skal angives som et helt antal timer mellem 1 og 168 

1 7071 Kilde for anden indkomst skal udfyldes 

1 7072 Indkomst fra andre arbejdsforhold skal udfyldes 

1 7073 Beløb for anden indkomst skal bestå af et tal mellem 0 og 99999999 

1 7074 Ugentlig arbejdstid for andet arbejdsforhold skal udfyldes 

1 7075 Dag for frivillig sikring skal udfyldes 

1 7076 Sats for frivillig sikring skal udfyldes 

1 7077 Graden for uarbejdsdygtighed skal udfyldes 

1 7078 Ulykkestilfælde skal udfyldes 

1 7079 Skadevolder policenummer skal udfyldes 

1 7080 Skadevolder forsikringsselskab i skal udfyldes 

1 7081 Skadevolder forsikringsselskab telefonnummer skal udfyldes 

1 7082 Sygdommens art skal udfyldes 

1 7083 Dato for sidste sygefraværsdag skal udfyldes 

1 7084 Fraværsgrad skal udfyldes 

1 7085 Barns CPR-nummer skal udfyldes 

1 7086 Det indtastede CPR-nr. for barnet indeholder ikke 10 tal. CPR-nr. skal bestå af 10 
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tal (eksempelvis 0101701234) 

1 7087 Forventet modtagelsesdato skal udfyldes 

1 7088 Dato for sidste fraværsdag skal udfyldes 

1 7089 Dato for sidste fraværsdag må ikke ligge efter dags dato og din indberetning kan 

derfor ikke signeres. Din indberetning vil fortsat ligge som kladde i NemRefusion. 

1 7090 Gyldig indlæggelsesperiode skal udfyldes 

1 7091 Barns CPr-nr. skal udfyldes 

1 7092 Indlæggelsessted skal udfyldes 

1 7093 Indlæggelses afdeling skal udfyldes 

1 7094 Enlig forsørger skal udfyldes 

1 7095 Information om dagpenge til anden forælder skal udfyldes 

1 7096 Navn på anden forælder skal udfyldes 

1 7097 Det indtastede CPR-nr. på anden forælder indeholder ikke 10 tal. CPR-nr. skal be-

stå af 10 tal (eksempelvis 0101701234) 

1 7098 CPR-nr. på anden forælder skal udfyldes 

1 7099 Information om ændring i timeantal skal udfyldes 

1 7100 Dato for ændring i timeantal skal udfyldes 

1 7101 Alle felter i arbejdstidsskema skal udfyldes. Blanke felter skal udfyldes med 0 

1 7102 Information om den fraværende har været ansat i mere end 13 uger skal udfyldes 

1 7103 Information angående særlige ordninger skal udfyldes 

1 7104 Information om den fraværende er vikar/løsarbejder skal udfyldes 

1 7105 Ydelser før sygemelding skal udfyldes 

1 7106 Ydelser før fravær skal udfyldes 

1 7107 Selvstændig over seks måneder skal udfyldes 

1 7108 Indkomst fra andre forhold skal udfyldes 

1 7109 Frivillig sikring skal udfyldes 

1 7110 Gennemsnitlig timeløn skal udfyldes 
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1 7111 Enhed for sygel?nnen skal udfyldes 

1 7112 Lønbeløb skal udfyldes 

1 7113 Beløb for udbetaling skal udfyldes 

1 7114 Dato for ændring i sygeløn skal udfyldes 

1 7115 Dato for ændring i orlovsløn skal udfyldes 

1 7116 Beløb for ændring af sygeløn skal bestå af et tal mellem 0 og 99999999 

1 7117 Beløb for ændring af orlovsløn skal udfyldes 

1 7118 Dato for sidste dag med udbetaling skal udfyldes 

1 7119 Udbetalingsfrekvens skal udfyldes 

1 7120 Dato for ændring af aktuel løn skal udfyldes 

1 7121 Beløb for ændring af aktuel løn skal udfyldes 

1 7122 Varierende timeløn skal udfyldes 

1 7123 Ændring i aktuel løn skal udfyldes 

1 7124 Ændring i sygeløn skal udfyldes 

1 7125 Ændring i orlovsløn skal udfyldes 

1 7126 Fortsat udbetaling skal udfyldes 

1 7127 Genoptaget udbetaling skal udfyldes 

1 7128 Dato for genoptaget udbetaling skal udfyldes 

1 7129 Årsag til stop i udbetaling skal udfyldes 

1 7130 Dato for meddelelse af opsigelse skal udfyldes 

1 7131 Dato for sidste dag med løn/sygedagpengeudbetaling skal ligge efter dato for før-

ste fraværsdag 

1 7132 Anden årsag til stop i udbetaling ikke angivet 

1 7133 Information om udbetaling for søgnehelligdage skal udfyldes 

1 7134 Refusionsperiode skal udfyldes korrekt 

1 7135 Andre årsager skal udfyldes 

0 2106 PNummeret {0} findes ikke i cvr. 
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0 2107 PNummerets tilhørende cvr nummer {0} er forskellig fra det angivne cvr nummer 

{1}. 

1 3209 Der må ikke anmodes om refusion efter sidste udbetalingsdag 

2 2007 Refusionsdatoerne blev fjernet fra indberetningen, da de ikke kan rettes via Ret-

Signeret på anmeldelsen. 

3 3170 Indlæggelsesperioden skal mindst være {0} dage for at give ret til dagpenge. 

3 3171 Der kan højst ydes dagpenge i 52 uger inden for de forudgående 18 kalendermå-

neder. 

2 8000 Servicebesked fra Nemrefusion 

2 8001 Servicebesked: Der er {0} nye meddelelser til dig i NemRefusion, hvoraf der i {1} 

er behov for din reaktion. Log ind via www.virk.dk. 

0 2108 SE-nummeret er ikke på 8 cifre eller SE-nummeret opfylder ikke modulus 11 

check. 

0 1400 Indberetningen har ikke været fremsendt til behandling i VAS (Validering af Aty-

pisk Sygefravær) 

0 1401 Indberetningen er ikke beriget med et VAS advis, da funktionaliteten p.t. ikke er 

implementeret i VAS (Validering af Atypisk Sygefravær) 

0 1402 Indberetningen er ikke beriget med et VAS-advis, da VAS (Validering af Atypisk 

Sygefravær) midlertidigt er utilgængeligt 

1 1113 Fraværet er afsluttet og kan derfor ikke opdateres 

1 7136 Udbetaling i arbejdsgiverperiode skal udfyldes 

1 7137 Årsag til ikke udbetalt refusion skal udfyldes 

1 7138 Årsag til manglende udbetaling skal udfyldes 

1 7139 Dato for meddelelse af opsigelse skal udfyldes 

1 7140 Dato sidste dag med udbetaling skal udfyldes 

1 7141 Forventet fødselsdato skal udfyldes 

1 7142 Til og med dato for fraværsperiode skal udfyldes 

1 7143 Fraværsårsag skal udfyldes 

1 7144 Angivne fraværsårsag er ikke gyldig for mandlige fraværende 

1 7145 Afholdt ferie skal udfyldes 



NemRefusion  

 

Side 37 Kommuneservice snitfladebeskrivelse 

 31-07-2015 

Besked-

Type 

Besked-

Kode 

BeskedTekst 

3 3130 Forventet fødselsdato ligger mere end fire uger efter første fraværsdag. 

1 7146 Dato for afholdelse af sygefraværssamtale må ikke ligge efter dags dato 

1 1114 Der eksisterer flere anmeldelser på kombinationen CVR, CPR og FørsteFraværsdato 

- anmodning/raskmelding kan derfor ikke oprettes i NemRefusion. 

2 2205 Anmeldelsen er fundet med AnsættelsesID = {0} og anmodning/raskmelding kob-

les på dette fravær. 

0 2023 Fraværet er annulleret og indberetningens transaktionskode er RetSigneret - ind-

beretningen blev ikke opdateret i NemRefusion. 

2 2206 Personen er registret død i cpr. Virksomhedens beliggenhedskommune anvendes 

som modtagerkommune. 

3 1121 Oprettelse af fravær medførte at der optræder periode overlap med eksisterende 

fravær. Fravær overlapper eller har hul med Fravær med UIID: {0}, Cvrnr: {1}, 

Pnr: {2}, AnsaettelseId: {3} og første fraværsdato: {4} 

2 7147 Vær opmærksom på, at hvis der er tale om et almindeligt barselforløb, dvs. der er 

ikke tale om fravær før fire uger før forventet fødsel (sygeligt forløbende gravidi-

tet, arbejdets særlige karakter eller offentligt fastsatte bestemmelser), kan første 

fraværsdag tidligst være fire uger før forventet fødsel, på trods af at lønmodtage-

ren er gået fra mere end fire uger før. At lønmodtageren er gået på barsel mere 

end fire uger før, kan skyldes overenskomstmæssige regler, som ikke berettiger til 

barseldagpenge. 

1 7148 Samlet fast arbejdstid skal være større end 0 

1 7149 Gennemsnitlig arbejdstid skal udfyldes. 

1 7150 Samlet tid for arbejdsturnus skal være større end 0 

1 7151 Samlet tid for weekendarbejde skal være større end 0 

1 7152 Lønbeløb skal bestå af et tal mellem 0 og 99999999 

1 7153 Beløb skal bestå af et tal mellem 0 og 99999999 

1 7154 Beløb for ændring af orlovsløn skal bestå af et tal mellem 0 og 99999999 

1 7155 Beløb for ændring af aktuel løn skal bestå af et tal mellem 0 og 99999999 

1 7156 Varierende timeløn skal bestå af et tal mellem 0 og 99999999 

0 1506 Transaktion 'RetSigneret' er ikke mulig på en anmeldelse efter en signeret anmod-

ning. 
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2 8002 Bemærk: SE-nummer opfylder ikke modulus 11 kontrol 

1 8003 Gennemsnitlig timeløn skal bestå af et tal mellem 0 og 99999999 

2 2301 Behandlet i NemRefusion jf. regler gældende FØR lovændringer af {0} 

2 2302 Behandlet i NemRefusion jf. regler gældende EFTER lovændringer af {0} 

1 7157 Der skal mindst angives en enkelt ugentlig arbejdsdag 

1 7158 Det angivne antal timer for gennemsnitlig arbejdstid er for højt i forhold til antal 

markerede arbejdsdage (maks. 24 timer per dag) 

1 7159 §58a-aftale skal udfyldes 

1 7160 §58a-aftale og frivillig sikring kan ikke agives på samme tid 

0 2024 Indberetninger af typen samtale understøttes ikke længere fra og med d. {0} (ba-

seret på første fraværsdato) 

3 1109 Perioden for indberetningen overlapper med perioden for allerede eksisterende 

indberetninger. Indberetningen kan dog fortsættes.  Oprettelse af anmodning kræ-

ver at der ikke forekommer periode overlap eller huller i forhold til eksisterende 

anmodninger. Periode overlapper med Anmodming med startdato: {0} og slutda-

to: {1}, samt fravær med UUID {2}. 

0 1307 Indberetningen indholder mangelfulde data, og kan derfor ikke gensendes. Teknisk 

information: {0} 

1 8004 Information om den fraværende har været ansat i mere end 26 uger skal udfyldes 

1 8005 Information om den fraværende har været ansat i mere end 13 uger må ikke ud-

fyldes 

1 8006 Information om den fraværende har været ansat i mere end 26 uger må ikke ud-

fyldes 

1 8007 Information om udbetaling for søgnehelligdage må ikke udfyldes 

1 8008 Dato for anmeldelse af sygefraværet til A-kassen/Jobnet skal udfyldes 

1 8009 Dato for anmeldelse af sygefraværet til A-kassen/Jobnet må ikke ligge før første 

fraværsdato 

1 8010 Dato for anmeldelse af sygefraværet til A-kassen/Jobnet må ikke ligge efter dags 

dato 

1 8011 Den angivne værdi for ydelser før fravær er udgået 
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1 8012 Markering af supplerende arbejdsløshedsdagpenge mangler 

1 3405 Du har angivet en sidste dag med løn, som ligger ud i fremtiden. Det betyder, at 

du ikke kan signere indberetningen. Hvis du vil signere indberetningen, skal du 

fjerne datoen for lønstop. 

1 8013 §58a-aftale kan ikke udfyldes, når frivillig sikring er udfyldt 

1 8014 Dato for sidste sygefraværsdag skal være efter første sygefraværsdag 

1 8015 Datoer skal være mellem 01-01-1800 og 01-01-2100 

1 8016 Det er ikke muligt at kombinere særlige ordninger med paragraf 56 

1 8017 Dato for sidste dag med lønudbetaling må ikke være fremtidig 

1 8018 Timetal kan maksimalt være på 3 tegn 

3 4013 Anmeldelse skal indgives senest {0} uge efter lønstopdato. 

1 8019 Omplaceringsmulighed skal angives 

1 3199 Ved refusionsanmodning skal refusion-fra-dato være udfyldt 

0 1507 Transaktionen 'RetSigneret' kan ikke gennemføres, da Anmeldelsen er anulleret af 

virksomheden 

0 1508 Indberetning er invalid og udbetalings specifikation blev ikke gemt. 

1 8022 IkkePensionsgivendeGrundloen skal angives 

1 8023 PensionsgivendeFunktionstillaeg skal angives 

1 8024 IkkePensionsgivendeFunktionstillaeg skal angives 

1 8025 Soegnehelligdagsbetaling skal angives 

1 8026 Arbejdsgiverandel, Pensionsbidrag skal angives enten i procent eller beløb, samt 

dato 

1 8027 PensionsgivendeFritvalgsordning skal angives 

1 8028 IkkePensionsgivendeFritvalgsordning skal angives 

1 8029 SaerligFeriegodtgoerelse skal angives 

1 8030 ATPbidragArbejdsgiverandel skal angives 

1 8031 Gruppelivsforsikring skal angives 

1 8032 Arbejdsgiverudgift skal angives 



  

Kommuneservice snitfladebeskrivelse Side 40 

31-07-2015  

Besked-

Type 

Besked-

Kode 

BeskedTekst 

1 8033 AndreOrdningerTilskudsberettiget skal angives 

1 8034 Ikke pensionsgivende fritvalgsordning skal skal angives 

1 8038 Det er ikke muligt at kombinere ArbejdsgiverandelPensionsbidrag procent med be-

løb 

1 8039 Det er ikke muligt at kombinere PensionsgivendeFritvalgsordning procent med be-

løb 

1 8040 Det er ikke muligt at kombinere IkkePensionsgivendeFritvalgsordning procent med 

beløb 

1 8041 Feltet OverenskomstNavn må kun optræde en gang 

1 8042 Feltet PensionsgivendeGrundloen må kun optræde en gang 

1 8044 Feltet IkkePensionsgivendeGrundloen må kun optræde en gang 

1 8046 Feltet PensionsgivendeFunktionstillaeg må kun optræde en gang 

1 8048 Feltet IkkePensionsgivendeFunktionstillaeg må kun optræde en gang 

1 8050 Feltet Soegnehelligdagsbetaling må kun optræde en gang 

1 8051 Feltet ArbejdsgiverandelPensionsbidrag i procent må kun optræde en gang 

1 8052 Feltet ArbejdsgiverandelPensionsbidrag i beløb må kun optræde en gang 

1 8053 Feltet PensionsgivendeFritvalgsordning i procent må kun optræde en gang 

1 8054 Feltet PensionsgivendeFritvalgsordning i beløb må kun optræde en gang 

1 8055 Feltet IkkePensionsgivendeFritvalgsordning i procent må kun optræde en gang 

1 8056 Feltet IkkePensionsgivendeFritvalgsordning i beløb må kun optræde en gang 

1 8057 Feltet SaerligFeriegodtgoerelse må kun optræde en gang 

1 8058 Feltet ATPbidragArbejdsgiverandel må kun optræde en gang 

1 8059 Feltet Gruppelivsforsikring må kun optræde en gang 

1 8060 Feltet Arbejdsgiverudgift må kun optræde en gang 

1 8061 Feltet AndreOrdningerTilskudsberettiget må kun optræde en gang 

1 8062 Procent skal være mellem 0 og 100 

1 8063 Dage skal være mellem 0 og 365 
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1 8064 Refusionstartdato skal angives 

1 8065 Refusionslutdato skal angives 

1 8066 Lønstopdato skal angives 

1 8067 Lønstopdato skal ikke angives 

1 8068 Ansættelsesophørsdato skal angives 

1 8069 Ansættelsesophørsdato skal ikke angives 

1 8070 Ansættelsesophørsindikator skal angives 

1 8071 Overarbejdeindikator skal angives 

1 8072 Overarbejdestruktur skal udfyldes 

1 8073 Overarbejdestruktur skal ikke udfyldes 

1 8074 Overarbejdeansatteindikator skal angives 

1 8075 Overarbejdekvantitet skal angives, og skal bestå af et tal mellem 0 og 99999999 

1 8076 Andetfraværindikator skal angives 

1 8077 Andetfraværkvantitet skal angives 

1 8078 Andetfraværkvantitet skal ikke angives 

1 8079 Feriedageudenlønindikator skal angives 

1 8080 Feriedageudenlønkvantitet skal angives 

1 8081 Feriedageudenlønkvantitet skal ikke angives 

1 8082 Feriedagemedlønindikator skal angives 

1 8083 Feriedagemedlønkvantitet skal angives 

1 8084 Feriedagemedlønkvantitet skal ikke angives 

1 8085 Fraværindikator skal angives 

1 8086 Løntilskudfraværtypekode skal angives 

1 8087 Fraværmedlønindikator skal angives 

1 8088 Sygelønbeløb skal angives 

1 8089 Løntilskudfraværfelterstruktur skal angives 
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1 8090 Løntilskudfraværfelterstruktur skal ikke angives 

1 8091 Løntilskudfraværstruktur skal udfyldes 

0 1123 Anmodningen kan ikke annulleres fordi den endnu ikke er afsendt til kommunen 

0 1124 Kun den senest signerede anmodning kan annulleres (RefusionUUIDIdentifikator 

må ikke medsendes) 

1 2025 Anmodning eksisterer i forvejen 

1 2026 Refusion periode kan ikke være både løn og fleks 

0 2027 Beregninger er ikke af samme type som tidligere signeret indberetning 

1 3406 Dato for refusion slut kan ikke være senere end ophørsdato 

3 4015 Anmodning om refusion skal indgives senest {0} måneder efter refusion-fra-dato. 

0 5100 Ved indsendelse af oplysninger om løntilskud må feltet '{0}' til brug for refusion 

ved fravær ikke anvendes. Brug venligst feltet '{1}' vedrørende løntilskud 

0 5101 Ved indsendelse af oplysninger om refusionstype ved løntilskud må feltet '{0}' ikke 

have værdien '{1}' 

0 5110 Strukturen/elementet '{0}' og strukturen/elementet '{1}' er gensidigt udelukken-

de. Angiv venligst kun en af disse. 

1 8092 Det er ikke muligt at kombinere dage og timer 

1 8093 Enten dage eller timer skal udfyldes 

0 1509 Indberetningen er ugyldig. Den angivne sag eksisterer ikke 

1 8094 Refusionslut dato skal ligge efter Refusionstart dato 

0 8095 Transaktionskode er Annuller eller RetSigneret og enten RefusionsUUID eller Ind-

beretningsUUID mangler 

0 8096 Dato for refusion slut kan ikke være senere end ophørsdato 

0 1510 Refusion er lukket da ophørsdato er den samme som slut dato på refusion 

1 8097 FravaertimeFrekvensKvantitet skal angives, og skal bestå af et tal mellem 0 og 

99999999 

0 1125 Det ikke muligt at annullere, da mindst en indberetning ikke er sendt til kommu-

nen 
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2 8199 Du har oplyst, at der har været fravær pga. sygdom/barsel. Husk at anmelde fra-

været og søge refusion indenfor de gældende tidsfrister 

0 1511 Det er ikke muligt at raskmelde på baggrund af fraværsårsagkode {0} 

0 1512 Der kan kun laves retsigneret på den seneste signerede anmodning 

0 1513 En eller flere af nøgleværdierne (AnsaettelseIdentifika-

tor,CPRnummerIdentifikator,CVRnummerIdentifikator,PNummerIdentifikator) mat-

cher ikke tidligere indberettede nøgleværdier 

0 1204 Transaktionskode er forskellig fra Opret og indberetningen indeholder ikke et refu-

sionsuuid 

1 2028 Fravær der matcher indberetningens nøgler findes ikke. 

1 2029 Operationskode {0} understøttes pt. ikke. 

1 2030 Det refererede fravær ( UUID: {0}) matcher ikke indberetningens FravaerUUID 

({1}). 

1 8200 Feltet Kvalifikationstillaeg skal angives. 

1 8099 Feltet Kvalifikationstillaeg må kun optræde en gang. 

1 8100 Frekvens og GaeldendeDato skal udfyldes for PensionsgivendeFunktionstillæg. 

1 8101 Frekvens og GaeldendeDato skal udfyldes for Kvalifikationstillæg. 

1 8102 Frekvens og GaeldendeDato skal udfyldes for Ikke PensionsgivendeFunktionstillæg. 

1 8103 Frekvens og GaeldendeDato skal udfyldes for Soegnehelligdagsbetaling. 

1 8104 Frekvens og GaeldendeDato skal udfyldes for Gruppelivsforsikring. 

1 8105 Frekvens, GaeldendeDato og Beskrivelsestekst skal udfyldes for Arbejdsgiverud-

gift. 

1 8106 Frekvens, GaeldendeDato og Beskrivelsestekst skal udfyldes for AndreOrdninger-

PensionsgivendeTilskudsberettiget. 

1 8107 Frekvens og GaeldendeDato skal udfyldes for ATPbidragArbejdsgiverandel. 

1 8108 VEUIndikator skal angives. 

1 8109 ArbejdstimerPrUgeKvantitet skal angives. 

1 8110 ArbejdstimerPrUgeKvantitet skal være mellem 0 og 168 timer. 
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1 9001 Vær opmærksom på, at hvis der er tale om et almindeligt barselforløb, dvs. der er 

ikke tale om fravær før fire uger før forventet fødsel (sygeligt forløbende gravidi-

tet, arbejdets særlige karakter eller offentligt fastsatte bestemmelser), kan første 

fraværsdag tidligst være fire uger før forventet fødsel, på trods af at lønmodtage-

ren er gået fra mere end fire uger før. At lønmodtageren er gået på barsel mere 

end fire uger før, kan skyldes overenskomstmæssige regler, som ikke berettiger til 

barseldagpenge. 

2 9000 Vær opmærksom på, ved almindeligt barselforløb, kan første fraværsdag tidligst 

være otte uger før forventet fødsel 

1 7161 Ansvarlig skadevolder skal angives. 

1 7162 Skadevolder forsikringsselskab adresse skal angives. 

1 7163 Skadevolder forsikringsselskab vejnavn skal angives. 

1 7164 Skadevolder forsikringsselskab vejnummer skal angives. 

1 7165 Skadevolder forsikringsselskab postnummer skal angives. 

1 7166 Skadevolder forsikringsselskab by skal angives. 

2 8111 Længden af feltet OverenskomstNavn overstiger det maximalt tilladte (200 tegn) 

2 8112 Længden af feltet BeregningBeskrivelseTekst for AndreOrdningerTilskudsberettiget 

overstiger det maximalt tilladte (200 tegn) 

1 2031 SE nummer på indberetning matcher ikke SE nummer på anmeldelse 

1 7201 482: Anmodning om dagpenge eller refusion skal indgives senest 8 uger efter før-

ste fraværsdato 

1 7202 400A: Anmeldelse skal indgives senest 2 uger efter 1. fraværsdag eller senest 2 

uger efter at udbetaling fra arbejdsgiver er ophørt 

1 7203 400C: Anmodning om refusion skal indgives senest 8 uger efter fødslen eller bar-

nets modtagelse - eller senest 8 uger efter første fraværsdag. 

1 7204 400B: Anmeldelse skal indgives senest 1 uge efter 1. fraværsdato. 

3 4016 Anmodning om refusion skal indgives senest {0} uger efter fødslen eller barnets 

modtagelse 

0 1309 Indberetningen indholder forkerte oplysninger, og kan derfor ikke gensendes. Tek-

nisk information: {0} 

0 5002 Ugentligt arbejdstid og f?rste frav?rsdato matcher ikke 
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0 1308 Fejl i signatur: {0} 

1 2032 BarselOphoerskode og SygdomsOphoerskode må ikke angives sammentiddig 

0 1514 Ugyldig transaktionskode modtaget:  {0} 

1 9002 Der er svaret nej til genoptagelse af arbejde. Sidste fraværsdato må ikke angives 

1 7170 Ansættelsesforhold ikke udfyldt 

1 9003 AnsaettelseDato m? ikke anvendes sammen med AnsatOverTrettenUgerIndikator 

eller AnsatOverSeksogtyveUgerIndikator eller AnsatOverOtteUgerIndikator 

1 9004 AnsaettelsesperiodeTimeKvantitet m? ikke anvendes sammen med AnsatOverTret-

tenUgerIndikator eller AnsatOverSeksogtyveUgerIndikator eller AnsatOverOtte-

UgerIndikator 

1 9005 Der er svaret ja genoptagelse af arbejde. Delvist genoptagetdato må ikke angives 

1 9006 Der er svaret ja genoptagelse af arbejde. GenoptagelseArbejdestuktur må ikke an-

gives 

1 9007 Der er svaret ja til delvis genoptagelse af arbejde. Sidste fraværsdato må ikke an-

gives 

0 9008 Ansættelsedato må ikke anvendes sammen med AnsatOverTrettenUgerIndikator 

eller AnsatOverSeksogtyveUgerIndikator 

0 9009 AnsaettelsesperiodeTimeKvantitet må ikke anvendes sammen med AnsatOverTret-

tenUgerIndikator eller AnsatOverSeksogtyveUgerIndikator 

1 9010 Arbejdstidsforhold ikke udfyldt 

1 9011 ArbejdstimerPrUgeKvantitet må ikke længere angives 

1 9012 Tildato for ferie må ikke være fremtiddig 

1 9013 Der må ikke være flere beregninger af samme type 

1 9014 IkkePensionsgivendeFunktionstillaeg må ikke anvendes 

1 9015 KvalifikationsTillaeg må ikke anvendes 

1 9016 PensionsgivendeFunktionstillaeg må ikke anvendes 

1 9017 Soegnehelligdagsbetaling må ikke anvendes 

1 9018 SaerligFeriegodtgoerelse må ikke anvendes 
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1 9019 ArbejdsgiverandelPensionsbidrag må ikke anvendes 

1 9020 Feltet PensionsgivendeKvalifikationsTillaeg skal angives. 

1 9021 Feltet PensionsgivendeKvalifikationsTillaeg må kun optræde en gang. 

1 9022 Frekvens og GaeldendeDato skal udfyldes for PensionsgivendeKvalifikationsTillaeg. 

1 9023 Feltet IkkePensionsgivendeKvalifikationsTillaeg skal angives. 

1 9024 Feltet IkkePensionsgivendeKvalifikationsTillaeg må kun optræde en gang. 

1 9025 Frekvens og GaeldendeDato skal udfyldes for IkkePensionsgivendeKvalifikationsTil-

laeg. 

1 9026 Feltet IkkeTilskudsberettigetKvalifikationsTillaeg skal angives. 

1 9027 Feltet IkkeTilskudsberettigetKvalifikationsTillaeg må kun optræde en gang. 

1 9028 Frekvens og GaeldendeDato skal udfyldes for IkkeTilskudsberettigetKvalifikations-

Tillaeg. 

1 9029 Feltet IkkeTilskudsberettigetFunktionstillaeg skal angives. 

1 9030 Feltet IkkeTilskudsberettigetFunktionstillaeg må kun optræde en gang. 

1 9031 Frekvens og GaeldendeDato skal udfyldes for IkkeTilskudsberettigetFunktionstilla-

eg. 

1 9032 PensionsgivendeSoegnehelligdagsordning skal angives. 

1 9033 Feltet PensionsgivendeSoegnehelligdagsordning i procent må kun optræde en 

gang. 

1 9034 IkkePensionsgivendeSoegnehelligdagsordning skal angives. 

1 9035 Feltet IkkePensionsgivendeSoegnehelligdagsordning i procent må kun optræde en 

gang. 

1 9036 Feltet PensionsgivendeFunktionstillaeg skal angives. 

1 9037 Feltet PensionsgivendeFunktionstillaeg må kun optræde en gang. 

1 9038 Frekvens, GaeldendeDato og Beskrivelsestekst skal udfyldes for Pensionsgivende-

Funktionstillaeg. 

1 9039 Længden af feltet BeregningBeskrivelseTekst for PensionsgivendeFunktionstillaeg 

overstiger det maximalt tilladte (200 tegn). 

1 9040 Feltet IkkePensionsgivendeFunktionstillaeg skal angives. 
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1 9041 Feltet IkkePensionsgivendeFunktionstillaeg må kun optræde en gang. 

1 9042 Frekvens, GaeldendeDato og Beskrivelsestekst skal udfyldes for IkkePensionsgi-

vendeFunktionstillaeg. 

1 9043 Længden af feltet BeregningBeskrivelseTekst for IkkePensionsgivendeFunktionstil-

laeg overstiger det maximalt tilladte (200 tegn). 

1 9044 Det maksimale antal af vedhæftninger er 2. 

1 9045 Den maksimale filstørrelse er 1 MB. 

1 9046 Det samme filnavn må ikke benyttes flere gange. 

1 9047 PensionsgivendeKvalifikationsTillaeg og IkkePensionsgivendeKvalifikationsTillaeg 

må ikek anvendes sammentiddig. 

1 9048 PrUge og Pr14dag må ikke anvendes mere. 

1 9049 Feltet PensionsgivendeSoegnehelligdagsordning må kun angives hvis Pensionsgi-

vendeGrundloen eller IkkePensionsgivendeGrundloen angives PrTime. 

1 9050 Feltet IkkePensionsgivendeSoegnehelligdagsordning må kun angives hvis Pensi-

onsgivendeGrundloen eller IkkePensionsgivendeGrundloen angives PrTime. 

1 9051 Felterne IkkePensionsgivendeSoegnehelligdagsordning og PensionsgivendeSoeg-

nehelligdagsordning må ikke angives sammentiddig. 

1 9052 Tilskuddets størrelse skal angives 

1 9053 AftaltUgentligArbejdstidTimer skal angives. 

1 9054 AftaltUgentligArbejdstidTimer skal være mellem 0 og 999 timer. 

1 9055 VEUTimeKvantitet skal være mellem 0 og 999 timer. 

1 9056 Der skal vælges mindst en fraværtype 

1 9057 For løntilskud må kun FravaertimeFrekvensKvantitet være angivet 

1 9058 RefusionForFravaerIndikator skal angives 

1 9059 Løn under ferie skal angives 

1 9060 Løn under ferie må ikke være Ja, hvis feriepenge afregnet samtidig er Ja 

1 9061 PensionsgivendeVarierendeTillaegBeloeb og IkkePensionsgivendeVarierendeTilla-

egBeloeb må ikke angives samtidig 
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Besked-

Type 

Besked-

Kode 

BeskedTekst 

1 9062 PensionsgivendeVarierendeTillaegPensionssats skal være mellem 0 og 100 

1 9063 PensionsgivendeVarierendeTillaegPensionssats skal være angivet 

1 9064 PensionsgivendeVarierendeTillaegBeloeb eller IkkePensionsgivendeVarierendeTilla-

egBeloeb skal angives 

1 9065 VarierendeTillaegIndikator skal angives 

1 9066 FeriePengeAfregnetIndikator skal angives 

1 9067 PensionsgivendeVarierendeTillaegBeloeb eller IkkePensionsgivendeVarierendeTilla-

egBeloeb skal angives 

1 9068 Der skal angives et beløb for FeriePengeAfregnet 

1 9069 FeriegodtgoerelseUdbetaltIndikator skal angives 

1 9070 FeriegodtgoerelseUdbetaltSats skal være mellem 0 og 100 

1 9071 IkkeAfholdtFerieUdbetaltIndikator skal angives 

1 9072 IkkeAfholdtFerieUdbetaltBeloeb skal angives 

1 9073 IkkeAfholdtFerieUdbetaltDageKvantitet eller IkkeAfholdtFerieUdbetaltTimerKvanti-

tet skal angives 

1 9074 IkkeAfholdtFerieUdbetaltDageKvantitet skal være mellem 1 og 35 

1 9075 IkkeAfholdtFerieUdbetaltTimerKvantitet skal være mellem 1 og 840 

1 9076 IkkeAfholdtFerieUdbetaltDageKvantitet og IkkeAfholdtFerieUdbetaltTimerKvantitet 

kan ikke angives samtidigt 

1 9077 SjetteFerieugeUdbetaltIndikator skal angives 

1 9078 SjetteFerieugeUdbetaltBeloeb skal angives 

1 9079 SjetteFerieugeUdbetaltTimerKvantitet skal angives 

1 9080 SjetteFerieugeUdbetaltTimerKvantitet skal angives og være mellem 0 og 168 

1 9081 Kun typen ATPbidragArbejdsgiverandel må benytte frekvens pruge og pr 14 dag 

1 9082 Hvis FerieUdenLoenIndikator er sand, skal enten FerieUdenLoenTimerKvantitet el-

ler FerieUdenLoenDageKvantitet være specificeret 

1 9083 FerieUdenLoenTimerKvantitet eller FerieUdenLoenDageKvantitet må ikke være 

specificeret begge to 
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Besked-

Type 

Besked-

Kode 

BeskedTekst 

1 9084 Antal timer skal være imellem 0 og 166 

1 9085 Hvis FerieMedLoenIndikator er sand, skal enten FerieMedLoenTimerKvantitet eller 

FerieMedLoenDageKvantitet være specificeret 

1 9086 FerieMedLoenTimerKvantitet eller FerieMedLoenDageKvantitet må ikke være speci-

ficeret begge to 

1 9087 Hvis AndetFravaerIndikator er sand, skal enten AndetFravaerTimerKvantitet eller 

AndetFravaerDageKvantitet være specificeret 

1 9088 AndetFravaerTimerKvantitet eller AndetFravaerDageKvantitet må ikke være speci-

ficeret begge to 

1 9089 Længden af feltet BeregningBeskrivelseTekst for IkkeTilskudsberettigetKvalifikati-

onsTillaeg overstiger det maximalt tilladte (200 tegn). 

1 9090 FravaerKvantitetDage skal være i mellem 1 og 365 dage. 

1 9091 FerieMedLoenDage skal være i mellem 1 og 365 dage. 

1 9092 FerieUdenLoenDage skal være i mellem 1 og 365 dage. 

1 9093 AndetFravaerDage skal være i mellem 1 og 365 dage. 

1 9094 Hvis både pensionsgivende og ikke-pensionsgivende grundløn er angivet skal fre-

kvensen være ens. 

1 9095 Beløb for 6. ferieuge skal være mellem 0 og 999999 

1 9096 Beløb for ikke afholdt ferie udbetalt skal være mellem 0 og 999999 

1 9097 Beløb for afregnede feriepenge skal være mellem 0 og 999999 

1 9098 Beløb for ikke pensionsgivende varierende tillaeg skal være mellem 0 og 999999 

1 9099 Beløb for pensionsgivende varierende tillaeg skal være mellem 0 og 999999 

1 1515 SignOffIndikator skal være true for transaktionen RetSigneret 

1 2207 Ifølge SKAT’s eIndkomst-register har det indberettede SE nr. ikke en relation til 

det CVR nr., der indberettes fra. Kontroller om det indtastede SE nr. er korrekt 

indtastet. Du kan kun fortsætte indberetningen, hvis det indberettede SE nr. har 

en relation til det CVR nr., der indberettes fra. 

3 2208 Ifølge SKAT’s eIndkomst-register er det indtastede SE nr ikke gyldigt. Du kan fort-

sætte indberetningen. 

0 3999 Anmeldelse skal indgives senest {0} uger efter 1. fraværsdato. 
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Besked-

Type 

Besked-

Kode 

BeskedTekst 

0 4111 Der eksisterer en signeret sygdomsanmeldelse til det dette fravær. Opret indbe-

retning om Tidlig Opfølgning på den eksisterende sag 

0 4112 Der eksisterer ikke en signeret sygdomsanmeldelse til det dette fravær, men den 

angivne "TidligOpfoelgningTilAnmeldelse" kode indikerer det modsatte 

0 4113 Der eksisterer ikke en signeret Tidlig Opfølgning anmeldelse til det dette fravær, 

men den angivne "AnmeldelseTilTidligOpfoelgning" kode indikerer det modsatte 

0 4114 Ved indsendelse af anmeldelse til Tidlig Opfølgning eller Tidlig Opfølgning til an-

meldelse skal der angives en eksisterende FravaerUUIDIdentifikator 

0 4115 Der kan ikke anmodes om Tidlig Opfølgning, hvis der tidligere er indberettet en 

signeret anmeldelse med angivelse af sidste fraværsdag 

1 8035 Information om den fraværende har været ansat i mere end otte uger må ikke ud-

fyldes 

1 8036 Information om den fraværende har været ansat i mere end otte uger skal udfyl-

des 

1 7302 Ret til ydelse de første to uger af sygefraværet skal udfyldes 

1 8201 Ydelsens størrelse skal udfyldes, når der er svaret ja til at der er udbetalt ydelser i 

de første to uger 

1 8202 Sidste dag der er udbetalt ydelse for skal udfyldes, når der er svaret ja til at der er 

udbetalt ydelser i de første to uger 

1 8203 Årsagen til at der ikke er udbetalt ydelser skal udfyldes, når der er svaret nej til at 

der er udbetalt ydelser i de første to uger 

1 8204 Dato for dagpengeret skal udfyldes, når der er svaret nej til at der er udbetalt 

ydelser i de første to uger og årsagen til, at der ikke er udbetalt ydelser er Karens-

periode (dimittender) 

1 8210 Der er uoverensstemmelse mellem årsagen til at der ikke er udbetalt sygedagpen-

ge/løn i hele arbejdsgiverperioden og spørgsmålet om længden af ansættelsen. Du 

skal rette én af oplysningerne for at kunne signere indberetningen 

2 2320 NemRefusion har kopieret de allerede indsendte Tidlig Opfølgning oplysninger til 

anmeldelsen (Hvilke arbejdsfunktioner er påvirket af sygdommen, Hvor længe har 

sygdommen påvirket arbejdet, Er arbejdet forsøgt tilpasset den sygemeldtes til-

stand) 

1 7180 Tidlig Opf?lgning oplysninger kr?ver at frav?ret forventes at vare mere end otte 

uger 

1 7190 Udbetalingsfrekvens m? ikke angives 
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Besked-

Type 

Besked-

Kode 

BeskedTekst 

1 7191 VarierendeTimeloenIndikator m? ikke angives 

1 7192 AktuelLoenLoenaendringIndikator m? ikke angives 

1 7193 SygeloenLoenaendringIndikator m? ikke angives 

2 4100 Fravær er ikke anmeldt 

2 4101 Fravær er anmeldt 

2 4102 Anmodet om Tidlig Opfølgning 

0 2310 {0} kan ikke registreres i NemRefusion før lovændring træder i kraft d. {1} base-

ret på 1. fraværsdato som er {2} 

0 2311 {0} kan ikke registreres i NemRefusion efter lovændring er trådt i kraft d. {1} ba-

seret på 1. fraværsdato som er {2} 

0 2040 Hvis der allerede findes en signeret anmodning om Tidlig Opf?lgning skal der angi-

ves TidligOpfoelgningKode i headeren samt FravaerUUIDIdentifikator 

0 9100 Er arbejdet fors?gt tilpasset den sygemeldtes tilstand m? ikke v?re l?ngere end 

1000 tegn 

0 9101 Hvor l?nge har sygdommen p?virket arbejdet m? ikke v?re l?ngere end 1000 tegn 

0 9102 Hvilke arbejdsfunktioner er p?virket af sygdommen m? ikke v?re l?ngere end 1000 

tegn 

0 7199 Hvis der er sket ?ndringer til {0} siden anmeldelsen, skal dette ikke oplyses p? 

anmodningen 

0 7195 L?noplysninger skal ikke angives hvis ansat over otte uger 

1 7196 Oplysninger om supplerende arbejdsl?shedsdagpenge m? ikke angives, hvis der er 

ret til ydelse de f?rste to uger 

0 4116 Oplysningsfelter til Tidlig Opf?lgning kan max. indeholde 1000 tegn 

3 9103 Ans?ttelsedato ligger mere end 8 uger f?r dagsdato, og du har svaret ja til ansat 

over 8 uger 

3 9104 Ans?ttelsedato ligger mere end 13 uger f?r dagsdato, og du har svaret ja til ansat 

over 13 uger 

3 9105 Ans?ttelsedato ligger mere end 26 uger f?r dagsdato, og du har svaret ja til ansat 

over 26 uger 

1 9106 Ophør af ansættelse er ikke længere gyldig årsag til refusion 
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Besked-

Type 

Besked-

Kode 

BeskedTekst 

1 9107 Ydelser før fravær kan ikke være udfyldt, hvis den ansatte har ret til ydelser de 

første 2 uger. 

0 9108 Felter omkring uddannelsesløft må ikke benyttes på fravær med første fraværsdato 

før den 1/7/2015 

0 9109 Feltet uddannelsesløft skal udfyldes 

0 9110 Feltet Ydelse hvis uddannelsesløft ikke fandtes skal udfyldes 

0 9111 Feltet YdelsestypeSidsteDagDato skal udfyldes 

0 9112 Feltet UddannelsesloeftStartDato må ikke udfyldes 

0 9113 Feltet UddannelsesloeftYdelseBeloeb må ikke udfyldes 

0 9114 Felter omkring uddannelsesløft må ikke angives 

0 9115 Feltet YdelsestypeBeloeb skal angives 

0 9116 Feltet UddannelsesloeftStartDato skal udfyldes 

0 9117 Feltet YdelseBeloebHvisUddannelsesloeftIkkeFandtes må ikke udfyldes 

0 9118 Felter omkring uddannelsesløft skal angives 

 

 

 

Figur 5.3-1: Strukturen for en indberetning 
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NemRefusionIndberetningStruktur 

En enkelt indberetning. 

Signature + Denne struktur indeholder signatur på ind-

beretningen. Indberetninger sendt fra 

kommunen/UDK til NemRefusion skal være 

signeret med kommunens/UDKs signatur. 

Indberetninger sendt fra NemRefusion til 

kommunen/UDK er signeret med NemRefu-

sions signatur. Alle indberetninger skal væ-

re signeret Strukturen er en W3C standard 

for XML Signature Syntax and Processing, 

som er tilpasset til denne anvendelse, hvor 

der anvendes OCES certifikat. 

HeaderStruktur + Er styrende for hvordan en indberetning ef-

terfølgende skal behandles. Dette sker ved 

at indholdet af Felter Strukturen fastlægges 

på baggrund af indholdet af Header Struk-

turen 

MyndighedsInformationsStruktur + Indeholder informationer fra fagsystemer-

ne. F.eks. årsagen til lukning af en sag. 

FormNoticeStructure + Indeholder advis, som NemRefusion har 

indhentet fra VAS systemet. Dette advis bli-

ver aldrig stillet til rådighed for virksomhe-

den. Denne struktur er en del af VAS sy-

stemet, og er således ikke dokumenteret 

her. 

CaseInformationStructure + Denne struktur indeholder resultatet af et 

afslag i den kommunale sagsbehandling, 

som sendes til VAS. Det er ligeledes tilgæn-

geligt for virksomheden, ved hentning af 

indberetningen, eller via virksomhedsdialo-

gen. 

NemRefusionUdbetalingsSpecifikationStruktur  Denne struktur indeholder udbetalingsspeci-

fikationen fra det kommunale ydelsessy-

stem 

NemRefusionFelterStruktur + Denne struktur, som er fastlagt på bag-

grunden af indholdet i header strukturen, 

indeholder de forretningsmæssige data, 

som relaterer sig til de enkelte oprindelige 

blanketter, som danner baggrund for denne 

løsning. 
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5.3.1 Anvendelse af identifikatorer 

Som entydig identifikator for bl.a. indberetninger anvender NemRefusion Universally Unique IDenti-

fier (UUID). Det er et standardiseret format, som garanterer at der uafhængigt af hinanden kan 

genereres unikke nøgle på forskellige lokationer. UUID har et fast format; her er et eksempel på en 

UUID: ”5621010E-814E-4f94-AE90-DCF98EC8580D”. For mere information om UUID henvises til 

RFC 4122. 

Hver indberetning (NemRefusionIndberetningStruktur) har en MessageID attribut, der er et unikt 

fortløbende heltal. Den første indberetning vil således have MessageID=1, den næste 2, osv. 

 

Følgende felter danne en sammensat entydig identifikation af en indberetning i NemRefusion: 

 CVRnummerIdentifikator 

 PNummerIdentifikator 

 CPRnummerIdentifikator 

 FoersteFravaersdagDato 

 AnsaettelseIdentifikator 

Dog er AnsaettelseIdentifikator p.t. ikke obligatorisk, og den tildeles en standardværdi hvis den ik-

ke er udfyldt. 

En enkel indberetning kan desuden entydigt identificeres via IndberetningUUIDIdentifikator. Ved 

opdatering af en indberetning, anvendes denne til at identificere indberetningen. 

Det enkelte fravær, hvortil der kan være flere indberetninger er ligeledes identificeret med en UUID 

- en FravaersUUIDIndikator 

Det er ikke muligt at rette i nøgleoplysninger af nogen art. Kommunen/Udbetaling Danmark må så-

ledes ikke have ændret disse nøgler ved indsendelse af en indberetning til opdatering. 

<NemRefusionIndberetningStruktur MessageID="1"> ... </NemRefusionIndberetningStruktur> 

<NemRefusionIndberetningStruktur MessageID="2"> ... </NemRefusionIndberetningStruktur> 

<NemRefusionIndberetningStruktur MessageID="3"> ... </NemRefusionIndberetningStruktur> 

http://www.ietf.org/rfc/rfc4122.txt
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5.4 Header information, Beskrivelse 

HeaderStruktur informationerne er styrende for indholdet af NemRefusionFelterStruktur. Indholdet 

af HeaderStruktur er illustreret i Figur 5.4-1 og beskrevet i de efterfølgende tabeller.  

 

Figur 5.4-1 Oversigt over header strukturen 
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HeaderStruktur 

Indholdet af headeren er styrende for typen af indberetning. 

SignOffIndikator  Hvis indikatoren sættes til false, gemmes indberetningen som klad-

de. 

Hvis indikatoren sættes til true betyder dette, at indberetningen øn-

skes videresendt til kommune-/UDK systemet. Dette vil dog kun ske 

hvis indberetningen kan valideres korrekt. Kan den ikke det, vil den 

blive gemt som kladde, uanset SignOffIndikatorens værdi. Medsendes 

når der indberettes. 

TokenTekst  Når en indberetning behandles dannes en token. Når en indberetning 

ændres skal den aktuelle token med sendes. Anvendelse af token sik-

re at flere ikke retter i den samme indberetning samtidigt. 

AnsaettelseIdentifikator  Hvis det til et CPR nummer er knyttet flere ansættelsesforhold i sam-

me Produktionsenhedsnummer for virksomheden (PNR) skal der her 

angives et ansættelsesid for at kunne adskille indberetningerne. 

UnderretningsbrevStruktur + Struktur som dannes når der dannes Underretningsbreve. 

TransaktionKode  Kode der bestemmer hvad hensigten er med en indberetning. 

Værdier: Opret, Opdater, Luk, Slet, Annuller, Behandlet, Valider, Ret-

Signeret, Afvist 

IndberetningstypeKode  Angiver hvad der indberettes. 

Værdier: Udefineret, Anmeldelse, Anmodning, Raskmelding 

Dette felt er styrende for indberetningen – se tabel for specifikation af 

værdier 

RefusionTypeKode  Kode for hvilket slags refusion der er tale om. 

Værdier: Loentilskud 

Dette felt er styrende for indberetningen ved løntilskud– se tabel for 

specifikation af værdier 

ENTEN FravaerTypeKode ELLER RefusionTypeKode skal være udfyldt 

FravaerTypeKode  Kode for hvilket slags fravær der er tale om. 

Værdier: Sygdom, Barsel, Sygtbarn 

Dette felt er styrende for indberetningen ved sygdom/barsel – se tabel 

for specifikation af værdier 

Enten FravaerTypeKode ELLER RefusionTypeKode skal være udfyldt 
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HeaderStruktur 

TidligOpfoelgningKode  Markering af Tidlig Opfølgning alene, sygdom anmeldelse til allerede 

indberettet Tidlig Opfølgning eller Tidlig Opfølgning til allerede indbe-

rettet sygdom anmeldelse: 

Værdier: Udefineret, TidligOpfoelgning, AnmeldelseTilTidligOpfoelg-

ning,TidligOpfoelgningTilAnmeldelse 

AnmeldelseTilTidligOpfoelgning er den enumeration mulighed som un-

der normale omstændigheder vil kunne tilflyde bruger af kommune 

service som en del af DP201 eller DP200A. 

Hvis der ikke er et Tidlig Opfølgning forløb kan denne udelades. 

For kommuneservice gælder for dette header felt, at der i praksis kun 

vil kunne modtages værdien ”AnmeldelseTilTidligOpfoelgning”, idet 

Tidlig Opfølgning alene (DP215) sendes via anden kanal (sikker mail). 

FravaerendeStruktur + Struktur for fravær 

BeskaeftigetStruktur + Struktur for refusion 

AnmeldtStruktur + Struktur til meddelelse for for sen anmeldelse 

AnsaettelsesforholdStruktur + Struktur for Ansættelsesforhold 

UdenlandskAdresseIndikator  Indikator for om den fraværende er bosat i udlandet 

UdenlandskAdresseStruktur + Struktur for udenlandske adresser 

IndberetningUUIDIdentifikator  Angiver en entydig identifikator for indberetningen. Er den ikke angi-

vet af virksomheden, tildeles den af NemRefusion. 

FravaerUUIDIdentifikator  Angiver en entydig identifikator for det fraværsforløb, som denne ind-

beretning er en del af. Dannes af NemRefusion. 

RefusionUUIDIdentifikator  Angiver en entydig identifikator for det refusionsforløb, som denne 

indberetning er en del af. Dannes af NemRefusion. 

IndberetningTilstandKode (RO)  Tilstandskoden tildeles af systemet og beskriver i hvilken tilstand ind-

beretninger er. 

Værdier: Udefineret, UfuldstaendigIndberetning, KompletValideret-

Kladde, SigneretIndberetning, KlargjortIndberetning, HentetIndberet-

ning, SagsbehandletIndberetning, AnnulleretIndberetning, Konverte-

retIndberetning, KlargjortKonverteretIndberetning, AfsendtIndberet-

ning, SlettetIndberetning, AfsendtTidligOpfoelgningIndberetning 

ReferenceAttributTekst  Alle indberetnigner kan suppleres med en brugerdefineret identifikator 

som kan knyttes til indberetningen til anvendelse for søgninger. 

BeskedSamling + Samling af alle beskeder.  En besked en kvittering som dannes af 

NemRefusion efter endt XML validering og kan være af typen fejl, in-

formation, advarsel etc.  

ModtagerKommuneStruktur (RO) + Struktur indeholdende information om modtagerkommune og modta-

germyndighed (sidstnævnte pr. 01.12.2012) 
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HeaderStruktur 

IndberetterStruktur + Struktur for indberetter 

SigneringDatoTid  Dato tidsstempel for signeringstidspunkt 

 

 

HeaderStruktur.UnderretningsbrevStruktur 

Struktur som dannes når der dannes Underretningsbreve. 

AfsendtKode (RO)  Kode for om Underretningsbrevet er afsendt via DKAL eller PostDK. 

Værdier: PostDK, DKAL, Nej 

AfsendelseDato (RO)  Dato for hvornår brevet er afsendt 

AfleveringsfristDato(RO)  Dato for afleveringsfristen 

BrevIndholdKode(RO)  Kode for Underretningsbrevet 

Kan have følgende værdier: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

BrevPdfBase64Tekst (RO)  Angiver at brevet er afsendt I formatet Base64 encoded PDF brev 

EANNummer(RO)  EANNummer som er sendt til formularmotor 

 

HeaderStruktur.FravaerendeStruktur 

 

FravaerendeTypeKode  Kode for typen af den fraværende… lønmodtager, selvstændig eller a-

kasse-forsikret ledig. 

Værdier: Loenmodtager, Selvstaendig, Forsikret 

Dette felt er styrende for indberetningen – se tabel for specifikation af 

værdier 

LoenUnderFravaerIndikator (RO)  Angiver om lønmodtageren får løn under fravær 

Dette felt er styrende for indberetningen – se tabel for specifikation af 

værdier 

AdressebeskyttelseIndikator(RO)  Markering for om der er adresse beskyttelse 
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HeaderStruktur. BeskaeftigetStruktur 

 

BeskaeftigelseTypeKode  Kode for typen af den fraværende:  lønmodtager, selvstændig eller for-

sikret ledig. 

Værdier: Loenmodtager, Selvstaendig, Forsikret 

Dette felt er styrende for indberetningen – se tabel for specifikation af 

værdier 

LoenUnderRefusionIndikator(RO)  Angiver om lønmodtageren får løn under fravær 

Dette felt er styrende for indberetningen – se tabel for specifikation af 

værdier 

AdressebeskyttelseIndikator(RO)  Markering for om der er adresse beskyttelse 

 

 

HeaderStruktur.AnmeldtStruktur 

 

ForSentIndikator (RO)  Angiver om der er anvendt regler om tidsfrister 

BemaerkningTekst (RO)  Bemærkninger 

 

HeaderStruktur.AnsaettelsesforholdStruktur 

 

BekraeftetIndikator (RO)  Angiver at ansættelsesforholdet er verificeret af eIndkomst servicen ”An-

sættelseForholdPerson-Kontroller” som verificerer om der er en sammen-

knytning af CPR- og CVR- nummer. 

IkkeBekraeftetTekst (RO)  Besked hvis der ikke kan ske en verificering baseret på CPR- og CRV 

nummer. 

 

HeaderStruktur.UdenlandskAdresseStruktur 

Hvis fraværende har udenlandsk adresse kan det angives I nedenstående 6 adressefelter 

PostalAddressFirstLineText (RO)  Adressefelt 1 

PostalAddressSecondLineText (RO)  Adressefelt 2 

PostalAddressThirdLineText (RO)  Adressefelt 3 

PostalAddressFourthLineText (RO)  Adressefelt 4 
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PostalAddressFifthLineText (RO)  Adressefelt 5 

PostalAddressSixthLineText (RO)  Adressefelt 6 

 

HeaderStruktur.BeskedSamling 

Det er heri al kommunikation fra NemRefusion foregår. 

BeskedStruktur (RO) + Indeholder besked oversigt med kode og tekst 

Der kan knyttes fra 0 - ∞ beskedstrukturer til en BeskedSamling. 

 

HeaderStruktur.BeskedSamling.BeskedStruktur 

Den enkelte beskede med kategori, kode og tekst. 

BeskedKategori (RO)  Kategorifelt, hvor man kan aflæse typen af beskeden 

Returnerede værdier: Fejl, Validering, Information. 

BeskedKode (RO)  Besked kode – se afsnit 6.10.1 

BeskedTekst (RO)  Besked tekst 

 

HeaderStruktur.ModtagetKommuneStruktur 

 

ModtagerKommuneKode  Indeholder Kommunekoden 

ModtagerKommuneNavn  Indeholder KommuneNavn 

ModtagerMyndighedKode  Indeholder Myndighedkode (100) for UDK ellers Kommunekoden 

ModtagerMyndighedNavn  Indeholder Myndighedsnavn(UDK) for UDK eller Kommunenavn 

 

HeaderStruktur.IndberetterStruktur 

 

IndberetterIdentifikator  Medarbejder- eller virksomheds id for indberetter senest opdateret 

IndberetterOprettetIdentifikator 

(RO) 

 Medarbejder- eller virksomheds id for indberetter oprettet af 

OprettetDatoTid (RO)  Oprettelsestidspunkt 

OpdateretDatoTid  Tidspunkt for senest opdateret 
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5.4.1 Fastlæggelse af felter 

Indholdet af NemRefusionFelterStrukturen fastlægges på baggrund af indholdet af HeaderStruktu-

ren. 

Sammenhængen mellem de styrende informationer i HeaderStrukturen og FelterStrukturen beskri-

ves for indberetninger, som årsag, i tre typer fravær: 

 Sygdom 

 Graviditet, barsel og adoption 

 Pasning af alvorligt syge børn 

De personer som Indberetningen omfatter, grupperes efter deres tilknytning til arbejdsmarkedet:  

 Forsikret 

 Selvstændige 

 Lønmodtager 

De Indberetninger af aktiviteter, der kan indberettes er følgende:  

 Anmodning 

 Anmeldelse 

 Raskmelding 

De indberetninger, som omfatter en anmeldelse for lønmodtagere specificeres efter: 

 Løn under fravær 

 Ingen løn under fravær 

Disse styrende informationer i HeaderStrukturen findes i hhv. følgende fire felter: 

 HeaderStruktur.FravaerTypeKode 

 HeaderStruktur.IndberetningstypeKode 

 HeaderStruktur.FravaerendeStruktur.FravaerendeTypeKode 

 HeaderStruktur.FravaerendeStruktur.LoenUnderFravaerIndikator 

I den efterfølgende del af dette kapitel bliver de enkelte datastrukturer beskrevet i detaljer. For 

hvert afsnit angiver den første tabel de forskellige typer af indberetning der findes for den givne 

fraværstype. For hver af disse typer af indberetning, er der angivet følgende informationer: 

Element Beskrivelse 

Nr Nummer på typen af indberetning, således at der efterfølgende kan refere-

res til den. 

IndberetningTypeKode Værdier af HeaderStruktur.IndberetningstypeKode 
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FravaerTypeKode Værdier af HeaderStruktur.FravaerendeStruktur.FravaerendeTypeKode 

LoenUnderFravaerIndikator Værdien af 

HeaderStruktur.FravaerendeStruktur.LoenUnderFravaerIndikator 

FelterStruktur De strukturer i NemRefusionFelterStruktur, der skal angiver for denne ty-

pe. 

Ref Reference til den eksisterende blanket. 
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5.5 Indberetninger for Sygdom 

Med udgangspunkt i de tre hoved fraværstyper er de af Header Strukturen afledte strukturer, vist i 

tabelform. 

Beskrivelsen af de 6 forskellige indberetninger som omfatter fraværstypen sygdom er vist i  

Tabel 5.5-1 Oversigt over indberetningstyper for Sygdom.  

Beskrivelsen af strukturerne hørende til de enkelte indberetninger er vist i hver sin separate tabel. 

FravaerTypeKode = Sygdom  

Nr Indberetning 

TypeKode 

Fravaer 

TypeKode 

Loen 

Under 

Fravaer 

Indikator 

FelterStruktur Ref 

1  Lønmodtager =true DenFravaerendeStruktur 

SygdomsfravaerStruktur 

AnsaettelsesforholdStruktur 

VirksomhedStruktur 

DP201 

2 Anmodning   DenFravaerendeStruktur 

SygdomsfravaerStruktur 

AnsaettelsesforholdStruktur 

VirksomhedStruktur 

DP202 

3 Raskmelding   DenFravaerendeStruktur 

SygdomsfravaerStruktur 

VirksomhedStruktur 

DP212s 

4  Lønmodtager =false DenFravaerendeStruktur 

SygdomsfravaerStruktur 

AnsaettelsesforholdStruktur 

VirksomhedStruktur 

DP200A 

5 Anmeldelse Forsikret  DenFravaerendeStruktur 

SygdomsfravaerStruktur 

ArbejdsloeshedskasseforholdStruktur 

VirksomhedStruktur 

DP200B 

6  Selvstændig  DenFravaerendeStruktur 

SygdomsfravaerStruktur 

VirksomhedsforholdStruktur 

VirksomhedStruktur 

DP200C 

Tabel 5.5-1 Oversigt over indberetningstyper for Sygdom
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5.5.1 Anmeldelse, lønmodtager med løn under fravær 

Nr. 1 (DP201) 

HeaderStruktur FelterStrukturer 

FravaerTypeKode = Sygdom 

IndberetningstypeKode = Anmeldelse 

FravaerendeStruktur.FravaerendeTypeKode = Lønmodtager 

FravaerendeStruktur.LoenUnderFravaerIndikator = true 

DenFravaerendeStruktur 

SygdomsfravaerStruktur 

AnsaettelsesforholdStruktur 

VirksomhedStruktur 

 

NemRefusionFelterStruktur.DenFravaerendeStruktur 

En person som er fraværende fra sit arbejde pga. sygdom, som ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet pga. syg-

dom 

TelefonNummerIdentifikator  Telefon nr for den fraværende 

EmailAdresseIdentifikator  E-mail adresse for den fraværende 

BorgerStruktur + En person som er fraværende fra sit arbejde pga. sygdom, som ikke står til 

rådighed for arbejdsmarkedet pga. sygdom 

 

NemRefusionFelterStruktur.SygdomsfravaerStruktur 

En person som er fraværende fra sit arbejde pga. sygdom, som ikke står tilrådighed for arbejdsmarkedet pga. syg-

dom 

FoersteSygefravaersdag-

Dato 

 Dato for første dag med fravær pga. egen sygdom 

SidsteSygefravaersdagDato  Dato for sidste dag med fravær pga. egen sygdom 

ArbejdsskadeIndikator  Entydig angivelse af om fravær skyldes en arbejdsskade 

ArbejdsskadeAnmeldelse 

Dato 

 Angivelse af dato for anmeldelsen af arbejdsskaden 

ArbejdsskadeAnmeldelse 

Tekst 

 Angivelse af hvem arbejdsskaden er anmeldt til 

FravaerStruktur + Når en borger pga. egen sygdom, helt eller delvist ikke står tilrådighed for 

arbejdsgiveren eller arbejdsmarkedet. 

Sygedagpengerefusion 

Struktur 

+ Oplysninger om sygedagpenge refusion 

TidligOpfoelgningStruktur + Arbejdsgivers mulighed for at oplyse kommunen om sygdommens betydning 

for lønmodtagerens mulighed for at arbejde (her: Fasthold) 
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NemRefusionFelterStruktur.AnsaettelsesforholdStruktur 

Aftalegrundlag mellem lønmodtager og virksomhed 

AnsatOverOtteUgerIndika-

tor 

 Markering af om en lønmodtager har været ansat hos arbejdsgiver uafbrudt 

i en given periode før sygdommens indtræden. 

AnsaettelseDato  Dato for ansættelsen. Skal udfyldes hvis AnsatOverOtteUgerIndikator = fal-

se. 

Ansaettelsesperiode 

TimeKvantitet 

 Timer der er arbejdet siden ansættelsen. Skal udfyldes hvis AnsatOverOtte-

UgerIndikator = false. 

StillingsbetegnelseNavn  En stillingsbetegnelse for en lønmodtager beskriver hvilket job, lønmodtage-

ren udfører 

SaerligeOrdningerKode 

 

 
Angivelse af om lønmodtageren er ansat under en særlig ordning.  
Værdier: 

1. Fleksjob ansat før 1. januar 2013 
2. Løntilskud 
3. Ingen 
4. Fleksjob ansat efter 1. januar 2013 

OpsigelseMeddelelseDato  Dato for virksomhedens meddelelse af opsigelse til den fraværende 

LoenforholdStruktur + Strukturen indeholder oplysninger om en persons lønforhold 

ArbejdstidsforholdStruktur + Den fraværendes arbejdstid, som kan strække sig fra mandag til søndag 

fordelt på timer og minutter. 

Se: www.digitaliser.dk. 

 

NemRefusionFelterStruktur.VirksomhedStruktur 

Samling af oplysninger om virksomheden. Der skal angives mindst 1 og højst 3 virksomheder 

VirksomhedNavn  Virksomhedsnavn 

CVRnummerIdentifikator  CVR-nummer for virksomheden 

PNummerIdentifikator  Produktionsenhedsnummer for virksomheden. 

SEnummerIdentifikator  SE-nummer for virksomheden. Det er frivilligt at specificere et SE-nummer, 

men hvis det specificeres, skal det have tilknytning til virksomhedens CVR-

nummer. 

DanskAdresseStruktur + Indeholder adresse oplysninger for virksomheden specificeret i henhold til 

www.digitaliser.dk. 

TelefonNummerIdentifikator  Telefon nummer til virksomheden 

EmailAdresseIdentifikator  E-mail adresse til virksomheden 

 

http://www.digitaliser.dk/
http://www.digitaliser.dk/
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NemRefusionFelterStruktur.DenFravaerendeStruktur.BorgerStruktur 

En person som er fraværende fra sit arbejde pga. sygdom, som ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet pga. syg-

dom 

CPRNummerIndikator  CPR-nummer for den fraværende 

DanskAdresseStruktur (RO) + Indeholder adresse oplysninger for den fraværende specificeret i henhold til 

www.digitaliser.dk. 

BorgerNavnStruktur (RO) + Indeholder navne oplysninger for den fraværende specificeret i henhold til 

www.digitaliser.dk. 

 

NemRefusionFelterStruktur.SygdomsfravaerStruktur.FravaerStruktur 

Når en borger pga. egen sygdom, helt eller delvist ikke står til rådighed for arbejdsgiveren eller arbejdsmarkedet. 

GenoptagelseArbejdeKode  Angivelse af graden af genoptaget arbejde i form af enten fuld, delvist eller 

ikke genoptaget arbejde. 

Værdier: 

1) Nej 

2) Ja, fuldt 

3) Ja, delvist 

4) Ja, delvis og fuldt 

GenoptagelseArbejde 

DelvistDato 

 Dato for delvist genoptagelse af arbejdet 

GenoptagelseArbejdeStruktur + Der kan angives optil 4 perioder. 

 

NemRefusionFelterStruktur.SygdomsfravaerStruktur.SygedagpengerefusionStruktur 

Struktur for sygedagpenge refusion 

RefusionAarsagKode  Angivelse af årsag til at der søges om refusion fra første eller anden syge-

fraværsdag. 

Værdier: 

1) Fraværet er begyndt inden 8 uger efter ansættelsen, og lønmodtageren 

har ikke tidligere været ansat inden for de sidste 8 uger før fraværet 

2) Lønmodtageren ikke beskæftiget i 74 timer i de sidste 8 uger før 1. syge-

fraværsdag;  

3) Forsikret arbejdsgiver iht. Sygedagpengelovens § 55 

4) § 56-aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager godkendt af kommunen 

5) Fleksjob 

6) Ophør af ansættelse  

7) Andre årsager 

http://www.digitaliser.dk/
http://www.digitaliser.dk/
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RefusionAarsagTekst  Angivelse af den anden årsag 

AfholdtFerieIndikator  Angiver om der er afholdt ferie 

AfholdtFerieStruktur + Struktur for afholdt ferie 

BevilligetDagpengerefusion-

Struktur 

+ Struktur for bevilliget dagpengerefusion 

 

NemRefusionFelterStruktur.SygdomsfravaerStruktur.TidligOpfoelgningStruktur 

Oplysninger som kan medvirke til at sikre at en person som er fraværende fra sit arbejde pga. sygdom kommer 

hurtigere tilbage til arbejdet (her: Fasthold) 

ArbejdsfunktionerPaavirket-

Tekst 

 Hvilke arbejdsfunktioner er påvirket af sygdommen? 

ArbejdePaavirketPeriodeTekst  Hvor længe har sygdommen påvirket arbejdet? 

ArbejdetForsoegtTilpasset-

Tekst 

 Er arbejdet forsøgt tilpasset den sygemeldtes tilstand? 

 

NemRefusionFelterStruktur.AnsaettelsesforholdStruktur.LoenforholdStruktur 

Strukturen indeholder oplysninger om en persons lønforhold. Lønbeløb skal altid angives excl. arbejdsmarkedsbi-

drag. 

SygeloenBeloeb  Størrelsen af den sygeløn angivet Pr. time, Pr. uge, Pr. 14. dag eller Pr. må-

ned. 

SygeLoenUdbetalings-

frekvensKode 

 Enhed for SygeLoenBeloeb.  

Værdier: 

1) Pr. time 

2) Pr. uge 

3) Pr. 14. dag 

4) Pr. måned 

LoenfortsaettelseIndikator  Angiver om der fortsat udbetales løn 

LoenstopDato  Dato for sidste dag med løn eller sygedagpengeudbetaling 

LoenstopAarsagKode 

 

 En af to følgende muligheder skal angives ved lønstop: 

1) Ophør af ansættelse 

2) Andet 

Bemærk at det er første fraværsdato der bestemmer om dette felt er accep-

tabelt som input for de nævnte blanketter/idriftsættelsestidspunkt. 
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LoenstopAndenAarsagTekst 

 

 Begrundelse for lønstop (gensidigt udelukkende med OpsigelseMeddelelse-

Dato herunder) 

Bemærk at det er første fraværsdato der bestemmer om dette felt er accep-

tabelt som input for de nævnte blanketter/idriftsættelsestidspunkt. 

 

NemRefusionFelterStruktur.SygdomsfravaerStruktur.FravaerStruktur. GenoptagelseArbejdeStruktur 

Strukturen indeholder oplysninger om en persons genoptagelse af arbejde 

GenoptagelseArbejdeTime-

Kvantitet 

 Antal timer arbejdet er genoptaget med i den angivne uge 

GenoptagelseArbejdeMinut-

Kvantitet 

 Antal minutter arbejdet er genoptaget med i den angivne uge 

GenoptagelseArbejdeUge-

nummerKode 

 Ugenummer for genoptaget arbejdstid 

 

NemRefusionFelterStruktur.SygdomsfravaerStruktur.SygedagpengerefusionStruktur. AfholdtFerieStruktur 

Struktur for afholdt ferie 

AfholdtFerieFraDato  Start dato for afholdt ferie 

AfholdtFerieTilDato  Slut dato for afholdt ferie 

 

NemRefusionFelterStruktur.SygdomsfravaerStruktur.SygedagpengerefusionStruktur. BevilligetDagpengerefusi-

onStruktur 

Struktur for bevilliget dagpengerefusion 

RefusionStartDato  Start dato for refusion 

RefusionSlutDato  Slut dato for refusion 
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5.5.2 Anmodning om refusion 

Nr. 2 (DP202) 

HeaderStruktur FelterStrukturer 

FravaerTypeKode = Sygdom 

IndberetningstypeKode = Anmodning 

FravaerendeStruktur.FravaerendeTypeKode = Loenmodtager 

FravaerendeStruktur.LoenUnderFravaerIndikator = true 

DenFravaerendeStruktur 

SygdomsfravaerStruktur 

AnsaettelsesforholdStruktur 

VirksomhedStruktur 

 

NemRefusionFelterStruktur.DenFravaerendeStruktur 

En person som er fraværende fra sit arbejde pga. sygdom, som ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet pga. syg-

dom 

TelefonNummerIdentifikator  Telefon nummer for den fraværende 

EmailAdresseIdentifikator  E-mail adresse for den fraværende 

BorgerStruktur + En person som er fraværende fra sit arbejde pga. sygdom, som ikke står til 

rådighed for arbejdsmarkedet pga. sygdom 

 

NemRefusionFelterStruktur.SygdomsfravaerStruktur 

En person som er fraværende fra sit arbejde pga. sygdom, som ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet pga. syg-

dom 

FoersteSygefravaersdag 

Dato 

 Dato for første sygefraværsdag 

SidsteSygefravaersdagDato  Dato for sidste sygefraværsdag 

FravaerStruktur + Struktur indeholdende oplysninger om fravær 

Sygedagpengerefusion 

Struktur 

+ Struktur indeholdende refusionsoplysninger 

 

NemRefusionFelterStruktur.AnsaettelsesforholdStruktur  

 

OpsigelseMeddelelseDato  Dato for virksomhedens meddelelse af opsigelse til den fraværende 

LoenforholdStruktur + Strukturen indeholder oplysninger om en persons lønforhold. 

ArbejdstidsforholdStruktur + Den fraværendes arbejdstid, som kan strække sig fra mandag til søndag 

fordelt på timer og minutter. 
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NemRefusionFelterStruktur.VirksomhedStruktur 

Samling af oplysninger om virksomheden. Der skal angives mindst 1 og højst 3 virksomheder 

VirksomhedNavn  Virksomhedsnavn 

CVRnummerIdentifikator  CVR Nummer for virksomheden 

PNummerIdentifikator  Produktionsenhedsnummer for virksomheden. 

SEnummerIdentifikator  SE Nummer for virksomheden 

DanskAdresseStruktur + Indeholder adresse oplysninger for virksomheden specificeret i henhold til 

www.digitaliser.dk. 

TelefonNummerIdentifikator  Telefon nummer til virksomheden 

EmailAdresseIdentifikator  e-mail adresse til virksomheden 

 

NemRefusionFelterStruktur.DenFravaerendeStruktur.BorgerStruktur 

En person som er fraværende fra sit arbejde pga. sygdom, som ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet pga. syg-

dom 

CPRNummerIndikator  CPR Nummer for den fraværende 

DanskAdresseStruktur (RO) + Indeholder adresse oplysninger for den fraværende specificeret i henhold til 

www.digitaliser.dk. 

BorgerNavnStruktur (RO) + Indeholder navne oplysninger for den fraværende specificeret i henhold til 

www.digitaliser.dk. 

 

NemRefusionFelterStruktur.SygdomsfravaerStruktur.FravaerStruktur 

 

GenoptagelseArbejdeKode  1:Nej  

2:Ja, fuldt  

3:Ja, delvist 

4 Ja, fuldt og delvist 

GenoptagelseArbejdeDelvist 

Dato 

 Dato for delvis genoptagelse 

GenoptagelseArbejdeStruktur + Er feltet GenoptagelseArbejdeDelvistDato angivet er dette felt obligatorisk. 

Feltet kan gentages op til 13 gange. 

 

http://www.digitaliser.dk/
http://www.digitaliser.dk/
http://www.digitaliser.dk/
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NemRefusionFelterStruktur.SygdomsfravaerStruktur.SygedagpengerefusionStruktur 

 

AfholdtFerieIndikator  Indikator for om der er afholdt ferie 

AfholdtFerieStruktur  + Strukturen kan gentages op til tre gange. 

Bevilliget 

DagpengerefusionStruktur 

 + Anvendes pt. ikke i NemRefusion 

 

NemRefusionFelterStruktur.AnsaettelsesforholdStruktur.LoenforholdStruktur 

Strukturen indeholder oplysninger om en persons lønforhold 

SygeloenLoenLoena-

endringIndikator 

 Angiver om der er ændring til sygeløn 

SygeloenLoenLoenaendring-

Dato 

 Tidspunkt for sygelønændring 

SygeloenLoenaendringBeloeb  Ændret beløb for sygeløn 

SygeloenLoenaendringUdbe-

talingsfrekvensKode 

 Frekvens for udbetaling af sygeløn. 

Værdier: 

1) Pr. time 

2) Pr. uge 

3) Pr. 14. dag 

4) Pr. måned 

LoenfortsaettelseIndikator  Angiver om der fortsat udbetales løn 

LoenstopDato  Dato for sidste dag med løn eller sygedagpengeudbetaling 

LoenstopAarsagKode 

 

 En af to følgende muligheder skal angives ved lønstop: 

1) Ophør af ansættelse 

2) Andet 

Bemærk at det er første fraværsdato der bestemmer om dette felt er accep-

tabelt som input for de nævnte blanketter/idriftsættelsestidspunkt. 

LoenstopAndenAarsagTekst 

 

 Begrundelse for lønstop (gensidigt udelukkende med OpsigelseMeddelelse-

Dato herunder) 

Bemærk at det er første fraværsdato der bestemmer om dette felt er accep-

tabelt som input for de nævnte blanketter/idriftsættelsestidspunkt. 
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NemRefusionFelterStruktur.AnsaettelsesforholdStruktur.ArbejdstidsforholdStruktur 

Strukturen indeholder oplysninger om en persons arbejdstidsforhold 

TimeAendringIndikator  Time ændring indikator 

TimeAendringDato  Dato for time ændring 

TimeAendringStruktur + Ugedag, timer og minutter for ændring 

Se: www.digitaliser.dk   

 

NemRefusionFelterStruktur.SygdomsfravaerStruktur.FravaerStruktur. GenoptagelseArbejdeStruktur 

Strukturen indeholder oplysninger om en persons genoptagelse af arbejde 

GenoptagelseArbejdeTime-

Kvantitet 

 Antal timer arbejdet er genoptaget med i den angivne uge 

GenoptagelseArbejdeMinut-

Kvantitet 

 Antal minutter arbejdet er genoptaget med i den angivne uge 

GenoptagelseArbejdeUge-

nummerKode 

 Ugenummer for genoptaget arbejdstid 

 

NemRefusionFelterStruktur.SygdomsfravaerStruktur.SygedagpengerefusionStruktur.AfholdtFerieStruktur 

Struktur for afholdt ferie 

AfholdtFerieFraDato  Dato for ferieperiode start 

AfholdtFerieTilDato   Dato for ferieperiode slut 

 

NemRefusionFelterStruktur.SygdomsfravaerStruktur.SygedagpengerefusionStruktur 

.BevilligetDagpengerefusionStruktur 

Indeholder Refusions start dato og refusions slut dato. 

RefusionStartDato  Dato der søges dagpengerefusion fra. 

RefusionSlutDato  Dato der søges dagpengerefusion til. 

 

 

http://www.digitaliser.dk/
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5.5.3 Raskmelding 

Nr. 3 (DP212s) 

HeaderStruktur FelterStrukturer 

FravaerTypeKode = Sygdom 

IndberetningstypeKode = Raskmelding 

FravaerendeStruktur.FravaerendeTypeKode = N/A 

FravaerendeStruktur.LoenUnderFravaerIndikator = N/A 

DenFravaerendeStruktur 

SygdomsfravaerStruktur 

VirksomhedStruktur 

 

NemRefusionFelterStruktur.DenFravaerendeStruktur 

En person som er fraværende fra sit arbejde pga. sygdom, som ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet pga. syg-

dom 

TelefonNummerIdentifikator  Telefon nr. for den fraværende 

EmailAdresseIdentifikator  E-mail adresse for den fraværende 

BorgerStruktur + En person som er fraværende fra sit arbejde pga. sygdom, som ikke står til 

rådighed for arbejdsmarkedet pga. sygdom 

 

NemRefusionFelterStruktur.SygdomsfravaerStruktur 

En person som er fraværende fra sit arbejde pga. sygdom, som ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet pga. syg-

dom 

FoersteSygefravaersdag-

Dato 

 Første fraværsdato 

SidsteSygefravaersdag 

Dato 

 Sidste fraværsdato 

 

NemRefusionFelterStruktur.VirksomhedStruktur 

Samling af oplysninger om virksomheden. Der skal angives mindst 1 og højst 3 virksomheder 

VirksomhedNavn  Virksomhedsnavn 

CVRnummerIdentifikator  CVR Nummer for virksomheden 

PNummerIdentifikator  Produktionsenhedsnummer for virksomheden. 

SEnummerIdentifikator  SE Nummer for virksomheden 

DanskAdresseStruktur   Indeholder adresse oplysninger for virksomheden specificeret i henhold til 

www.digitaliser.dk. 

TelefonNummerIdentifikator  Telefon nummer til virksomheden 

http://www.digitaliser.dk/
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EmailAdresseIdentifikator  e-mail adresse til virksomheden 

 

NemRefusionFelterStruktur.DenFravaerendeStruktur.BorgerStruktur 

En person som er fraværende fra sit arbejde pga. sygdom, som ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet pga. syg-

dom 

CPRNummerIndikator  CPR Nummer for den fraværende 

DanskAdresseStruktur  Indeholder adresse oplysninger for den fraværende specificeret i henhold til 

www.digitaliser.dk. 

BorgerNavnStruktur  Indeholder navne oplysninger for den fraværende specificeret i henhold til 

www.digitaliser.dk. 

 

http://www.digitaliser.dk/
http://www.digitaliser.dk/
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5.5.4 Anmeldelse, lønmodtager uden løn under fravær 

Nr. 6 (DP200A) 

HeaderStruktur FelterStrukturer 

FravaerTypeKode = Sygdom 

IndberetningstypeKode = Anmeldelse 

FravaerendeStruktur.FravaerendeTypeKode = Lønmodtager 

FravaerendeStruktur.LoenUnderFravaerIndikator = false 

DenFravaerendeStruktur 

SygdomsfravaerStruktur 

AnsaettelsesforholdStruktur 

VirksomhedStruktur 

 

NemRefusionFelterStruktur.DenFravaerendeStruktur 

En person som er fraværende fra sit arbejde pga. sygdom, som ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet pga. syg-

dom 

TelefonNummerIdentifikator  Telefon nr. for den fraværende 

EmailAdresseIdentifikator  E-mail adresse for den fraværende 

BorgerStruktur + En person som er fraværende fra sit arbejde pga. sygdom, som ikke står til 

rådighed for arbejdsmarkedet pga. sygdom 

 

NemRefusionFelterStruktur.SygdomsfravaerStruktur 

En person som er fraværende fra sit arbejde pga. sygdom, som ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet pga. syg-

dom 

FoersteSygefravaersdag-

Dato 

 Dato for første dag med fravær pga. egen sygdom 

SidsteSygefravaersdagDato  Dato for sidste dag med fravær pga. egen sygdom 

ArbejdsskadeIndikator  Entydig angivelse af om fravær skyldes en arbejdsskade 

ArbejdsskadeAnmeldelse 

Dato 

 Angivelse af dato for anmeldelsen af arbejdsskaden 

ArbejdsskadeAnmeldelse 

Tekst 

 Angivelse af hvem arbejdsskaden er anmeldt til 

FravaerStruktur + Når en borger pga. egen sygdom, helt eller delvist ikke står til rådighed for 

arbejdsgiveren eller arbejdsmarkedet. 

Sygedagpengerefusion 

Struktur 

+ Oplysninger om sygedagpenge refusion 

TidligOpfoelgningStruktur + Arbejdsgivers mulighed for at oplyse kommunen om sygdommens betydning 

for lønmodtagerens mulighed for at arbejde 
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NemRefusionFelterStruktur.AnsaettelsesforholdStruktur 

Aftalegrundlag mellem lønmodtager og virksomhed 

AnsatOverOtteUger 

Indikator 

 Markering af om en lønmodtager har været ansat hos arbejdsgiver uafbrudt 

i en given periode før sygdommens indtræden. 

AnsaettelseDato  Dato for ansættelsen. Skal udfyldes hvis AnsatOverOtteUgerIndikator = fal-

se. 

Ansaettelsesperiode 

TimeKvantitet 

 Timer der er arbejdet siden ansættelsen. Skal udfyldes hvis AnsatOverOtte-

UgerIndikator = false. 

StillingsbetegnelseNavn  En stillingsbetegnelse for en lønmodtager beskriver hvilket job, lønmodtage-

ren udfører 

SaerligeOrdningerKode 

 

 
Angivelse af om lønmodtageren er ansat under en særlig ordning.  
Værdier: 

1. Fleksjob ansat før 1. januar 2013 
2. Løntilskud 
3. Ingen 
4. Fleksjob ansat efter 1. januar 2013 

OpsigelseMeddelelseDato  Dato for virksomhedens meddelelse af opsigelse til den fraværende 

Soegnehelligdagsordning 

Indikator 

 Angivelse af om lønmodtageren har en søgnehelligdagsordning, som betyder 

at der, for helligdage der falder på hverdage, udbetales løn 

LoesarbejderIndikator  Markering af om ansættelsesforholdet er et løsarbejderforhold 

LoesarbejderDagFoer 

Indikator 

 Indikator for tidligere løsarbejde 

LoesarbejderAftaltIndikator  Indikator for aftalt løsarbejde 

LoenforholdStruktur + Strukturen indeholder oplysninger om en persons lønforhold 

ArbejdstidsforholdStruktur + Den fraværendes arbejdstid, som kan strække sig fra mandag til søndag 

fordelt på timer og minutter. 

Se: www.digitaliser.dk.  
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NemRefusionFelterStruktur.VirksomhedStruktur 

Samling af oplysninger om virksomheden. Der skal angives mindst 1 og højst 3 virksomheder 

VirksomhedNavn  Virksomhedsnavn 

CVRnummerIdentifikator  CVR Nummer for virksomheden 

PNummerIdentifikator  Produktionsenhedsnummer for virksomheden. 

SEnummerIdentifikator  SE Nummer for virksomheden 

DanskAdresseStruktur + Indeholder adresse oplysninger for virksomheden specificeret i henhold til 

www.digitaliser.dk. 

TelefonNummerIdentifikator  Telefon nummer til virksomheden 

EmailAdresseIdentifikator  e-mail adresse til virksomheden 

 

NemRefusionFelterStruktur.DenFravaerendeStruktur.BorgerStruktur 

En person som er fraværende fra sit arbejde pga. sygdom, som ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet pga. syg-

dom 

CPRNummerIndikator  CPR Nummer for den fraværende 

DanskAdresseStruktur (RO) + Indeholder adresse oplysninger for den fraværende specificeret i henhold til 

www.digitaliser.dk. 

BorgerNavnStruktur (RO) + Indeholder navne oplysninger for den fraværende specificeret i henhold til 

www.digitaliser.dk. 

 

NemRefusionFelterStruktur.SygdomsfravaerStruktur.FravaerStruktur 

Når en borger pga. egen sygdom, helt eller delvist ikke står til rådighed for arbejdsgiveren eller arbejdsmarkedet. 

GenoptagelseArbejdeKode  Angivelse af graden af genoptaget arbejde i form af enten fuld, delvist eller 

ikke genoptaget arbejde. 

Værdier: 

1) Nej 

2) Ja, fuldt 

3) Ja, delvist 

4) Ja, delvist og fuldt 

GenoptagelseArbejde 

DelvistDato 

 Dato for delvist genoptagelse af arbejdet 

GenoptagelseArbejdeStruktur + Er feltet GenoptagelseArbejdeDelvistDato angivet kan denne struktur udfyl-

des. Feltet kan gentages op til 13 gange. 

 

http://www.digitaliser.dk/
http://www.digitaliser.dk/
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NemRefusionFelterStruktur.SygdomsfravaerStruktur.SygedagpengerefusionStruktur 

Struktur for sygedagpenge refusion 

UdbetalingAarbejdsgiver 

periodeIndikator 

 Markering af årsag til at der ikke er udbetalt sygedagpenge/løn i arbejdsgi-

verperioden 

RefusionAarsagKode  Værdier: 

1) Fraværet er begyndt inden 8 uger efter ansættelsen, og lønmodtageren 

har ikke tidligere været ansat inden for de sidste 8 uger før fraværet 

2) Lønmodtageren ikke beskæftiget i 74 timer i de sidste 8 uger før 1. syge-

fraværsdag;  

3) Forsikret arbejdsgiver iht. Sygedagpengelovens § 55 

4) § 56-aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager godkendt af kommunen 

5) Fleksjob 

6) Ophør af ansættelse 

7) Andre årsager 

RefusionAarsagTekst  Angivelse af den anden årsag 

 

NemRefusionFelterStruktur.SygdomsfravaerStruktur. TidligOpfoelgningStruktur 

Oplysninger som kan medvirke til at sikre at en person som er fraværende fra sit arbejde pga. sygdom kommer 

hurtigere tilbage til arbejdet (her: ”Fasthold”) 

ArbejdsfunktionerPaavirket-

Tekst 

 Hvilke arbejdsfunktioner er påvirket af sygdommen? 

ArbejdePaavirketPeriodeTekst  Hvor længe har sygdommen påvirket arbejdet? 

ArbejdetForsoegtTilpasset-

Tekst 

 Er arbejdet forsøgt tilpasset den sygemeldtes tilstand? 

 



NemRefusion  

 

Side 79 Kommuneservice snitfladebeskrivelse 

 31-07-2015 

NemRefusionFelterStruktur.AnsaettelsesforholdStruktur.LoenforholdStruktur 

Strukturen indeholder oplysninger om en persons lønforhold 

AktuelLoenBeloeb  Størrelsen af den aktuelle løn angivet Pr. time, Pr. uge, Pr. 14. dag eller Pr. 

måned. 

AktuelLoenUdbetalingsfre-

kvensKode 

 Enhed for AktuelLoenBeloeb.  

Værdier: 

1) time 

2) uge 

3) 14. dag 

4) måned 

VarierendeTimeloenIndikator  Den varierende timeløn beregnes som den gennemsnitlige timeløn de sidste 

4 uger før fraværet. 

VarierendeTimeloenBeloeb  Den varierende timeløn beregnes som den gennemsnitlige timeløn de sidste 

4 uger før fraværet 

 

NemRefusionFelterStruktur.SygdomsfravaerStruktur.FravaerStruktur. GenoptagelseArbejdeStruktur 

Strukturen indeholder oplysninger om en persons genoptagelse af arbejde 

GenoptagelseArbejdeTime-

Kvantitet 

 Antal timer arbejdet er genoptaget med i den angivne uge 

GenoptagelseArbejdeMinut-

Kvantitet 

 Antal minutter arbejdet er genoptaget med i den angivne uge 

GenoptagelseArbejdeUge-

nummerKode 

 Ugenummer for genoptaget arbejdstid 
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5.5.5 Anmeldelse, forsikret ledig (A-kasse) 

Nr. 4 (DP200B) 

HeaderStruktur FelterStrukturer 

FravaerTypeKode = Sygdom 

IndberetningstypeKode = Anmeldelse 

FravaerendeStruktur.FravaerendeTypeKode = Forsikret 

FravaerendeStruktur.LoenUnderFravaerIndikator = N/A 

DenFravaerendeStruktur 

SygdomsfravaerStruktur 

ArbejdsloeshedskasseforholdStruktur 

VirksomhedStruktur 

 

NemRefusionFelterStruktur.DenFravaerendeStruktur 

En person som er fraværende fra sit arbejde pga. sygdom, som ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet pga. syg-

dom 

TelefonNummerIdentifikator  Telefon nr. for den fraværende 

EmailAdresseIdentifikator  E-mail adresse for den fraværende 

BorgerStruktur + En person som er fraværende fra sit arbejde pga. sygdom, som ikke står til 

rådighed for arbejdsmarkedet pga. sygdom 

 

NemRefusionFelterStruktur.SygdomsfravaerStruktur 

En person som er fraværende fra sit arbejde pga. sygdom, som ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet pga. syg-

dom 

FoersteSygefravaersdag-

Dato 

 Første fraværsdato 

 

NemRefusionFelterStruktur.ArbejdsloeshedskasseforholdStruktur 

Forhold der gør sig gældende mellem den forsikrede ledige og dennes arbejdsløshedskasse 

ForsikringsgradKode  Angivelse af om et medlem af en arbejdsløshedskasse er fuldtidsforsikret el-

ler deltidsforsikret.  

Værdier: 

1) Fuldtidsforsikret 

2) Deltidsforsikret 

FravaerAnmeldelseDato  Dato for hvornår den ledige anmeldte sit sygdomsfravær til a-kassen. 

YdelserStruktur + De ydelser arbejdsløshedskassemedlemmet modtager fra arbejdsløsheds-

kassen før og/eller under fravær i henhold til arbejdsløshedskasseforholdet. 
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NemRefusionFelterStruktur.VirksomhedStruktur 

Samling af oplysninger om virksomheden. Der skal angives mindst 1 og højst 3 virksomheder 

VirksomhedNavn  Virksomhedsnavn 

CVRnummerIdentifikator  CVR Nummer for virksomheden 

PNummerIdentifikator  Produktionsenhedsnummer for virksomheden. 

SEnummerIdentifikator  SE Nummer for virksomheden 

DanskAdresseStruktur + Indeholder adresse oplysninger for virksomheden specificeret i henhold til 

www.digitaliser.dk. 

TelefonNummerIdentifikator  Telefon nummer til virksomheden 

EmailAdresseIdentifikator  e-mail adresse til virksomheden 

 

NemRefusionFelterStruktur.DenFravaerendeStruktur.BorgerStruktur 

En person som er fraværende fra sit arbejde pga. sygdom, som ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet pga. syg-

dom 

CPRNummerIndikator  CPR Nummer for den fraværende 

DanskAdresseStruktur (RO) + Indeholder adresse oplysninger for den fraværende specificeret i henhold til 

www.digitaliser.dk. 

BorgerNavnStruktur (RO) + Indeholder navne oplysninger for den fraværende specificeret i henhold til 

www.digitaliser.dk. 

 

 

NemRefusionFelterStruktur.ArbejdsloeshedskasseforholdStruktur.YdelserStruktur 

En person som er fraværende fra sit arbejde pga. sygdom, som ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet pga. syg-

dom 

YdelserFoerFravaerIndikat

or 

 Markering af om der er udbetalt ydelser før fraværet 

YdelserFoerFravaerKode  Angivelse af årsag til at der ikke er udbetalt ydelser før fraværet.  

1:Ventetid 

2:Manglende rådighed 
3:Effektiv karantæne 
4:Ikke meldt ledig, dimittend 
5:Afspadsering af overskydende timer 
6:Ikke meldt ledig 
7: Karensperiode (dimittender) 
8: Ikke ret til fulde dagpenge 

http://www.digitaliser.dk/
http://www.digitaliser.dk/
http://www.digitaliser.dk/
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YdelsestypeBeloeb  Beløb der er udbetalt til medlemmet 

Feltet YdelsestypeBeloeb er obligatorisk, når der er svaret ja til at der er 
udbetalt ydelser i de 2 første uger. 

Feltet YdelsestypeBeloeb er valgfrit i øvrige tilfælde, dvs. hvis der er svaret 
nej til at der er udbetalt ydelser i de 2 første uger OG årsagen hertil er "Ka-
rensperiode (dimittender)", "Manglende rådighed", "Effektiv karantæne" el-
ler "Afspadsering af overskydende timer". 

SupplerendeArbejdsloeshedsd

agpengeStruktur 
+ 

Oplysning om der er udbetalt supplerende arbejdsløshedsdagpenge 

YdelsesfradragIndikator  Markering af om der ud over arbejdsindtægt er foretaget fradrag i ti-
mer/beløb for supplerende arbejdsløshedsdagpenge 

YdelsesfradragAarsagTekst  Angivelse af årsagen til fradrag i de supplerende arbejdsløshedsdagpenge 

YdelsesfradragFraDato  Dato for start af fradrag 

YdelsesfradragTilDato  Dato for slut af fradrag 

RetTilYdelseFoersteToUger

Indikator 

 Indikator for om den ledige har ret til ydelse i de første to uger af sygefra-

været 

YdelseTypeSidsteDagDato  Sidste dag der er udbetalt ydelse for, skal udfyldes hvis 

RetTilYdelseFoersteToUgerIndikator = true 

DagpengeretDato  Dato for dagpengeret (obligatorisk hvis er svaret nej til at der er udbetalt 

ydelser i de 2 første uger og der er udbetalt ydelser grundet karensperiode 

– dimittender) 

Uddannelsesloeft  Indikator for om den ledige deltager i tilbud om uddannelsesløft. 

UddannelsesloeftYdelseBeloeb  Ydelsesbeløb som den ledige modtager som deltager i tilbud om uddannel-

sesløft. 

YdelseBeloebHvisUddannel-

sesloeftIkkeFandtes 

 Ydelsesbeløb som den ledige ville have modtaget, hvis uddannelsesløftord-

ningen ikke fandtes. 

UddannelsesloeftStartDato  Dato for den lediges start på deltagelse i tilbud om uddannelsesløft. 

 

NemRefusionFelterStruktur.ArbejdsloeshedskasseforholdStruktur.YdelserStruktur. 

SupplerendeArbejdsloeshedsdagpengeStruktur 

Oplysning om der er udbetalt supplerende arbejdsløshedsdagpenge 

SupplerendeArbejdsloeshedsd

agpengeBeloeb 
 

Beløb for supplerende arbejdsløshedsdagpenge 

SupplerendeArbejdsloeshedsd

agpengeTimeKvantitet 
 

Antal timer der er arbejdet 

SupplerendeArbejdsloeshedsd

agpengeMinutKvantitet 
 

Antal minutter der er arbejdet 

SupplerendeArbejdsloeshedsd

agpengeUgeKode 
 

Ugenummer for arbejdstid 
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5.5.6 Anmeldelse, selvstændig 

Nr. 5 (DP200C) 

HeaderStruktur FelterStrukturer 

FravaerTypeKode = Sygdom 

IndberetningstypeKode = Anmeldelse 

FravaerendeStruktur.FravaerendeTypeKode = Selvstaendig 

FravaerendeStruktur.LoenUnderFravaerIndikator = N/A 

DenFravaerendeStruktur 

SygdomsfravaerStruktur 

VirksomhedsforholdStruktur 

VirksomhedStruktur 

 

NemRefusionFelterStruktur.DenFravaerendeStruktur 

En person som er fraværende fra sit arbejde pga. sygdom, som ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet pga. syg-

dom 

TelefonNummerIdentifikator  Telefon nummer for den fraværende 

EmailAdresseIdentifikator  E-mail adresse for den fraværende 

BorgerStruktur + En person som er fraværende fra sit arbejde pga. sygdom, som ikke står til 

rådighed for arbejdsmarkedet pga. sygdom 

 

NemRefusionFelterStruktur.SygdomsfravaerStruktur 

En person som er fraværende fra sit arbejde pga. sygdom, som ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet pga. syg-

dom 

FoersteSygefravaersdag 

Dato 

 Dato for første dag med fravær pga. egen sygdom 

SidsteSygefravaersdagDato  Dato for sidste dag med fravær pga. egen sygdom 

SygdomArtNavn  Sygdommens art dækker over hvad der er årsag til sygefraværet 

UlykkestilfaeldeIndikator  Markering af om fraværet skyldes en ulykke, hvad enten der er tale om ar-

bejdsskade eller ulykke i fritiden 

ArbejdsskadeIndikator  Entydig angivelse af om fravær skyldes en arbejdsskade 

FravaerStruktur + Når en borger pga. egen sygdom, helt eller delvist ikke står til rådighed for 

arbejdsgiveren eller arbejdsmarkedet. 

UlykkestilfaeldeStruktur + En begivenhed hvor en borger pådrager sig eller påføres en skade, som 

medfører uarbejdsdygtighed. 

Se: www.digitaliser.dk. 

SygedagpengeRefusion-

Struktur 

+ Angivelse af §58-aftale mellem den selvstændige og kommunen 

 

http://www.digitaliser.dk/
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NemRefusionFelterStruktur.AnsættelsesforholdStruktur.ArbejdstidsforholdStruktur 

På en DP200C skal der altid angives hvilke dage i ugen der arbejdes. 

UgentligArbejdstidStruktur  Per dag der arbejdes skal der under ArbejdstidsforholdStruktur oprettes et 

UgentligArbejdstidStruktur-element, med underliggende UgentligArbejdstid-

UgedagKode  

UgentligArbejdstidUgedagKo-

de 

 Værdi 1 – 7 for mandag til søndag. 

Der skal mindst angives en enkelt arbejdsdag. 

 

NemRefusionFelterStruktur.VirksomhedsforholdStruktur 

Forhold der gør sig gældende for den selvstændige og dennes virksomhed 

ErhvervNavn  Den selvstændiges erhverv 

SelvstaendigOverSe-

ksMaanederIndikator 

 Markering af om den selvstændige i væsentligt omfang har arbejdet som 

selvstændig eller medarbejdende ægtefælle i mindst 6 måneder inden for de 

sidste 12 måneder, heraf i den seneste måned forud for fraværsperioden. 

Gennemsnitlig 

ArbejdstidTimer 

PerUgeRate 

 Den gennemsnitlige arbejdstid pr. uge angivet i timer 

AndenIndkomstIndikator  Markering af om den selvstændige modtager anden indkomst i form af en-

ten løn, sygedagpenge, barseldagpenge eller dagpenge i fraværsperioden 

AndenIndkomstKildeKode  Angivelse af kilde for anden indkomst. 

Værdier: 

1) Løn 

2) Sygedagpenge 

3) Dagpenge 

AndenIndkomstBeloeb  Størrelsen af den anden indkomst angivet i kr. brutto pr. uge 

FrivilligSikretIndikator  Markering af om den selvstændige har tegnet en sygedagpengeforsikring jf. 

sygedagpengelovens § 45 

FrivilligSikretKode  Angivelse af om den selvstændige er frivillig sikret fra 1. eller 3. sygefra-

værsdag. 

Værdier: 

1) Fra 1. sygefraværsdag 

2) Fra 3. sygefraværsdag 

FrivilligSikretSatsKode  Markering af satsen for den frivillig forsikring jf. sygedagpengelovens § 45. 

Værdier: 

1) 1/1 

2) 2/3 

UgentligArbejdstidAndreFor-

holdTimeKvantitet 

 Ugentlig arbejdstid i timer andre arbejdsforhold 
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UgentligArbejdstidAndreFor-

holdMinutKvantitet 

 Ugentlig arbejdstid i minutter, andre arbejdsforhold 

 

NemRefusionFelterStruktur.VirksomhedStruktur 

Samling af oplysninger om virksomheden. Der skal angives præcis 1 virksomhed. 

VirksomhedNavn  Virksomhedsnavn 

CVRnummerIdentifikator  CVR-nummer for virksomheden 

PNummerIdentifikator  Produktionsenhedsnummer for virksomheden. 

SEnummerIdentifikator  SE-nummer for virksomheden. Det er frivilligt at specificere et SE-nummer, 

men hvis det specificeres, skal det have tilknytning til virksomhedens CVR-

nummer. 

DanskAdresseStruktur (RO) + Indeholder adresse oplysninger for virksomheden specificeret i henhold til 

www.digitaliser.dk. 

TelefonNummerIdentifikator 

(RO) 

 Telefon nummer til virksomheden 

EmailAdresseIdentifikator 

(RO) 

 E-mail adresse til virksomheden 

 

NemRefusionFelterStruktur.DenFravaerendeStruktur.BorgerStruktur 

En person som er fraværende fra sit arbejde pga. sygdom, som ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet pga. syg-

dom 

CPRNummerIndikator  CPR-nummer for den fraværende 

DanskAdresseStruktur (RO) + Indeholder adresse oplysninger for den fraværende specificeret i henhold til 

www.digitaliser.dk. 

BorgerNavnStruktur (RO) + Indeholder navne oplysninger for den fraværende specificeret i henhold til 

www.digitaliser.dk. 

 

NemRefusionFelterStruktur.SygdomsfravaerStruktur.FravaerStruktur 

Når en borger pga. egen sygdom, helt eller delvist ikke står til rådighed for arbejdsgiveren eller arbejdsmarkedet. 

FuldtFravaerendeKode  Markering af om den selvstændige er fuld eller delvis uarbejdsdygtig.  

Værdier: 

1) Fuld uarbejdsdygtighed 

2) Delvis uarbejdsdygtighed 

3) 75 % uarbejdsdygtighed 

 

http://www.digitaliser.dk/
http://www.digitaliser.dk/
http://www.digitaliser.dk/
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NemRefusionFelterStruktur.SygdomsfravaerStruktur.SygedagpengeRefusionStruktur 

Hvis der på en 200C er en paragraf 58a-aftale mellem den selvstændige og kommunen (kan ikke angives samtidig 

med en frivillig sikring) er det nødvendigt at oprette strukturen SygedagpengeRefusionStruktur under Sygdomsfra-

vaerStruktur og under SygedagpengeRefusionStruktur skal elementet RefusionAarsagKode angives. 

RefusionAarsagKode  Markering af en paragraf 58a-aftale mellem den selvstændige og kommunen 

SKAL HAVE VÆRDIEN 8 som den eneste mulighed for en 200C. 

8) Paragraf 58a-aftale mellem selvstændig og kommune 
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5.6 Graviditet, barsel og adoption 

Med udgangspunkt i de tre hoved fraværstyper er de af Header Strukturen afledte strukturer for 

indberetninger vedrørende graviditet, barsel og adoption, vist i tabelform. 

Beskrivelsen af de 6 forskellige indberetninger, som omfatter fraværstypen graviditet, barsel og 

adoption, er vist i tabel Tabel 2-11.  

Beskrivelsen af felt strukturerne hørende til de enkelte indberetninger er vist i separate tabeller. 

FravaerTypeKode = Barsel  

Nr Indberetning 

TypeKode 

Fravaerende 

TypeKode 

LoenUnder 

Fravaer 

Indikator 

FelterStrukturer Ref 

1  Lønmodtager =true DenFravaerendeStruktur 

BarselfravaerStruktur 

AnsaettelsesforholdStruktur 

VirksomhedStruktur 

DP401 

2 Anmodning   DenFravaerendeStruktur 

BarselfravaerStruktur 

VirksomhedStruktur 

DP402 

3 Raskmelding   DenFravaerendeStruktur 

BarselfravaerStruktur 

VirksomhedStruktur 

DP212b 

4  Lønmodtager =false DenFravaerendeStruktur 

BarselfravaerStruktur 

AnsaettelsesforholdStruktur 

VirksomhedStruktur 

DP400A 

5 Anmeldelse Forsikret  DenFravaerendeStruktur 

BarselfravaerStruktur 

ArbejdsloeshedskasseforholdStruktur 

VirksomhedStruktur 

DP400B 

6  Selvstændig  DenFravaerendeStruktur 

BarselfravaerStruktur 

VirksomhedsforholdStruktur 

VirksomhedStruktur 

DP400C 

Tabel 2-11 Oversigt over indberetningstyper for Barsel  
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5.6.1 Anmeldelse, lønmodtager med løn under fravær 

Nr. 1 (DP401) 

HeaderStruktur FelterStrukturer 

FravaerTypeKode = Barsel 

IndberetningstypeKode = Anmeldelse 

FravaerendeStruktur.FravaerendeTypeKode = Loenmodtager  

FravaerendeStruktur.LoenUnderFravaerIndikator = true 

DenFravaerendeStruktur 

BarselfravaerStruktur 

AnsaettelsesforholdStruktur 

VirksomhedStruktur 

 

NemRefusionFelterStruktur.DenFravaerendeStruktur 

En person som er fraværende fra sit arbejde pga. sygdom, som ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet pga. syg-

dom 

TelefonNummerIdentifikator  Telefon nummer for den fraværende 

EmailAdresseIdentifikator  E-mail adresse for den fraværende 

BorgerStruktur + En person som er fraværende fra sit arbejde pga. sygdom, som ikke står til 

rådighed for arbejdsmarkedet pga. sygdom 

 

NemRefusionFelterStruktur.BarselfravaerStruktur 

En periode hvor borgeren udnytter sin ret til fravær ifm graviditet, fødsel og adoption 

FoersteFravaersdagDato  Første fraværsdato 

SidsteFravaersdagDato  Sidste fraværsdato 

FravaersperiodeSlutDato  Dato for afslutning af fraværsperioden 

FravaersaarsagKode 

 

 

 

 

 

 Angivelse af årsager til fravær jf. barselloven §§ 6- 10.  

Værdier: 

1) Fra 4 uger før forventet fødsel (dato for forventet fødsel medregnes i 4 

ugers perioden) 

2) Sygeligt forløbende graviditet 

3) Arbejdets særlige karakter medfører risiko for fostret 

4) Offentligt fastsatte bestemmelser 

5) Adoption 

6) Faedreorlov 

7) Forældreorlov 

8) Faders indtræden i moders fravær 

ForventetFoedselDato  Dato for forventet fødsel 

FravaerStruktur + Når en borger pga. egen sygdom, helt eller delvist ikke står til rådighed for 

arbejdsgiveren eller arbejdsmarkedet. 
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Barseldagpengerefusion 

Struktur 

+ En virksomhed som udbetaler løn under barsel til borgeren, er berettiget til 

at få udbetalt de barseldagpenge, som borgeren ellers ville have haft ret til 

fra kommunen. 

 

NemRefusionFelterStruktur.AnsaettelsesforholdStruktur 

Aftalegrundlag mellem lønmodtager og virksomhed 

AnsatOverTrettenUgerIn-

dikator 

 Markering af om en lønmodtager har været ansat hos arbejdsgiver uafbrudt 

i en given periode før sygdommens indtræden. 

AnsaettelseDato  Dato for ansættelsen. 

AnsaettelsesperiodeTime-

Kvantitet 

 Timer der er arbejdet siden ansættelsen 

StillingsbetegnelseNavn  En stillingsbetegnelse for en lønmodtager beskriver hvilket job, lønmodtage-

ren udfører 

SaerligeOrdningerKode 

 

 
Angivelse af om lønmodtageren er ansat under en særlig ordning. 
Værdier: 

1. Fleksjob ansat før 1. januar 2013 
2. Løntilskud 
3. Ingen 
4. Fleksjob ansat efter 1. januar 2013 

OpsigelseMeddelelseDato  Dato for meddelelse af opsigelse 

LoenforholdStruktur + Strukturen indeholder oplysninger om en persons lønforhold 

ArbejdstidsforholdStruktur + Den fraværendes arbejdstid, som kan strække sig fra mandag til søndag 

fordelt på timer og minutter. 

Se: www.digitaliser.dk. 

 

NemRefusionFelterStruktur.VirksomhedStruktur 

Samling af oplysninger om virksomheden. Der skal angives mindst 1 og højst 3 virksomheder 

VirksomhedNavn  Virksomhedsnavn 

CVRnummerIdentifikator  CVR Nummer for virksomheden 

PNummerIdentifikator  Produktionsenhedsnummer for virksomheden. 

SEnummerIdentifikator  SE Nummer for virksomheden 

DanskAdresseStruktur + Indeholder adresse oplysninger for virksomheden specificeret i henhold til 

www.digitaliser.dk. 

TelefonNummerIdentifikator  Telefon nummer til virksomheden 

EmailAdresseIdentifikator  e-mail adresse til virksomheden 

 

http://www.digitaliser.dk/
http://www.digitaliser.dk/
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NemRefusionFelterStruktur.DenFravaerendeStruktur.BorgerStruktur 

En person som er fraværende fra sit arbejde pga. sygdom, som ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet pga. syg-

dom 

CPRNummerIndikator  CPR Nummer for den fraværende 

DanskAdresseStruktur (RO) + Indeholder adresse oplysninger for den fraværende specificeret i henhold til 

www.digitaliser.dk. 

BorgerNavnStruktur (RO) + Indeholder navne oplysninger for den fraværende specificeret i henhold til 

www.digitaliser.dk. 

 

NemRefusionFelterStruktur.BarselfravaerStruktur.FravaerStruktur 

Når en borger pga. egen sygdom, helt eller delvist ikke står til rådighed for arbejdsgiveren eller arbejdsmarkedet. 

GenoptagelseArbejdeKode  Angivelse af graden af genoptaget arbejde i form af enten fuld, delvist eller 

ikke genoptaget arbejde  

Værdier: 

1) Nej 

2) Ja, fuldt 

3) Ja, delvist 

4) Ja, delvist og fuldt 

GenoptagelseArbejde 

DelvistDato 

 Dato for delvis genoptagelse 

Angives hvis der ikke er tale om fuld genoptagelse 

GenoptagelseArbejdeStruktur + Er feltet GenoptagelseArbejdeDelvistDato angivet er dette felt obligatorisk. 

Feltet kan gentages op til 4 gange. 

 

NemRefusionFelterStruktur.BarseldagpengerefusionStruktur 

Struktur for afholdt ferie/omsorgsdage 

AfholdtFerie 

OmsorgsdageIndikator 

 Indikator for afholdt ferie 

AfholdtFerie 

OmsorgsdageStruktur 

+ Kan gentages op til tre gange. 

Bevilliget 

DagpengerefusionStruktur 

+ Struktur for anmodningens refusionsdatoer 

 

NemRefusionFelterStruktur.AnsaettelsesforholdStruktur.LoenforholdStruktur 

Strukturen indeholder oplysninger om en persons lønforhold 

AktuelLoenBeloeb  Størrelsen af den aktuelle løn angivet Pr. time, Pr. uge, Pr. 14. dag eller Pr. 

måned. 

http://www.digitaliser.dk/
http://www.digitaliser.dk/
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AktuelLoenUdbetalingsfre-

kvensKode 

 Enhed for AktuelLoenBeloeb.  

Værdier: 

1) Pr. time 

2) Pr. uge 

3) Pr. 14. dag 

4) Pr. måned 

VarierendeTimeloenIndikator  Indikator for Varierende timeløn. 

VarierendeTimeloenBeloeb  Den varierende timeløn beregnes som den gennemsnitlige timeløn de sidste 

4 uger før fraværet 

SygeloenLoenfrekvensKode  Frekvens for udbetaling af sygeløn. 

Værdier: 

1) Pr. time 

2) Pr. uge 

3) Pr. 14. dag 

4) Pr. måned 

SygeloenBeloeb  Størrelsen af den sygeløn angivet Pr. time, Pr. uge, Pr. 14. dag eller Pr. må-

ned. 

AktuelLoenLoenaendringIndi-

kator 

 Angiver om der er ændring til den aktuelle løn 

AktuelLoenLoenaendringDato  Dato for ændring til den aktuelle løn 

AktuelLoenLoenaendring-

Beloeb 

 Ændret beløb 

SygeloenLoenaendringIndika-

tor 

 Angiver om der er ændring til sygelønnen 

SygeloenLoenaendringDato  Dato for ændring til sygeløn 

SygeloenLoenaendringBeloeb  Ændret beløb 

LoenfortsaettelseIndikator  Angiver om der fortsat udbetales løn 

LoenstopDato  Dato for sidste dag med løn eller sygedagpengeudbetaling 

LoenstopAarsagKode 

 

 En af to følgende muligheder skal angives ved lønstop: 

1) Ophør af ansættelse 

2) Andet 

Bemærk at det er første fraværsdato der bestemmer om dette felt er accep-

tabelt som input for de nævnte blanketter/idriftsættelsestidspunkt. 

LoenstopAndenAarsagTekst 

 

 Begrundelse for lønstop (gensidigt udelukkende med OpsigelseMeddelelse-

Dato herunder) 

Bemærk at det er første fraværsdato der bestemmer om dette felt er accep-

tabelt som input for de nævnte blanketter/idriftsættelsestidspunkt. 

GenoptagelseLoenIndikator  Angiver om lønudbetaling er genoptaget 
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GenoptagelseLoenDato  Dato for genoptagelse af lønudbetaling 

 

NemRefusionFelterStruktur. BarselfravaerStruktur.FravaerStruktur. GenoptagelseArbejdeStruktur 

Strukturen indeholder oplysninger om en persons genoptagelse af arbejde 

GenoptagelseArbejdeTime-

Kvantitet 

 Antal timer arbejdet er genoptaget med i den angivne uge 

GenoptagelseArbejdeMinut-

Kvantitet 

 Antal minutter arbejdet er genoptaget med i den angivne uge 

GenoptagelseArbejdeUge-

nummerKode 

 Ugenummer for genoptaget arbejdstid 

 

NemRefusionFelterStruktur.BarseldagpengerefusionStruktur. AfholdtFerieOmsorgsdageStruktur 

Struktur for afholdt ferie/omsorgsdage 

AfholdtFerieOmsorgsdagFra-

Dato 

 Startdato for afholdt ferie/omsorgsdage 

AfholdtFerieOmsorgsdagTilDa-

to 

 Slutdato for afholdt ferie/omsorgsdage 

 

NemRefusionFelterStruktur.BarselfravaerStruktur.BevilligetDagpengerefusionStruktur 

Struktur for bevilliget dagpengerefusion. 

RefusionStartDato  Startdato for refusion 

RefusionSlutDato  Slutdato for refusion 

5.6.2 Anmodning om refusion 

Nr. 2 (DP402) 

HeaderStruktur FelterStrukturer 

FravaerTypeKode = Barsel 

IndberetningstypeKode = Anmodning 

FravaerendeStruktur.FravaerendeTypeKode = Loenmodtager 

FravaerendeStruktur.LoenUnderFravaerIndikator = true 

DenFravaerendeStruktur 

BarselfravaerStruktur 

AnsaettelsesforholdStruktur 

VirksomhedStruktur 

 

NemRefusionFelterStruktur.DenFravaerendeStruktur 

En person som er fraværende fra sit arbejde pga. sygdom, som ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet pga. syg-

dom 
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TelefonNummerIdentifikator  Telefon nr. for den fraværende 

EmailAdresseIdentifikator  E-mail adresse for den fraværende 

BorgerStruktur + En person som er fraværende fra sit arbejde pga. sygdom, som ikke står til 

rådighed for arbejdsmarkedet pga. sygdom 

 

NemRefusionFelterStruktur.BarselfravaerStruktur 

En periode hvor borgeren udnytter sin ret til fravær ifm graviditet, fødsel og adoption 

FoersteFravaersdagDato  Første fraværsdato 

SidsteFravaersdagDato  Dato for sidste fraværsdag 

FravaerStruktur + Struktur indeholdende oplysninger om fravær 

Barseldagpengerefusion 

Struktur 

+ Indeholder oplysninger til brug for dagpenge refusion fra kommunen til den 

virksomhed som udbetaler løn under barsel. 

 

NemRefusionFelterStruktur.AnsaettelsesforholdStruktur 

Aftalegrundlag mellem lønmodtager og virksomhed 

OpsigelseMeddelelseDato  Dato for virksomhedens meddelelse af opsigelse til den fraværende 

LoenforholdStruktur + Strukturen indeholder oplysninger om en persons lønforhold 

ArbejdstidsforholdStruktur + Den fraværendes arbejdstid, som kan strække sig fra mandag til søndag 

fordelt på timer og minutter. 

 

NemRefusionFelterStruktur.VirksomhedStruktur 

Samling af oplysninger om virksomheden. Der skal angives mindst 1 og højst 3 virksomheder 

VirksomhedNavn  Virksomhedsnavn 

CVRnummerIdentifikator  CVR-nummer for virksomheden 

PNummerIdentifikator  Produktionsenhedsnummer for virksomheden. 

SEnummerIdentifikator  SE Nummer for virksomheden 

DanskAdresseStruktur + Indeholder adresse oplysninger for virksomheden specificeret i henhold til 

www.digitaliser.dk. 

TelefonNummerIdentifikator  Telefon nummer til virksomheden 

EmailAdresseIdentifikator  E-mail adresse til virksomheden 

 

NemRefusionFelterStruktur.DenFravaerendeStruktur.BorgerStruktur 

http://www.digitaliser.dk/
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En person som er fraværende fra sit arbejde pga. sygdom, som ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet pga. syg-

dom 

CPRNummerIndikator  CPR-nummer for den fraværende 

DanskAdresseStruktur (RO) + Indeholder adresse oplysninger for den fraværende specificeret i henhold til 

www.digitaliser.dk. 

BorgerNavnStruktur (RO) + Indeholder navne oplysninger for den fraværende specificeret i henhold til 

www.digitaliser.dk. 

 

NemRefusionFelterStruktur. BarselfravaerStruktur.FravaerStruktur 

 

GenoptagelseArbejdeKode  1:Nej 

2:Ja, fuldt 

3:Ja, delvist 

4 Ja, fuldt og delvist 

GenoptagelseArbejdeDelvist 

Dato 

 Dato for delvis genoptagelse 

GenoptagelseArbejdeStruktur + Er feltet GenoptagelseArbejdeDelvistDato angivet er dette felt obligatorisk. 

Feltet kan gentages op til 13 gange. 

 

 

 

 

NemRefusionFelterStruktur.BarseldagpengerefusionStruktur 

 

AfholdtFerie 

OmsorgsdageIndikator 

 Indikator for afholdt ferie 

AfholdtFerie 

OmsorgsdageStruktur 

+ Kan gentages op til tre gange. 

Bevilliget 

DagpengerefusionStruktur 

+ Struktur for anmodningens refusionsdatoer 

 

NemRefusionFelterStruktur.AnsaettelsesforholdStruktur.LoenforholdStruktur 

Strukturen indeholder oplysninger om en persons lønforhold 

AktuelLoenLoenaendringIndi-

kator 

 Angiver om der er ændring til aktuel løn 

http://www.digitaliser.dk/
http://www.digitaliser.dk/
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AktuelLoenLoenaendringDato  Tidspunkt for lønændring 

AktuelLoenLoenaendring-

Beloeb 

 Ændret beløb 

SygeloenLoenLoenaendrin-

gIndikator 

 Angiver om der er ændring til sygeløn 

SygeloenLoenLoenaendring-

Dato 

 Tidspunkt for sygelønændring 

SygeloenLoenaendringBeloeb  Ændret beløb for sygeløn 

LoenfortsaettelseIndikator  Angiver om der fortsat udbetales løn 

LoenstopDato  Angiver dato for lønstop 

LoenstopAarsagKode  Årsag til lønstop 

LoenstopAndenAarsagTekst  Fritekstfelt til anden årsag end angivet i LoenstopAarsagKode 

GenoptagelseLoenIndikator  Angiver om lønudbetaling er genoptaget 

GenoptagelseLoenDato  Dato for genoptagelse af lønudbetaling 

 

NemRefusionFelterStruktur.AnsaettelsesforholdStruktur.ArbejdstidsforholdStruktur 

Strukturen indeholder oplysninger om en persons arbejdstidsforhold 

TimeAendringIndikator  Time ændring indikator 

TimeAendringDato  Dato for time ændring 

TimeAendringStruktur + Ugedag, timer og minutter for ændring 

Se: www.digitaliser.dk   

 

NemRefusionFelterStruktur. BarselfravaerStruktur.FravaerStruktur. GenoptagelseArbejdeStruktur 

Strukturen indeholder oplysninger om en persons genoptagelse af arbejde 

GenoptagelseArbejdeTime-

Kvantitet 

 Antal timer arbejdet er genoptaget med i den angivne uge 

GenoptagelseArbejdeMinut-

Kvantitet 

 Antal minutter arbejdet er genoptaget med i den angivne uge 

GenoptagelseArbejdeUge-

nummerKode 

 Ugenummer for genoptaget arbejdstid 

 

http://www.digitaliser.dk/
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NemRefusionFelterStruktur. BarselfravaerStruktur.BarseldagpengerefusionStruktur. AfholdtFerieOmsorgsdage-

Struktur 

Struktur for afholdt ferie 

AfholdtFerieOmsorgsdagFra-

Dato 

 Startdato for afholdt ferie/omsorgsdage 

AfholdtFerieOmsorgsdagTilDa-

to 

  Slutdato for afholdt ferie/omsorgsdage 

 

NemRefusionFelterStruktur.BarselfravaerStruktur.BevilligetDagpengerefusionStruktur 

Indeholder Refusions start dato og refusions slut dato. 

RefusionStartDato  Dato der søges dagpengerefusion fra. 

RefusionSlutDato  Dato der søges dagpengerefusion til. 
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5.6.3 Raskmelding 

Nr. 3 (DP212b) 

HeaderStruktur FelterStrukturer 

FravaerTypeKode = Barsel 

IndberetningstypeKode = Raskmelding 

FravaerendeStruktur.FravaerendeTypeKode = N/A 

FravaerendeStruktur.LoenUnderFravaerIndikator = N/A 

DenFravaerendeStruktur 

BarselfravaerStruktur 

VirksomhedStruktur 

 

NemRefusionFelterStruktur.DenFravaerendeStruktur 

En person som er fraværende fra sit arbejde pga. sygdom, som ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet pga. syg-

dom 

TelefonNummerIdentifikator  Telefon nr. for den fraværende 

EmailAdresseIdentifikator  E-mail adresse for den fraværende 

BorgerStruktur + En person som er fraværende fra sit arbejde pga. sygdom, som ikke står til 

rådighed for arbejdsmarkedet pga. sygdom 

 

NemRefusionFelterStruktur.BarselfravaerStruktur 

En periode hvor borgeren udnytter sin ret til fravær ifm graviditet, fødsel og adoption 

FoersteFravaersdagDato  Første fraværsdato 

SidsteFravaersdagDato  Dato for sidste fraværsdag 

 

NemRefusionFelterStruktur.VirksomhedStruktur 

Samling af oplysninger om virksomheden. Der skal angives mindst 1 og højst 3 virksomheder 

VirksomhedNavn  Virksomhedsnavn 

CVRnummerIdentifikator  CVR-nummer for virksomheden 

PNummerIdentifikator  Produktionsenhedsnummer for virksomheden. 

SEnummerIdentifikator  SE-nummer for virksomheden. Det er frivilligt at specificere et SE-nummer, 

men hvis det specificeres, skal det have tilknytning til virksomhedens CVR-

nummer. 

DanskAdresseStruktur + Indeholder adresse oplysninger for virksomheden specificeret i henhold til 

www.digitaliser.dk. 

TelefonNummerIdentifikator  Telefon nummer til virksomheden 

EmailAdresseIdentifikator  E-mail adresse til virksomheden 

http://www.digitaliser.dk/
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NemRefusionFelterStruktur.DenFravaerendeStruktur.BorgerStruktur 

En person som er fraværende fra sit arbejde pga. sygdom, som ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet pga. syg-

dom 

CPRNummerIndikator  CPR-nummer for den fraværende 

DanskAdresseStruktur (RO) + Indeholder adresse oplysninger for den fraværende specificeret i henhold til 

www.digitaliser.dk. 

BorgerNavnStruktur (RO) + Indeholder navne oplysninger for den fraværende specificeret i henhold til 

www.digitaliser.dk. 
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5.6.4 Anmeldelse, lønmodtager uden løn under barsel 

Nr. 4 (DP400A) 

HeaderStruktur FelterStrukturer 

FravaerTypeKode = Barsel 

IndberetningstypeKode = Anmeldelse 

FravaerendeStruktur.FravaerendeTypeKode = Loenmodtager  

FravaerendeStruktur.LoenUnderFravaerIndikator = false 

DenFravaerendeStruktur 

BarselfravaerStruktur 

AnsaettelsesforholdStruktur 

VirksomhedStruktur 

 

NemRefusionFelterStruktur.DenFravaerendeStruktur 

En person som er fraværende fra sit arbejde pga. sygdom, som ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet pga. syg-

dom 

TelefonNummerIdentifikator  Telefon nummer for den fraværende 

EmailAdresseIdentifikator  E-mail adresse for den fraværende 

BorgerStruktur + En person som er fraværende fra sit arbejde pga. sygdom, som ikke står til 

rådighed for arbejdsmarkedet pga. sygdom 

 

NemRefusionFelterStruktur.BarselfravaerStruktur 

En periode hvor borgeren udnytter sin ret til fravær ifm graviditet, fødsel og adoption 

FoersteFravaersdagDato  Første fraværsdato 

SidsteFravaersdagDato  Sidste fraværsdato 

FravaersperiodeSlutDato  Dato for afslutning af fraværsperioden 

FravaersaarsagKode  Angivelse af årsager til fravær jf. barselloven §§ 6- 10.  

Værdier: 

1) Fra 4 uger før forventet fødsel (dato for forventet fødsel medregnes i 4 

ugers perioden) 

2) Sygeligt forløbende graviditet 

3) Arbejdets særlige karakter medfører risiko for fostret 

4) Offentligt fastsatte bestemmelser 

5) Adoption 

6) Fædreorlov 

7) Forældreorlov 

8) Faders indtræden i moders fravær 

ForventetFoedselDato  Dato for hvornår fødslen forventes at finde sted 

Udfyldes kun hvis der ikke er tale om adoption 

FravaerStruktur + Når en borger pga. egen sygdom, helt eller delvist ikke står til rådighed for 

arbejdsgiveren eller arbejdsmarkedet. 
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NemRefusionFelterStruktur.AnsaettelsesforholdStruktur 

Aftalegrundlag mellem lønmodtager og virksomhed 

AnsatOverTrettenUgerIn-

dikator 

 Markering af om en lønmodtager har været ansat hos arbejdsgiver uafbrudt 

i en given periode før sygdommens indtræden. 

AnsaettelseDato  Dato for ansættelsen. 

AnsaettelsesperiodeTime-

Kvantitet 

 Timer der er arbejdet siden ansættelsen 

StillingsbetegnelseNavn  En stillingsbetegnelse for en lønmodtager beskriver hvilket job, lønmodtage-

ren udfører 

SaerligeOrdningerKode  
Angivelse af om lønmodtageren er ansat under en særlig ordning. 
Værdier: 

1. Fleksjob ansat før 1. januar 2013 
2. Løntilskud 
3. Ingen 
4. Fleksjob ansat efter 1. januar 2013 

LoesarbejderIndikator  Markering af om ansættelsesforholdet er et løsarbejderforhold 

LoesarbejderDagFoerIndikator  Indikator for Løsarbejde før dag 

LoesarbejderAftaltIndikator  Indikator for løsarbejde 

LoenforholdStruktur + Strukturen indeholder oplysninger om en persons lønforhold 

ArbejdstidsforholdStruktur + Den fraværendes arbejdstid, som kan strække sig fra mandag til søndag 

fordelt på timer og minutter. 

Se: www.digitaliser.dk. 

 

NemRefusionFelterStruktur.VirksomhedStruktur 

Samling af oplysninger om virksomheden. Der skal angives mindst 1 og højst 3 virksomheder 

VirksomhedNavn  Virksomhedsnavn 

CVRnummerIdentifikator  CVR-nummer for virksomheden 

PNummerIdentifikator  Produktionsenhedsnummer for virksomheden. 

SEnummerIdentifikator  SE-nummer for virksomheden. Det er frivilligt at specificere et SE-nummer, 

men hvis det specificeres, skal det have tilknytning til virksomhedens CVR-

nummer. 

DanskAdresseStruktur + Indeholder adresse oplysninger for virksomheden specificeret i henhold til 

www.digitaliser.dk. 

TelefonNummerIdentifikator  Telefon nummer til virksomheden 

EmailAdresseIdentifikator  E-mail adresse til virksomheden 

 

http://www.digitaliser.dk/
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NemRefusionFelterStruktur.DenFravaerendeStruktur.BorgerStruktur 

En person som er fraværende fra sit arbejde pga. sygdom, som ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet pga. syg-

dom 

CPRNummerIndikator  CPR-nummer for den fraværende 

DanskAdresseStruktur (RO) + Indeholder adresse oplysninger for den fraværende specificeret i henhold til 

www.digitaliser.dk. 

BorgerNavnStruktur (RO) + Indeholder navne oplysninger for den fraværende specificeret i henhold til 

www.digitaliser.dk. 

 

NemRefusionFelterStruktur.BarselfravaerStruktur.FravaerStruktur 

Når en borger pga. egen sygdom, helt eller delvist ikke står til rådighed for arbejdsgiveren eller arbejdsmarkedet. 

GenoptagelseArbejdeKode  Angivelse af graden af genoptaget arbejde i form af enten fuld, delvist eller 

ikke genoptaget arbejde  

Værdier: 

1) Nej 

2) Ja, fuldt 

3) Ja, delvist 

GenoptagelseArbejde 

DelvistDato 

 Dato for delvis genoptagelse 

Angives hvis der ikke er tale om fuld genoptagelse 

GenoptagelseArbejdeStruktur + Er feltet GenoptagelseArbejdeDelvistDato angivet kan denne struktur udfyl-

des. Feltet kan gentages op til 13 gange. 
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NemRefusionFelterStruktur.AnsaettelsesforholdStruktur.LoenforholdStruktur 

Strukturen indeholder oplysninger om en persons lønforhold 

AktuelLoenBeloeb  Størrelsen af den aktuelle løn angivet Pr. time, Pr. uge, Pr. 14. dag eller Pr. 

måned. 

AktuelLoenUdbetalingsfre-

kvensKode 

 Enhed for AktuelLoenBeloeb.  

Værdier: 

1) time 

2) uge 

3) 14. dag 

4) måned 

VarierendeTimeloenIndikator  Den varierende timeløn beregnes som den gennemsnitlige timeløn de sidste 

4 uger før fraværet. 

VarierendeTimeloenBeloeb  Den varierende timeløn beregnes som den gennemsnitlige timeløn de sidste 

4 uger før fraværet 

SygeloenLoenfrekvensKo-

de 

 Frekvens for udbetaling af sygeløn. 

Værdier: 

1) uge 

2) 14. dag i lige uger 

3) 14. dag i ulige uger 

4) måned 

GenoptagelseLoenIndika-

tor 

 Markering af om lønnen er genoptaget under fraværet, hvis den har været 

standset 

GenoptagelseLoenDato  Dato for genoptagelse af løn 

 

NemRefusionFelterStruktur. BarselfravaerStruktur.FravaerStruktur. GenoptagelseArbejdeStruktur 

Strukturen indeholder oplysninger om en persons genoptagelse af arbejde 

GenoptagelseArbejdeTime-

Kvantitet 

 Antal timer arbejdet er genoptaget med i den angivne uge 

GenoptagelseArbejdeMinut-

Kvantitet 

 Antal minutter arbejdet er genoptaget med i den angivne uge 

GenoptagelseArbejdeUge-

nummerKode 

 Ugenummer for genoptaget arbejdstid 
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5.6.5 Anmeldelse, forsikret ledig (A-kasse) 

Nr. 5 (DP400B) 

HeaderStruktur FelterStrukturer 

FravaerTypeKode = Barsel 

IndberetningstypeKode = Anmeldelse 

FravaerendeStruktur.FravaerendeTypeKode = Forsikret  

FravaerendeStruktur.LoenUnderFravaerIndikator = N/A 

DenFravaerendeStruktur 

BarselfravaerStruktur 

ArbejdsloeshedskasseforholdStruktur 

VirksomhedStruktur 

 

NemRefusionFelterStruktur.DenFravaerendeStruktur 

En person som er fraværende fra sit arbejde pga. sygdom, som ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet pga. syg-

dom 

TelefonNummerIdentifikator  Telefon nr. for den fraværende 

EmailAdresseIdentifikator  E-mail adresse for den fraværende 

BorgerStruktur + En person som er fraværende fra sit arbejde pga. sygdom, som ikke står til 

rådighed for arbejdsmarkedet pga. sygdom 

 

NemRefusionFelterStruktur.BarselfravaerStruktur 

En periode hvor borgeren udnytter sin ret til fravær ifm graviditet, fødsel og adoption 

FoersteFravaersdagDato  Første fraværsdato 

FravaersperiodeSlutDato  Dato for afslutning af fraværsperioden 

FravaersaarsagKode 

 

 

 Angivelse af årsager til fravær jf. barselloven §§ 6- 10.  

Værdier: 

1) Fra 4 uger før forventet fødsel (dato for forventet fødsel medregnes i 4 

ugers perioden) 

2) Sygeligt forløbende graviditet 

3) Arbejdets særlige karakter medfører risiko for fostret 

4) Offentligt fastsatte bestemmelser 

5) Adoption 

6) Fædreorlov 

7) Forældreorlov 

8) Faders indtræden i moders fravær 
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NemRefusionFelterStruktur.ArbejdsloeshedskasseforholdStruktur 

Forhold der gør sig gældende mellem den forsikrede ledige og dennes arbejdsløshedskasse 

ForsikringsgradKode  Angivelse af om et medlem af en arbejdsløshedskasse er fuldtidsforsikret el-

ler deltidsforsikret. 

Værdier: 

1) Fuldtidsforsikret 

2) Deltidsforsikret 

LedigFraDato  Dato for hvornår a-kassemedlemmet blev ledig 

YdelserStruktur + De ydelser arbejdsløshedskassemedlemmet modtager fra arbejdsløsheds-

kassen før og/eller under fravær i henhold til arbejdsløshedskasseforholdet. 

 

NemRefusionFelterStruktur.VirksomhedStruktur 

Samling af oplysninger om virksomheden. Der skal angives mindst 1 og højst 3 virksomheder 

VirksomhedNavn  Virksomhedsnavn 

CVRnummerIdentifikator  CVR-nummer for virksomheden 

PNummerIdentifikator  Produktionsenhedsnummer for virksomheden. 

SEnummerIdentifikator  SE-nummer for virksomheden. Det er frivilligt at specificere et SE-nummer, 

men hvis det specificeres, skal det have tilknytning til virksomhedens CVR-

nummer. 

DanskAdresseStruktur + Indeholder adresse oplysninger for virksomheden specificeret i henhold til 

www.digitaliser.dk. 

TelefonNummerIdentifikator  Telefon nummer til virksomheden 

EmailAdresseIdentifikator  E-mail adresse til virksomheden 

 

NemRefusionFelterStruktur.DenFravaerendeStruktur.BorgerStruktur 

En person som er fraværende fra sit arbejde pga. sygdom, som ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet pga. syg-

dom 

CPRNummerIndikator  CPR-nummer for den fraværende 

DanskAdresseStruktur (RO) + Indeholder adresse oplysninger for den fraværende specificeret i henhold til 

www.digitaliser.dk. 

BorgerNavnStruktur (RO) + Indeholder navne oplysninger for den fraværende specificeret i henhold til 

www.digitaliser.dk. 
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NemRefusionFelterStruktur.ArbejdsloeshedskasseforholdStruktur.YdelserStruktur 

En person som er fraværende fra sit arbejde pga. barsel, som ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet pga. barsel 

YdelserFoerFravaerIndikat

or 

 Markering af om der er udbetalt ydelser før fraværet 

YdelserFoerFravaerKode  Angivelse af årsag til at der ikke er udbetalt ydelser før fraværet.  

1:Ventetid  
2:Manglende rådighed  

3:Effektiv karantæne 
4:Ikke meldt ledig, dimittend 
5:Afspadsering af overskydende timer 
6:Ikke meldt ledig 
7: Karensperiode (dimittender) 
8: Ikke ret til fulde dagpenge 

YdelsestypeKode  Angivelse af hvilken ydelse der er udbetalt: 

1: Fulde arbejdsløshedsdagpenge 

2: Aktiveringsydelse 
3: Ydelse efter lov om børnepasningsorlov  
4: Kursusgodtgørelse, der erstatter arbejdsløshedsdagpenge 
5: Kursusgodtgørelse, der ikke erstatter arbejdsløshedsdagpenge 
6: VEU/SVU 
7: Uddannelsesydelse 

SupplerendeArbejdsloeshedsd

agpengeStruktur  
+ 

Oplysning om der er udbetalt supplerende arbejdsløshedsdagpenge 

YdelsesfradragIndikator  Markering af om der ud over arbejdsindtægt er foretaget fradrag i ti-
mer/beløb for supplerende arbejdsløshedsdagpenge 

YdelsesfradragAarsagTekst  Angivelse af årsagen til fradrag i de supplerende arbejdsløshedsdagpenge 

YdelsesfradragFraDato  Dato for start af fradrag 

YdelsesfradragTilDato  Dato for slut af fradrag 

Uddannelsesloeft  Indikator for om den ledige deltager i tilbud om uddannelsesløft. 

UddannelsesloeftYdelseBeloeb  Ydelsesbeløb som den ledige modtager som deltager i tilbud om uddannel-

sesløft. 

YdelseBeloebHvisUddannel-

sesloeftIkkeFandtes 

 Ydelsesbeløb som den ledige ville have modtaget, hvis uddannelsesløftord-

ningen ikke fandtes. 

UddannelsesloeftStartDato  Dato for den lediges start på deltagelse i tilbud om uddannelsesløft. 

 

NemRefusionFelterStruktur.ArbejdsloeshedskasseforholdStruktur.YdelserStruktur. 

SupplerendeArbejdsloeshedsdagpengeStruktur 

Oplysning om der er udbetalt supplerende arbejdsløshedsdagpenge 

SupplerendeArbejdsloeshedsd

agpengeBeloeb 
 

Beløb for supplerende arbejdsløshedsdagpenge 
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SupplerendeArbejdsloeshedsd

agpengeTimeKvantitet 
 

Antal timer der er arbejdet 

SupplerendeArbejdsloeshedsd

agpengeMinutKvantitet 
 

Antal minutter der er arbejdet 

SupplerendeArbejdsloeshedsd

agpengeUgeKode 
 

Ugenummer for arbejdstid 
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5.6.6 Anmeldelse, selvstændig 

Nr. 6 (DP400C) 

HeaderStruktur FelterStrukturer 

FravaerTypeKode = Barsel 

IndberetningstypeKode = Anmeldelse 

FravaerendeStruktur.FravaerendeTypeKode = Selvstaendig  

FravaerendeStruktur.LoenUnderFravaerIndikator = N/A 

DenFravaerendeStruktur 

BarselfravaerStruktur 

VirksomhedsforholdStruktur 

VirksomhedStruktur 

 

NemRefusionFelterStruktur.DenFravaerendeStruktur 

En person som er fraværende fra sit arbejde pga. sygdom, som ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet pga. syg-

dom 

TelefonNummerIdentifikator  Telefon nummer for den fraværende 

EmailAdresseIdentifikator  E-mail adresse for den fraværende 

BorgerStruktur + En person som er fraværende fra sit arbejde pga. sygdom, som ikke står til 

rådighed for arbejdsmarkedet pga. sygdom 

 

NemRefusionFelterStruktur.BarselfravaerStruktur 

En periode hvor borgeren udnytter sin ret til fravær ifm graviditet, fødsel og adoption 

FoersteFravaersdagDato  Første fraværsdato 

SidsteFravaersdagDato  Dato for sidste fraværsdag 

FravaersgradKode  Angivelse af om barselfraværet medfører fuldt eller delvist fravær 

Værdier: 

1) Fuldt fravær 

2) Delvist fravær 

BarnCPRnummer 

Identifikator 

 CPR-nummer for barnet 

FravaersaarsagKode  Angivelse af årsager til fravær jf. barselloven §§ 6- 10.  

Værdier: 

1) Fra 4 uger før forventet fødsel (dato for forventet fødsel medregnes i 4 

ugers perioden) 

2) Sygeligt forløbende graviditet 

3) Arbejdets særlige karakter medfører risiko for fostret 

4) Offentligt fastsatte bestemmelser 

5) Adoption 

6) Fædreorlov  

7) Forældreorlov 

8) Faders indtræden i moders fravær 
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ForventetFoedselDato  Dato for hvornår fødslen forventes at finde sted 

Udfyldes kun hvis der ikke er tale om adoption 

ForventetModtagelseDato  Dato for adoptantens modtagelse af adoptivbarnet. 

Udfyldes kun hvis der ikke er tale om fødsel 

 

NemRefusionFelterStruktur.VirksomhedsforholdStruktur 

Forhold der gør sig gældende for den selvstændige og dennes virksomhed 

ErhvervNavn  Den selvstændiges erhverv 

SelvstaendigOverSe-

ksMaanederIndikator 

 Markering af om den selvstændige i væsentligt omfang har arbejdet som 

selvstændig eller medarbejdende ægtefælle i mindst 6 måneder inden for de 

sidste 12 måneder, heraf i den seneste måned forud for fraværsperioden. 

Gennemsnitlig 

ArbejdstidTimer 

PerUgeRate 

 Den gennemsnitlige arbejdstid pr. uge angivet i timer 

AndenIndkomstIndikator  Markering af om den selvstændige modtager anden indkomst i form af en-

ten løn, sygedagpenge, barseldagpenge eller dagpenge i fraværsperioden 

AndenIndkomstKildeKode  Angivelse af kilde for anden indkomst. 

Værdier: 

1) Løn 

2) Sygedagpenge 

3) Dagpenge 

AndenIndkomstBeloeb  Størrelsen af den anden indkomst angivet i kr. brutto pr. uge 

FrivilligSikretIndikator  Markering af om den selvstændige har tegnet en sygedagpengeforsikring jf. 

sygedagpengelovens § 45 

FrivilligSikretSatsKode  Markering af satsen for den frivillig forsikring jf. sygedagpengelovens § 45. 

Værdier: 

1) 1/1 

2) 2/3 
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NemRefusionFelterStruktur.VirksomhedStruktur 

Samling af oplysninger om virksomheden. Der skal angives mindst 1 og højst 3 virksomheder 

VirksomhedNavn  Virksomhedsnavn 

CVRnummerIdentifikator  CVR-nummer for virksomheden 

PNummerIdentifikator  Produktionsenhedsnummer for virksomheden. 

SEnummerIdentifikator  SE-nummer for virksomheden. Det er frivilligt at specificere et SE-nummer, 

men hvis det specificeres, skal det have tilknytning til virksomhedens CVR-

nummer. 

DanskAdresseStruktur + Indeholder adresse oplysninger for virksomheden specificeret i henhold til 

www.digitaliser.dk. 

TelefonNummerIdentifikator  Telefon nummer til virksomheden 

EmailAdresseIdentifikator  E-mail adresse til virksomheden 

 

NemRefusionFelterStruktur.DenFravaerendeStruktur.BorgerStruktur 

En person som er fraværende fra sit arbejde pga. sygdom, som ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet pga. syg-

dom 

CPRNummerIndikator  CPR-nummer for den fraværende 

DanskAdresseStruktur (RO) + Indeholder adresse oplysninger for den fraværende specificeret i henhold til 

www.digitaliser.dk. 

BorgerNavnStruktur (RO) + Indeholder navne oplysninger for den fraværende specificeret i henhold til 

www.digitaliser.dk. 
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5.7 Pasning af alvorligt sygt barn 

Med udgangspunkt i de tre hoved fraværstyper er de af Header Strukturen afledte strukturer for 

indberetninger vedrørende Alvorligt sygt barn, vist i tabelform. 

Beskrivelsen af de 3 forskellige indberetninger som omfatter fraværstypen Alvorligt sygt barn er 

vist i tabel Tabel  5.7-1.  

Beskrivelsen af felt strukturerne hørende til de enkelte indberetninger er vist i separate tabeller. 

FravaerTypeKode = Sygtbarn  

Nr Indberetning 

TypeKode 

Fravaerende 

TypeKode 

LoenUnder 

Fravaer 

Indikator 

FelterStrukturer Ref 

1  Lønmodtager  DenFravaerendeStruktur 

AlvorligtSygtBarnFravaerStruktur 

AnsaettelsesforholdStruktur 

VirksomhedStruktur 

DP480 

2 Anmodning Lønmodtager  DenFravaerendeStruktur 

AlvorligtSygtBarnFravaerStruktur 

VirksomhedStruktur 

DP480R 

3  Forsikret  DenFravaerendeStruktur 

AlvorligtSygtBarnFravaerStruktur 

ArbejdsloeshedskasseforholdStruktur 

VirksomhedStruktur 

DP481 

4  Selvstændig  DenFravaerendeStruktur 

AlvorligtSygtBarnFravaerStruktur 

VirksomhedsforholdStruktur 

VirksomhedStruktur 

DP482 

Tabel 5.7-1 Oversigt over indberetningstyper for pasning af alvorligt sygt barn 

Fra og med d. 24.11.2012 understøtter NemRefusion gentagen refusion for pasning af alvorligt 

sygt barn. I den forbindelse er det nu muligt at indsende særskilte gentagne anmodninger, disse 

har fået betegnelsen DP480R.  

Derudover kan der indsendes en del nye oplysninger. Hvilke nye oplysninger der er tale om er 

markeret med ”(24.11.2012)” i afsnittene herunder. Bemærk i den forbindelse at ”AfholdtFerieOm-

sorgsdageIndikator” og ”AfholdtFerieOmsorgsdageStruktur” som de eneste har medført skema ændrin-

ger, mens de øvrige markede med ”(24.11.2012)” i afsnittene herunder i forvejen er indeholdt i 

skemaet, men ikke tidligere har været tilladte i forbindelse med DP480 anmeldelser. 
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5.7.1  Anmeldelse, lønmodtager m/u løn under fravær 

Nr. 1 (DP480) 

HeaderStruktur FelterStrukturer 

FravaerTypeKode = SygtBarn 

IndberetningstypeKode = Anmeldelse 

FravaerendeStruktur.FravaerendeTypeKode = Loenmodtager 

FravaerendeStruktur.LoenUnderFravaerIndikator = true/false 

DenFravaerendeStruktur 

AlvorligtSygtBarnFravaerStruktur 

AnsaettelsesforholdStruktur 

VirksomhedStruktur 

 

NemRefusionFelterStruktur.DenFravaerendeStruktur 

En person som er fraværende fra sit arbejde pga. pasning af alvorligt sygt barn, som ikke står til rådighed for ar-

bejdsmarkedet pga. pasning af alvorligt sygt barn. 

TelefonNummerIdentifikator  Telefon nr. for den fraværende 

EmailAdresseIdentifikator  E-mail adresse for den fraværende 

BorgerStruktur + En person som er fraværende fra sit arbejde pga. pasning af alvorligt sygt 

barn, som ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet pga. dette. 

 

NemRefusionFelterStruktur.AlvorligtSygtBarnFravaerStruktur 

Fravær pga. pasning af et alvorligt sygt barn under 18 år, som har en sygdom som skønnes at medføre behov for 

ophold på hospital eller institution i 12 dage eller mere 

FoersteFravaersdagDato  Dato for første fraværsdag 

SidsteFravaersdagDato  Dato for sidste fraværsdag 

FravaerStruktur + Når en borger pga. pasning af alvorligt sygt barn helt eller delvist ikke står 

til rådighed for arbejdsgiveren eller arbejdsmarkedet 

Bevilliget 

DagpengerefusionStruktur 

+ Struktur for kommunens dagpenge refusion til virksomheden 

AfholdtFerieOmsorgsdageIn-

dikator  

 Indikator for om der er afholdt ferie/omsorg 

AfholdtFerieOmsorgsdage-

Struktur  

+ Struktur for afholdt ferie/omsorg 

 



  

Kommuneservice snitfladebeskrivelse Side 112 

31-07-2015  

NemRefusionFelterStruktur.AnsaettelsesforholdStruktur 

Aftalegrundlag mellem lønmodtager og virksomhed 

AnsatOverTrettenUgerIndika-

tor 

 Markering af om en lønmodtager har været ansat hos arbejdsgiver uaf-

brudt i en given periode før sygdommens indtræden. 

AnsaettelseDato  Dato for ansættelsen. 

AnsaettelsesperiodeTime 

Kvantitet 

 Timer der er arbejdet siden ansættelsen 

SaerligeOrdningerKode  
Angivelse af om lønmodtageren er ansat under en særlig ordning. 

Værdier: 

1. Fleksjob ansat før 1. januar 2013 

2. Løntilskud 

3. Ingen 

4. Fleksjob ansat efter 1. januar 2013 

OpsigelseMeddelelseDato  Dato for virksomhedens meddelelse af opsigelse til den fraværende 

LoenforholdStruktur + Strukturen indeholder oplysninger om en persons lønforhold 

ArbejdstidsforholdStruktur + Den fraværendes arbejdstid, som kan strække sig fra mandag til søndag 

fordelt på timer og minutter. 

Se: www.digitaliser.dk. 

 

NemRefusionFelterStruktur.VirksomhedStruktur 

Samling af oplysninger om virksomheden. Der skal angives mindst 1 og højst 3 virksomheder 

VirksomhedNavn  Virksomhedsnavn 

CVRnummerIdentifikator  CVR-nummer for virksomheden 

PNummerIdentifikator  Produktionsenhedsnummer for virksomheden. 

SEnummerIdentifikator  SE-nummer for virksomheden. Det er frivilligt at specificere et SE-nummer, 

men hvis det specificeres, skal det have tilknytning til virksomhedens CVR-

nummer. 

DanskAdresseStruktur + Indeholder adresse oplysninger for virksomheden specificeret i henhold til 

www.digitaliser.dk. 

TelefonNummerIdentifikator  Telefon nummer til virksomheden 

EmailAdresseIdentifikator  E-mail adresse til virksomheden 
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NemRefusionFelterStruktur.DenFravaerendeStruktur.BorgerStruktur 

En person som har fravær pga. pasning af et alvorligt sygt barn under 18 år, hvor barnet har en sygdom som skøn-

nes at medføre behov for ophold på hospital eller institution i 12 dage eller mere 

CPRNummerIndikator  CPR-nummer for den fraværende 

DanskAdresseStruktur (RO) + Indeholder adresse oplysninger for den fraværende specificeret i henhold til 

www.digitaliser.dk. 

BorgerNavnStruktur (RO) + Indeholder navne oplysninger for den fraværende specificeret i henhold til 

www.digitaliser.dk. 

 

NemRefusionFelterStruktur.AlvorligtSygtBarnFravaerStruktur.FravaerStruktur 

Når en borger pga. pasning af alvorligt sygt barn helt eller delvist ikke står til rådighed for arbejdsgiveren eller ar-

bejdsmarkedet 

GenoptagelseArbejde 

Kode 

 

 Angivelse af graden af genoptaget arbejde i form af enten fuld, delvist eller 

ikke genoptaget arbejde. 

Værdier: 

1) Nej 

2) Ja, fuldt 

3) Ja, delvist 

GenoptagelseArbejde 

DelvistDato 

 Dato for delvist genoptagelse af arbejdet 

Angives kun hvis der ikke er tale om fuld genoptagelse 

GenoptagelseArbejdeStruktur + Er feltet GenoptagelseArbejdeDelvistDato angivet er dette felt obligatorisk. 

Feltet kan gentages op til 13 gange. 

 

NemRefusionFelterStruktur.AlvorligtSygtBarnFravaerStruktur.BevilligetDagpengerefusionStruktur 

Struktur for kommunens dagpenge refusion til virksomheden 

RefusionStartDato  Dato der søges dagpengerefusion fra 

RefusionSlutDato  Dato der søges dagpengerefusion til 

 

NemRefusionFelterStruktur.AlvorligtSygtBarnFravaerStruktur. AfholdtFerieOmsorgsdageStruktur 

Struktur for afholdt ferie/omsorgsdage 

AfholdtFerieOmsorgsdagFra-

Dato 

 Startdato for afholdt ferie/omsorgsdage 

AfholdtFerieOmsorgsdagTilDa-

to 

 Slutdato for afholdt ferie/omsorgsdage 
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NemRefusionFelterStruktur.AnsaettelsesforholdStruktur.LoenforholdStruktur 

Strukturen indeholder oplysninger om en persons lønforhold 

AktuelLoenBeloeb  Størrelsen af den aktuelle løn angivet Pr. time, Pr. uge, Pr. 14. dag eller Pr. 

måned. 

AktuelLoenUdbetalingsfre-

kvensKode 

 Enhed for AktuelLoenBeloeb.  

Værdier: 

1) Pr. time 

2) Pr. uge 

3) Pr. 14. dag 

4) Pr. måned 

VarierendeTimeloenIndi-

kator 

 Markering for varierende timeløn. Den varierende timeløn beregnes som den 

gennemsnitlige timeløn de sidste 4 uger før fraværet. 

VarierendeTimeloenBeloeb  Den varierende timeløn beregnes som den gennemsnitlige timeløn de sidste 

4 uger før fraværet 

SygeloenLoenfrekvensKode  Frekvens for udbetaling af sygeløn. 

Værdier: 

1) uge 

2) 14. dag i lige uger 

3) 14. dag i ulige uger 

4) måned 

AktuelLoenLoenaendrin-

gIndikator 

 Markering af om den aktuelle løn er ændret under refusionsperioden, fx pga. 

overenskomster 

AktuelLoenLoenaendringDato  Dato for ændring af aktuel løn 

AktuelLoenLoenaendring-

Beloeb 

 Størrelsen af den ændrede aktuelle løn angivet Pr. time, Pr. uge, Pr. 14. dag 

eller Pr. måned. 

SygeloenLoenaendringIn-

dikator 

 Markering af om sygelønnen er ændret under fraværet 

SygeloenLoenaendringDato  Dato for ændring af sygeløn 

SygeloenLoenaendringBeloeb  Det ændrede berettigede sygedagpengebeløb evt. suppleret med et beløb 

udbetalt af arbejdsgiver iht. ansættelsesaftalen 

LoenfortsaettelseIndikator  Markering af om lønudbetalingen fortsætter under fraværet. 

LoenstopDato  Dato for sidste dag med løn eller sygedagpengeudbetaling 

LoenstopAarsagKode 

 

 En af to følgende muligheder skal angives ved lønstop: 

1) Ophør af ansættelse 

2) Andet 

Bemærk at det er første fraværsdato der bestemmer om dette felt er accep-

tabelt som input for de nævnte blanketter/idriftsættelsestidspunkt. 
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LoenstopAndenAarsagTekst 

 

 Begrundelse for lønstop (gensidigt udelukkende med OpsigelseMeddelelse-

Dato herunder) 

Bemærk at det er første fraværsdato der bestemmer om dette felt er accep-

tabelt som input for de nævnte blanketter/idriftsættelsestidspunkt. 

GenoptagelseLoenIndika-

tor 

 Markering af om lønnen er genoptaget under fraværet, hvis den har været 

standset 

GenoptagelseLoenDato  Dato for genoptagelse af løn 

 

NemRefusionFelterStruktur.SygdomsfravaerStruktur.FravaerStruktur. GenoptagelseArbejdeStruktur 

Strukturen indeholder oplysninger om en persons genoptagelse af arbejde 

GenoptagelseArbejdeTime-

Kvantitet 

 Antal timer arbejdet er genoptaget med i den angivne uge 

GenoptagelseArbejdeMinut-

Kvantitet 

 Antal minutter arbejdet er genoptaget med i den angivne uge 

GenoptagelseArbejdeUge-

nummerKode 

 Ugenummer for genoptaget arbejdstid 
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5.7.1  Anmodning om refusion 

Nr. 2 (DP480R) 

HeaderStruktur FelterStrukturer 

FravaerTypeKode = SygtBarn 

IndberetningstypeKode = Anmodning 

FravaerendeStruktur.FravaerendeTypeKode = Loenmodtager 

FravaerendeStruktur.LoenUnderFravaerIndikator = true 

DenFravaerendeStruktur 

AlvorligSygtBarnfravaerStruktur 

AnsaettelsesforholdStruktur 

VirksomhedStruktur 

 

NemRefusionFelterStruktur.DenFravaerendeStruktur 

En person som er fraværende fra sit arbejde pga. pasning af alvorligt sygt barn, som ikke står til rådighed for ar-

bejdsmarkedet pga. pasning af alvorligt sygt barn. 

TelefonNummerIdentifikator  Telefon nr. for den fraværende 

EmailAdresseIdentifikator  E-mail adresse for den fraværende 

BorgerStruktur + En person som er fraværende fra sit arbejde pga. pasning af alvorligt sygt 

barn, som ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet pga. dette 

 

NemRefusionFelterStruktur.AlvorligtSygtBarnFravaerStruktur 

En periode hvor borgeren udnytter sin ret til fravær ifm graviditet, fødsel og adoption 

FoersteFravaersdagDato  Første fraværsdato 

SidsteFravaersdagDato  Dato for sidste fraværsdag 

FravaerStruktur + Når en borger pga. pasning af alvorligt sygt barn helt eller delvist ikke står 

til rådighed for arbejdsgiveren eller arbejdsmarkedet 

Bevilliget 

DagpengerefusionStruktur 

+ Struktur for kommunens dagpenge refusion til virksomheden 

AfholdtFerieOmsorgsdageIn-

dikator  

 Indikator for om der er afholdt ferie/omsorg 

AfholdtFerieOmsorgsdage-

Struktur  

+ Struktur for afholdt ferie/omsorg 

 

NemRefusionFelterStruktur.AnsaettelsesforholdStruktur 

Aftalegrundlag mellem lønmodtager og virksomhed 

OpsigelseMeddelelseDato  Dato for virksomhedens meddelelse af opsigelse til den fraværende 

LoenforholdStruktur + Strukturen indeholder oplysninger om en persons lønforhold 
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ArbejdstidsforholdStruktur + Den fraværendes arbejdstid, som kan strække sig fra mandag til søndag 

fordelt på timer og minutter. 

 

NemRefusionFelterStruktur.VirksomhedStruktur 

Samling af oplysninger om virksomheden. Der skal angives mindst 1 og højst 3 virksomheder 

VirksomhedNavn  Virksomhedsnavn 

CVRnummerIdentifikator  CVR-nummer for virksomheden 

PNummerIdentifikator  Produktionsenhedsnummer for virksomheden. 

SEnummerIdentifikator  SE Nummer for virksomheden 

DanskAdresseStruktur + Indeholder adresse oplysninger for virksomheden specificeret i henhold til 

www.digitaliser.dk. 

TelefonNummerIdentifikator  Telefon nummer til virksomheden 

EmailAdresseIdentifikator  E-mail adresse til virksomheden 

 

NemRefusionFelterStruktur.DenFravaerendeStruktur.BorgerStruktur 

En person som er fraværende fra sit arbejde pga. pasning af alvorligt sygt barn, som ikke står til rådighed for ar-

bejdsmarkedet pga. pasning af alvorligt sygt barn 

CPRNummerIndikator  CPR-nummer for den fraværende 

DanskAdresseStruktur (RO) + Indeholder adresse oplysninger for den fraværende specificeret i henhold til 

www.digitaliser.dk. 

BorgerNavnStruktur (RO) + Indeholder navne oplysninger for den fraværende specificeret i henhold til 

www.digitaliser.dk. 

 

NemRefusionFelterStruktur. AlvorligtSygtBarnFravaerStruktur.FravaerStruktur 

 

GenoptagelseArbejdeKode  
1:Nej  

2:Ja, fuldt 

3:Ja, delvist 

4 Ja, fuldt og delvist 

GenoptagelseArbejdeDelvist 

Dato 

 Dato for delvis genoptagelse 

GenoptagelseArbejdeStruktur + Er feltet GenoptagelseArbejdeDelvistDato angivet er dette felt obligatorisk. 

Feltet kan gentages op til 13 gange. 

 

NemRefusionFelterStruktur.AlvorligtSygtBarnFravaerStruktur.BevilligetDagpengerefusionStruktur 

http://www.digitaliser.dk/
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Indeholder Refusions start dato og refusions slut dato. 

RefusionStartDato  Dato der søges dagpengerefusion fra. 

RefusionSlutDato  Dato der søges dagpengerefusion til. 

 

NemRefusionFelterStruktur. AlvorligtSygtBarnFravaerStruktur. AfholdtFerieOmsorgsdageStruktur 

Struktur for afholdt ferie 

AfholdtFerieOmsorgsdagFra-

Dato 

 Startdato for afholdt ferie/omsorgsdage 

AfholdtFerieOmsorgsdagTilDa-

to 

  Slutdato for afholdt ferie/omsorgsdage 

 

NemRefusionFelterStruktur.AnsaettelsesforholdStruktur.LoenforholdStruktur 

Strukturen indeholder oplysninger om en persons lønforhold 

AktuelLoenLoenaendringIndi-

kator 

 Angiver om der er ændring til aktuel løn 

AktuelLoenLoenaendringDato  Tidspunkt for lønændring 

AktuelLoenLoenaendring-

Beloeb 

 Ændret beløb 

SygeloenLoenLoenaendrin-

gIndikator 

 Angiver om der er ændring til sygeløn 

SygeloenLoenLoenaendring-

Dato 

 Tidspunkt for sygelønændring 

SygeloenLoenaendringBeloeb  Ændret beløb for sygeløn 

LoenfortsaettelseIndikator  Angiver om der fortsat udbetales løn 

LoenstopDato  Angiver dato for lønstop 

LoenstopAarsagKode  Årsag til lønstop 

LoenstopAndenAarsagTekst  Fritekstfelt til anden årsag end angivet i LoenstopAarsagKode 

GenoptagelseLoenIndikator  Angiver om lønudbetaling er genoptaget 

GenoptagelseLoenDato  Dato for genoptagelse af lønudbetaling 
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NemRefusionFelterStruktur.AnsaettelsesforholdStruktur.ArbejdstidsforholdStruktur 

Strukturen indeholder oplysninger om en persons arbejdstidsforhold 

TimeAendringIndikator  Time ændring indikator 

TimeAendringDato  Dato for time ændring 

TimeAendringStruktur + Ugedag, timer og minutter for ændring  

Se: www.digitaliser.dk   

 

NemRefusionFelterStruktur. AlvorligtSygtBarnFravaerStruktur.FravaerStruktur. GenoptagelseArbejdeStruktur 

Strukturen indeholder oplysninger om en persons genoptagelse af arbejde 

GenoptagelseArbejdeTime-

Kvantitet 

 Antal timer arbejdet er genoptaget med i den angivne uge 

GenoptagelseArbejdeMinut-

Kvantitet 

 Antal minutter arbejdet er genoptaget med i den angivne uge 

GenoptagelseArbejdeUge-

nummerKode 

 Ugenummer for genoptaget arbejdstid 
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5.7.2 Anmeldelse, forsikret ledig (A-kasse) 

Nr. 3 (DP481) 

HeaderStruktur FelterStrukturer 

FravaerTypeKode = SygtBarn 

IndberetningstypeKode = N/A 

FravaerendeStruktur.FravaerendeTypeKode = Forsikret 

FravaerendeStruktur.LoenUnderFravaerIndikator = N/A 

DenFravaerendeStruktur 

AlvorligtSygtBarnFravaerStruktur 

ArbejdsloeshedskassesforholdStruktur 

VirksomhedStruktur 

 

NemRefusionFelterStruktur.DenFravaerendeStruktur 

En person som er fraværende fra sit arbejde pga. sygdom, som ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet pga. syg-

dom 

TelefonNummerIdentifikator  Telefon nr. for den fraværende 

EmailAdresseIdentifikator  E-mail adresse for den fraværende 

BorgerStruktur + En person som er fraværende fra sit arbejde pga. sygdom, som ikke står til 

rådighed for arbejdsmarkedet pga. sygdom 

 

NemRefusionFelterStruktur.AlvorligtSygtBarnFravaerStruktur 

Fravær pga. et alvorligt sygt barn under 18 år, som har en sygdom som skønnes at medføre behov for ophold på 

hospital eller institution i 12 dage eller mere 

FoersteFravaersdagDato   Dato for første fraværsdag 

 

NemRefusionFelterStruktur.ArbejdsloeshedskasseforholdStruktur  

Forhold der gør sig gældende mellem den forsikrede ledige og dennes arbejdsløshedskasse 

ForsikringsgradKode  Angivelse af om et medlem af en arbejdsløshedskasse er fuldtidsforsikret el-

ler deltidsforsikret.  

Værdier: 

1) Fuldtidsforsikret 

2) Deltidsforsikret 

YdelserStruktur + De ydelser arbejdsløshedskassemedlemmet modtager fra arbejdsløsheds-

kassen før og/eller under fravær i henhold til arbejdsløshedskasseforholdet. 
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NemRefusionFelterStruktur.VirksomhedStruktur 

Samling af oplysninger om virksomheden. Der skal angives mindst 1 og højst 3 virksomheder 

VirksomhedNavn  Virksomhedsnavn 

CVRnummerIdentifikator  CVR-nummer for virksomheden 

PNummerIdentifikator  Produktionsenhedsnummer for virksomheden. 

SEnummerIdentifikator  SE-nummer for virksomheden. Det er frivilligt at specificere et SE-nummer, 

men hvis det specificeres, skal det have tilknytning til virksomhedens CVR-

nummer. 

DanskAdresseStruktur + Indeholder adresse oplysninger for virksomheden specificeret i henhold til 

www.digitaliser.dk. 

TelefonNummerIdentifikator  Telefon nummer til virksomheden 

EmailAdresseIdentifikator  E-mail adresse til virksomheden 

 

NemRefusionFelterStruktur.DenFravaerendeStruktur.BorgerStruktur 

En person som er fraværende fra sit arbejde pga. sygdom, som ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet pga. syg-

dom 

CPRNummerIndikator  CPR-nummer for den fraværende 

DanskAdresseStruktur (RO) + Indeholder adresse oplysninger for den fraværende specificeret i henhold til 

www.digitaliser.dk. 

BorgerNavnStruktur (RO) + Indeholder navne oplysninger for den fraværende specificeret i henhold til 

www.digitaliser.dk. 

 

NemRefusionFelterStruktur.ArbejdsloeshedskasseforholdStruktur.YdelserStruktur 

En person som er fraværende fra sit arbejde pga. barsel, som ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet pga. barsel 

YdelserFoerFravaerIndikat

or 

 Markering af om der er udbetalt ydelser før fraværet 

YdelsestypeKode  Angivelse af hvilken ydelse der er udbetalt: 

1: Fulde arbejdsløshedsdagpenge 

2: Aktiveringsydelse 
3: Ydelse efter lov om børnepasningsorlov  
4: Kursusgodtgørelse, der erstatter arbejdsløshedsdagpenge 
5: Kursusgodtgørelse, der ikke erstatter arbejdsløshedsdagpenge 
6: VEU/SVU 
7: Uddannelsesydelse 

SupplerendeArbejdsloeshedsd

agpengeStruktur  
+ 

Oplysning om der er udbetalt supplerende arbejdsløshedsdagpenge 

YdelsesfradragIndikator  Markering af om der ud over arbejdsindtægt er foretaget fradrag i ti-
mer/beløb for supplerende arbejdsløshedsdagpenge 

http://www.digitaliser.dk/
http://www.digitaliser.dk/
http://www.digitaliser.dk/
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YdelsesfradragAarsagTekst  Angivelse af årsagen til fradrag i de supplerende arbejdsløshedsdagpenge 

YdelsesfradragFraDato  Dato for start af fradrag 

YdelsesfradragTilDato  Dato for slut af fradrag 

Uddannelsesloeft  Indikator for om den ledige deltager i tilbud om uddannelsesløft. 

UddannelsesloeftYdelseBeloeb  Ydelsesbeløb som den ledige modtager som deltager i tilbud om uddannel-

sesløft. 

YdelseBeloebHvisUddannel-

sesloeftIkkeFandtes 

 Ydelsesbeløb som den ledige ville have modtaget, hvis uddannelsesløftord-

ningen ikke fandtes. 

UddannelsesloeftStartDato  Dato for den lediges start på deltagelse i tilbud om uddannelsesløft. 

 

NemRefusionFelterStruktur.ArbejdsloeshedskasseforholdStruktur.YdelserStruktur. 

SupplerendeArbejdsloeshedsdagpengeStruktur 

Oplysning om der er udbetalt supplerende arbejdsløshedsdagpenge 

SupplerendeArbejdsloeshedsd

agpengeBeloeb 
 

Beløb for supplerende arbejdsløshedsdagpenge 

SupplerendeArbejdsloeshedsd

agpengeTimeKvantitet 
 

Antal timer der er arbejdet 

SupplerendeArbejdsloeshedsd

agpengeMinutKvantitet 
 

Antal minutter der er arbejdet 

SupplerendeArbejdsloeshedsd

agpengeUgeKode 
 

Ugenummer for arbejdstid 
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5.7.3 Anmeldelse, selvstændig 

Nr. 4 (DP482) 

HeaderStruktur FelterStrukturer 

FravaerTypeKode = SygtBarn 

IndberetningstypeKode = N/A 

FravaerendeStruktur.FravaerendeTypeKode = Selvstændig 

FravaerendeStruktur.LoenUnderFravaerIndikator = N/A 

DenFravaerendeStruktur 

AlvorligtSygtBarnFravaerStruktur 

VirksomhedsforholdStruktur 

VirksomhedStruktur 

 

NemRefusionFelterStruktur.DenFravaerendeStruktur 

En person som er fraværende fra sit arbejde pga. sygdom, som ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet pga. syg-

dom 

TelefonNummerIdentifikator  Telefon nr for den fraværende 

EmailAdresseIdentifikator  E-mail adresse for den fraværende 

BorgerStruktur + En person som er fraværende fra sit arbejde pga. sygdom, som ikke står til 

rådighed for arbejdsmarkedet pga. sygdom 

 

NemRefusionFelterStruktur.AlvorligtSygtBarnFravaerStruktur 

Fravær pga. et alvorligt sygt barn under 18 år, som har en sygdom som skønnes at medføre behov for ophold på 

hospital eller institution i 12 dage eller mere 

FoersteFravaersdagDato  Dato for første fraværsdag 

SidsteFravaersdagDato  Dato for sidste fraværsdag 

EnligForsoergerIndikator  Markering af om ansøger er enlig forsørger 

BarnCPRnummer 

Identifikator 

 CPR-nummer for barnet 

IndlaeggelsesperiodeFraDato  Dato for hvornår det alvorligt syge barn indlægges 

IndlaeggelsesperiodeTilDato  Dato hvor alvorligt syge barn er indlagt til 

IndlaeggelsesstedNavn  Navn på det sted hvor det alvorligt syge barn er indlagt. 

Indlaeggelsessted 

AfdelingNavn 

 Afdeling hvor det alvorligt syge barn er indlagt 

AndenForaelderIndikator  Markering af om der ansøges om dagpenge til mere end en forælder 

AndenForaelderNavnStruktur  Navn på anden forælder inklusiv fornavn, et valgfrit mellemnavn og efter-

navn. Er dette felt angivet skal AndenForaelderCRPnummerIdentifikator og-

så angives. 

Se: www.digitaliser.dk. 

http://www.digitaliser.dk/
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NemRefusionFelterStruktur.AlvorligtSygtBarnFravaerStruktur 

AndenForaelderCPRnummer 

Identifikator 

 Personnummer på anden forælder 

 

NemRefusionFelterStruktur.VirksomhedsforholdStruktur 

Forhold der gør sig gældende for den selvstændige og dennes virksomhed 

SelvstaendigOverSeks 

MaanederIndikator 

 Markering af om den selvstændige i væsentligt omfang har arbejdet som 

selvstændig eller medarbejdende ægtefælle i mindst 6 måneder inden for de 

sidste 12 måneder, heraf i den seneste måned forud for fraværsperioden. 

Gennemsnitlig 

ArbejdstidTimer 

PerUgeRate 

 Den gennemsnitlige arbejdstid pr. uge angivet i timer 

AndenIndkomstIndikator  Markering af om den selvstændige modtager anden indkomst i form af enten 

løn, sygedagpenge, barseldagpenge eller dagpenge i fraværsperioden 

AndenIndkomstKilde 

Kode 

 Angivelse af kilde for anden indkomst. 

Værdier: 

1) Løn) 

2) Sygedagpenge 

3) Dagpenge 

AndenIndkomst 

Beloeb 

 Størrelsen af den anden indkomst angivet i kr. brutto pr. uge 

FrivilligSikretIndikator  Markering af om den selvstændige har tegnet en sygedagpengeforsikring jf. 

sygedagpengelovens § 45 

FrivilligSikretSatsKode  Markering af satsen for den frivillig forsikring jf. sygedagpengelovens § 45. 

Værdier: 

1) 1/1 

2) 2/3 

 

NemRefusionFelterStruktur.VirksomhedStruktur 

Samling af oplysninger om virksomheden. Der skal angives mindst 1 og højst 3 virksomheder 

CVRnummerIdentifikator  CVR-nummer for virksomheden 

PNummerIdentifikator  Produktionsenhedsnummer for virksomheden. 

SEnummerIdentifikator  SE-nummer for virksomheden. Det er frivilligt at specificere et SE-nummer, 

men hvis det specificeres, skal det have tilknytning til virksomhedens CVR-

nummer. 

DanskAdresseStruktur + Indeholder adresse oplysninger for virksomheden specificeret i henhold til 

www.digitaliser.dk. 

http://www.digitaliser.dk/
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TelefonNummerIdentifikator  Telefon nummer til virksomheden 

EmailAdresseIdentifikator  E-mail adresse til virksomheden 

 

NemRefusionFelterStruktur.DenFravaerendeStruktur.BorgerStruktur 

En person som er fraværende fra sit arbejde pga. sygdom, som ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet pga. syg-

dom 

CPRNummerIndikator  CPR-nummer for den fraværende 

DanskAdresseStruktur (RO) + Indeholder adresse oplysninger for den fraværende specificeret i henhold til 

www.digitaliser.dk. 

BorgerNavnStruktur (RO) + Indeholder navne oplysninger for den fraværende specificeret i henhold til 

www.digitaliser.dk. 

 

http://www.digitaliser.dk/
http://www.digitaliser.dk/
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5.8 MyndighedsInformation 

Ved behandling af en indberetning, kan kommunesystemerne berige indberetningen med forskellige informatio-

ner. Disse informationer udveksles via MyndighedsInformationsStruktur. 

 

NemRefusionIndberetningStruktur.MyndighedsInformationsStruktur 

Indeholder information fra kommune fagsystemerne. 

OphoersAarsagerStruktur + Information om årsag til at en sag er lukket 

 

MyndighedsInformationsStruktur. OphoersAarsagerStruktur 

Indeholder information fra kommune fagsystemerne om årsag til lukning af sag 

SygdomOphoersKode  Årsag til at en sygdomssag er lukket 

Kan indeholde værdierne: 

1 

2 

4 

6 

10 

12 

14 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

27 

28 

31 

32 

35 

BarselOphoersKode  Årsag til at en barselssag er lukket 
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5.9 Sagsbehandlingsresultat og Udbetalingsspecifikation 

Efter afsluttet behandling af en indberetning, beriger kommunen/UDK indberetningen med resulta-

tet af sagsbehandlingen. Dette sker via en SagsbehandlingsresultatStruktur, som indeholder føl-

gende. 

NemRefusionIndberetningStruktur.CaseInformationStructure 

Indeholder information om dagpengesagen. 

MunicipalityCode (RO)  Kommunekode. 

PersonCivilRegistration 

Identifier (RO) 

 Personnummer på borgeren, som sagen vedrører. 

FirstFullAbsenceDate (RO)  Den første hele fraværsdag I dagpengeperioden. 

CaseIdentifier (RO)  Kommunens/UDKs sagsnummer. 

PartialCaseIdentifier (RO)  Kommunens/UDKs delsagsnummer. 

CorrelationIdentifier (RO)  Teknisk identifikator ift. Kommunens/Udbetaling Danmarks dagpengesy-

stem. 

NemRefusionIdentifier (RO)  Teknisk identifikator ift. NemRefusion. 

CaseStatusIndicator (RO)  Angiver om sagen er aktiv eller passiv. 

RejectionReasonCode (RO)  Angiver årsag for afvisning af sagen. Vises som en 3-karakters kode, en be-

skrivelse af disse findes længere nede. 

SelectedEvaluation 

Indicator (RO) 

 Flag for udvælgelse til nærmere eftersyn. 

 

NemRefusionIndberetningStruktur.NemRefusionUdbetalingsspecifikationStruktur 

Indeholder information om dagpenge, der udbetales. 

Dagpengereference 

Struktur 

+ Strukturen indeholder oplysninger om referencen til ydelsessystemet 

KommuneKode  Kommunekode. 

PeriodeStruktur + Strukturen indeholder oplysninger om perioden 

MonetaerBeloeb  Beløbet der udbetales. 

ValutaKode  Angiver den udbetalte valuta. 

UdbetalingstypeKode  Angiver typen af udbetaling: Normal, Annullering, Tillæg/fradrag. 

UdbetalingDato  Dato for udbetalingen. 

ModtagertypeKode  Angiver typen af modtager: Virksomhed, Borger, Selvstændig. 
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ReferenceIdentifikator  Angiver entydigt id for et bundt af udbetalinger til samme CVR 

 

NemRefusionIndberetningstruktur.NemrefusionUdbetalingsspecifikationStruktur.DagpengereferenceStruktur 

Strukturen indeholder oplysninger om referencen til ydelsessystemet 

DagpengeSagsnummer 

Identifikator 

 Kommunens/Udbetaling Danmarks sagsnummer. 

DagpengeDeldagsnummer 

Identifikator 

 Kommunens/Udbetaling Danmarks delsagsnummer. 

YdelsesartIdentifikator  Kommunens/Udbetaling Danmarks sagsart. 

 

NemRefusionIndberetningstruktur.NemrefusionUdbetalingsspecifikationStruktur.PeriodeStruktur 

Strukturen indeholder oplysninger om perioden 

StartDate  Start dato for perioden 

EndDate  Slut dato for perioden 
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5.9.1 Resultat af sagsbehandling 

Ved opdatering af en indberetning kan kommunen/Udbetaling Danmark angive resultatet af sags-

behandlingen. Følgende tabel viser de mulige resultater og beskriver hvorledes de angives. 

Resultat Angives af resultat 

Afvist HeaderStruktur.TransaktionKode = Afvist 

HeaderStruktur.BeskedSamling angiver årsagen til afvisningen. 

Taget under kontrol HeaderStruktur.TransaktionKode = Behandlet 

SagsBehandlingsresultatStruktur.CaseInformationStructure udfyldes. Eksisteren-

de indhold af SagsBehandlingsresultatStruktur erstattes. 

Godkendt HeaderStruktur.TransaktionKode = Behandlet 

Afslået HeaderStruktur.TransaktionKode = Behandlet 

SagsBehandlingsresultatStruktur.CaseInformationStructure udfyldes og angiver 

årsag til afslag. Eksisterende indhold af SagsBehandlingsresultatStruktur erstat-

tes. 

Udbetalingsspecifikation HeaderStruktur.TransaktionKode = Behandlet 

SagsBehandlingsresultatStruktur.NemRefusionUdbetalingsspecifikationStruktur 

udfyldes. Eksisterende indehold af SagsBehandlingsresultatStruktur erstattes. 

Ændring af sag HeaderStruktur.TransaktionKode = RetSigner 

 

5.10 Signatur 

Denne struktur indeholder signaturen på indberetningen. Strukturen er en W3C standard for XML 

Signature Syntax and Processing, som er tilpasset til denne anvendelse, hvor der anvendes OCES 

certifikat. 

Dette er en generel struktur, som kan anvendes i mange forskellige sammenhænge. Ved anvendel-

se af Signature strukturen i forbindelse med NemRefusion skal dem indeholde følgende: 

Signature

SignedInfo

SignatureValue

KeyInfo X509Data

CanonicalizationMethod

SignatureMethod

Reference

Transforms

DigestMethod

DigestValue

X509Certificate
 

Disse felter er beskrevet i nedenstående tabel. 
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Signature 

Indeholder en signatur for en NemRefusionIndberetningStruktur. Det er således en enveloped signature. 

SignedInfo  Informationer om hvordan signaturen er blevet genereret. 

CanonicalizationMethod  Den anvendte metode til at gøre signaturen kanonisk. Følgende algoritme 

skal anvendes: http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315 

SignatureMethod  Den anvendte metode til at generere SignatureValue. Følgende algoritme 

skal anvendes: http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1 

Reference  Angiver hvor den NemRefusionIndberetningStruktur, der skal signeres, fin-

des. Da det er en ’enveloped signature’ skal der angives en tom URI, altså: 

URI=”” 

Transforms  Angiver de transformationer der skal foretages på NemRefusionIndberet-

ningStruktur inden DigestValue dannes. Følgende to transformationsalgorit-

mer skal anvendes: 

 http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature 

 http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315 

DigestMethod  Den anvendte metode til generering af DigestValue. Følgende algoritme skal 

anvendes: http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1 

DigestValue  Den genererede digest for NemRefusionIndberetningStruktur. 

SignatureValue  Den genererede signatur. 

KeyInfo  Indeholder informationer om en anvendte nøgle til generering af Signature-

Value. 

X509Data  Angiver en X509 nøgle. 

X509Certificate  Angiver at anvendte OCES (X509) certifikat. 

 

Nedenstående vises en udfyldt Signature struktur, som den skal anvendes i forbindelse med Nem-

Refusion. 

http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1
http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1
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5.11 Tom indberetning 

For HentIndberetning operationen kan der returneres en tom indberetning. Matcher ingen indbe-

retninger søgningen, er den returnerede indberetning tom. I tilfælde af fejl returneres en tom ind-

beretning, som er beriget med informationer om fejlen. I disse tilfælde udfyldes NemRefusionInd-

beretningStrukturen som angivet i nedenstående figur og tabel. 

NemRefusionIndberetningStruktur

Signature

HeaderStruktur

NemRefusionFelterStruktur

MessageID

KorrelationIdentifikator

SignOffIndikator

TransaktionKode

IndberetningstypeKode

FravaerTypeKode

FravaerendeStruktur

BeskedSamling

FravaerendeTypeKode

 

 

<Signature xmlns="http://rep.oio.dk/digitalsignatur.dk/xml/schemas/2007/02/08/"> 

  <SignedInfo> 

    <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" /> 

    <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1" /> 

    <Reference URI=""> 

      <Transforms> 

        <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature" /> 

        <Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" /> 

      </Transforms> 

      <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" /> 

      <DigestValue>…</DigestValue> 

    </Reference> 

  </SignedInfo> 

  <SignatureValue>…</SignatureValue> 

  <KeyInfo> 

    <X509Data> 

      <X509Certificate>…</X509Certificate> 

    </X509Data> 

  </KeyInfo> 

</Signature> 
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Tom NemRefusionIndberetningStruktur 

 

MessageID  Er altid ’-1’. Har ingen betydning, men feltet er obligatorisk. 

KorrelationIdentifikator  Indeholder samme værdi som angivet ved søgningen. 

Signature  Standard anvendelse. Indeholder NemRefusions signatur på indberetningen. 

SignOffIndikator  Er altid ’true’. Har ingen betydning, men feltet er obligatorisk. 

TransaktionKode  Ved et tomt resultat af en søgning er værdien ’Behandlet’. 

Ved en fejl i processering af en søgning er værdien ’Afvist’. 

IndberetningstypeKode  Er altid ’Anmeldelse’. Har ingen betydning, men feltet er obligatorisk. 

FravaerTypeKode  Er altid ’Sygdom’. Har ingen betydning, men feltet er obligatorisk. 

FravaerendeTypeKode  Er altid ’Loenmodtager’. Har ingen betydning, men feltet er obligatorisk. 

BeskedSamling  Ved en fejl i processering af en søgning, er informationer om fejlen inde-

holdt i her. 

NemRefusionFelterStruktur  Strukturen er tom. Har ingen betydning, men feltet er obligatorisk. 
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6 Eksempelsamling 

Eksempelsamlingen omfatter eksempler på anvendelse af de enkelte strukturer. Eksemplerne er 

således ikke komplette XML dokumenter, men blot fragmenter. 

Følgende namespace’s bliver brugt igennem eksemplerne: 

Xmlns:ns3=”urn:oio:kmd:nemrefusionheader:2009.07.03” 

Xmlns:ns19=”urn:oio:kmd:nemrefusionfelter:2009.07.03” 

xmlns:ns12="urn:oio:adir:dagpenge:2009.07.01" 

xmlns:ns20="http://rep.oio.dk/ebxml/xml/schemas/dkcc/2003/02/13/" 

xmlns:ns21="http://rep.oio.dk/ebxml/xml/schemas/dkcc/2005/03/15/” 

6.1 Header 

Header informationen indgår for hver enkelt indberetning  

I dette eksempel er der tale om en indberetning af typen RetSigneret, hvor SignOff indikatoren 

angiver at indberetningen skal valideres af NemRefusion, Der er tale om en Anmeldelse, med fra-

værskoden Sygdom, hvor der er tale om en lønmodtager med løn under fravær. 

HeaderStrukturen er her vist: 

 

 

 

 

<ns3:HeaderStruktur NemRefusionVersion="2013082001_Backend-58"> 

   <ns3:SignOffIndikator>true</ns3:SignOffIndikator> 

   <ns3:TokenTekst>28bd8c8a-9t38-4712-bn94-a8ta57726f84</ns3:TokenTekst> 

   <ns3:TransaktionKode>RetSigneret</ns3:TransaktionKode> 

   <ns3:IndberetningstypeKode>Anmeldelse</ns3:IndberetningstypeKode> 
   <ns3:FravaerTypeKode>Sygdom</ns3:FravaerTypeKode> 

   <ns3:FravaerendeStruktur> 

      <ns3:FravaerendeTypeKode>Loenmodtager</ns3:FravaerendeTypeKode> 

      <ns3:LoenUnderFravaerIndikator>true</ns3:LoenUnderFravaerIndikator> 
      <ns3:AdressebeskyttelseIndikator>false</ns3:AdressebeskyttelseIndikator> 

   </ns3:FravaerendeStruktur> 

   <ns3:AnsaettelsesforholdStruktur> 

      <ns3:BekraeftetIndikator>true</ns3:BekraeftetIndikator> 
      <ns3:IkkeBekraeftetTekst/> 

   </ns3:AnsaettelsesforholdStruktur> 

   <ns3:IndberetningUUIDIdentifikator>6d2365ba-1y15-4c00-9200-0000016a0003</ns3:IndberetningUUIDIdentifikator> 

   <ns3:FravaerUUIDIdentifikator>d9c63313-y1ac-4c10-b3bf-9ae9b5ed1d2d</ns3:FravaerUUIDIdentifikator> 

   <ns3:IndberetningTilstandKode>KlargjortIndberetning</ns3:IndberetningTilstandKode> 
   <ns3:ReferenceAttributTekst/> 

   <ns3:CorrelationIdentifier>E330C2A7B4FDC9F1AEE618A905435130</ns3:CorrelationIdentifier> 

   <ns3:ModtagerKommuneStruktur> 

       <ns3:ModtagerKommuneKode>0540</ns3:ModtagerKommuneKode> 
       <ns3:ModtagerKommuneNavn>Sønderborg Kommune</ns3:ModtagerKommuneNavn> 

       <ns3:ModtagerMyndighedKode>0540</ns3:ModtagerMyndighedKode> 

       <ns3:ModtagerMyndighedNavn>Sønderborg Kommune</ns3:ModtagerMyndighedNavn> 

   </ns3:ModtagerKommuneStruktur> 
   <ns3:IndberetterStruktur> 

      <ns3:IndberetterIdentifikator>CVR:88888888 -RID:18299048848,Test person</ns3:IndberetterIdentifikator> 

      <ns3:IndberetterOprettetIdentifikator> CVR:88888888 -RID:18299048848,Test person </ns3:IndberetterOprettetIdentifikator> 

      <ns3:OprettetDatoTid>2013-10-08T23:20:12.9157841</ns3:OprettetDatoTid> 
      <ns3:OpdateretDatoTid>2013-10-09T11:06:35.3890376</ns3:OpdateretDatoTid> 

   </ns3:IndberetterStruktur> 

   <ns3:SigneringDatoTid>2013-10-09T11:06:35.3890376</ns3:SigneringDatoTid> 

   <ns3:OpretterAktoer>VirksomhedsService</ns3:OpretterAktoer> 

</ns3:HeaderStruktur> 
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I dette eksempel er der tale om en indberetning af typen Behandlet, hvor SignOff indikatoren an-

giver at indberetningen skal valideres af NemRefusion, Der er tale om en Anmeldelse, med fra-

værskoden Sygdom, hvor der er tale om en lønmodtager med løn under fravær. 

HeaderStrukturen er her vist: 

 

6.2 Eksempler for indberetning for sygdom 

Eksemplerne i dette afsnit omfatter indberetningstypen Sygdom. 

 Anmeldelse for forsikret lønmodtager (DP200B) 

 Anmeldelse for selvstændig (DP200C) 

 Anmeldelse for lønmodtager uden løn under sygdom (DP200A) 

 Anmeldelse for lønmodtager med løn under sygdom (DP201) 

 Anmodning (DP202) 

 Raskmelding (DP212s) 

<ns3:HeaderStruktur NemRefusionVersion="2013082001_Backend-58"> 

   <ns3:SignOffIndikator>true</ns3:SignOffIndikator> 

   <ns3:TokenTekst>28bd8c8a-9t38-4712-bn94-a8ta57726f84</ns3:TokenTekst> 

   <ns3:TransaktionKode>Behandlet</ns3:TransaktionKode> 
   <ns3:IndberetningstypeKode>Anmeldelse</ns3:IndberetningstypeKode> 

   <ns3:FravaerTypeKode>Sygdom</ns3:FravaerTypeKode> 

   <ns3:FravaerendeStruktur> 

      <ns3:FravaerendeTypeKode>Loenmodtager</ns3:FravaerendeTypeKode> 
      <ns3:LoenUnderFravaerIndikator>true</ns3:LoenUnderFravaerIndikator> 

      <ns3:AdressebeskyttelseIndikator>false</ns3:AdressebeskyttelseIndikator> 

   </ns3:FravaerendeStruktur> 

   <ns3:AnsaettelsesforholdStruktur> 

      <ns3:BekraeftetIndikator>true</ns3:BekraeftetIndikator> 
      <ns3:IkkeBekraeftetTekst/> 

   </ns3:AnsaettelsesforholdStruktur> 

   <ns3:IndberetningUUIDIdentifikator>6d2365ba-1y15-4c00-9200-0000016a0003</ns3:IndberetningUUIDIdentifikator> 

   <ns3:FravaerUUIDIdentifikator>d9c63313-y1ac-4c10-b3bf-9ae9b5ed1d2d</ns3:FravaerUUIDIdentifikator> 
   <ns3:IndberetningTilstandKode>KlargjortIndberetning</ns3:IndberetningTilstandKode> 

   <ns3:ReferenceAttributTekst/> 

   <ns3:CorrelationIdentifier>E330C2A7B4FDC9F1AEE618A905435130</ns3:CorrelationIdentifier> 

   <ns3:ModtagerKommuneStruktur> 
       <ns3:ModtagerKommuneKode>0540</ns3:ModtagerKommuneKode> 

       <ns3:ModtagerKommuneNavn>Sønderborg Kommune</ns3:ModtagerKommuneNavn> 

       <ns3:ModtagerMyndighedKode>0540</ns3:ModtagerMyndighedKode> 

       <ns3:ModtagerMyndighedNavn>Sønderborg Kommune</ns3:ModtagerMyndighedNavn> 
   </ns3:ModtagerKommuneStruktur> 

   <ns3:IndberetterStruktur> 

      <ns3:IndberetterIdentifikator>CVR:88888888 -RID:18299048848,Test person</ns3:IndberetterIdentifikator> 

      <ns3:IndberetterOprettetIdentifikator> CVR:88888888 -RID:18299048848,Test person </ns3:IndberetterOprettetIdentifikator> 

      <ns3:OprettetDatoTid>2013-10-08T23:20:12.9157841</ns3:OprettetDatoTid> 
      <ns3:OpdateretDatoTid>2013-10-09T11:06:35.3890376</ns3:OpdateretDatoTid> 

   </ns3:IndberetterStruktur> 

   <ns3:SigneringDatoTid>2013-10-09T11:06:35.3890376</ns3:SigneringDatoTid> 

   <ns3:OpretterAktoer>VirksomhedsService</ns3:OpretterAktoer> 
</ns3:HeaderStruktur> 
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6.2.1 Anmeldelse for lønmodtager med løn under sygdom (DP201) 

HeaderStrukturen for en lønmodtager med løn under sygdom indeholder følgende: 

 

Den øvrige FelterStruktur består af følgende: 

<ns3:HeaderStruktur NemRefusionVersion="2013082001_Backend-58"> 

    <ns3:SignOffIndikator>true</ns3:SignOffIndikator> 

    <ns3:TokenTekst>553f2f00-cca9-4d19-9417-6259df3a1233</ns3:TokenTekst> 

    <ns3:TransaktionKode>Behandlet</ns3:TransaktionKode> 
    <ns3:IndberetningstypeKode>Anmeldelse</ns3:IndberetningstypeKode> 

    <ns3:FravaerTypeKode>Sygdom</ns3:FravaerTypeKode> 

    <ns3:FravaerendeStruktur> 

      <ns3:FravaerendeTypeKode>Loenmodtager</ns3:FravaerendeTypeKode> 
      <ns3:LoenUnderFravaerIndikator>true</ns3:LoenUnderFravaerIndikator> 

      <ns3:AdressebeskyttelseIndikator>false</ns3:AdressebeskyttelseIndikator> 

    </ns3:FravaerendeStruktur> 

    <ns3:AnsaettelsesforholdStruktur> 

      <ns3:AnsatOverOtteUgerIndikator>false</ ns3:AnsatOverOtteUgerIndikator> 
      <ns3:BekraeftetIndikator>true</ns3:BekraeftetIndikator> 

      <ns3:IkkeBekraeftetTekst /> 

    </ns3:AnsaettelsesforholdStruktur> 

    <ns3:IndberetningUUIDIdentifikator>441ea16f-c58c-1ed3-8dd3-740df85c5c3a</ns3:IndberetningUUIDIdentifikator> 
    <ns3:FravaerUUIDIdentifikator>e0666be1-67f7-4809-b75f-8b209bae12b0</ns3:FravaerUUIDIdentifikator> 

    <ns3:IndberetningTilstandKode>KlargjortIndberetning</ns3:IndberetningTilstandKode> 

    <ns3:ReferenceAttributTekst /> 

    <ns3:CorrelationIdentifier>E336FDFE6C8C4AF1AEE618A905435130</ns3:CorrelationIdentifier> 
    <ns3:ModtagerKommuneStruktur> 

      <ns3:ModtagerKommuneKode>0420</ns3:ModtagerKommuneKode> 

      <ns3:ModtagerKommuneNavn>Assens Kommune</ns3:ModtagerKommuneNavn> 

      <ns3:ModtagerMyndighedKode>0420</ns3:ModtagerMyndighedKode> 
      <ns3:ModtagerMyndighedNavn>Assens Kommune</ns3:ModtagerMyndighedNavn> 

    </ns3:ModtagerKommuneStruktur> 

    <ns3:IndberetterStruktur> 

      <ns3:IndberetterIdentifikator>CVR:88888888-RID:8888888888888, Test Indberetter</ns3:IndberetterIdentifikator> 

      <ns3:IndberetterOprettetIdentifikator>CVR: 88888888-UID: 8888888888888, test A/S // CVR:88888888</ns3:IndberetterOprettetIdentifikator> 
      <ns3:OprettetDatoTid>2013-10-16T21:46:45.0094385</ns3:OprettetDatoTid> 

      <ns3:OpdateretDatoTid>2013-10-17T09:27:29.8217548</ns3:OpdateretDatoTid> 

    </ns3:IndberetterStruktur> 

    <ns3:SigneringDatoTid>2013-10-17T09:27:29.8217548</ns3:SigneringDatoTid> 
    <ns3:OpretterAktoer>VirksomhedsService</ns3:OpretterAktoer> 

  </ns3:HeaderStruktur> 
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<ns19:NemRefusionFelterStruktur> 

    <ns12:DenFravaerendeStruktur> 

      <ns12:BorgerStruktur> 

        <ns12:CPRnummerIdentifikator>1111111111</ns12:CPRnummerIdentifikator> 
        <ns12:DanskAdresseStruktur> 

          <ns21:StreetName>Testvej</ns21:StreetName> 

          <ns20:StreetBuildingIdentifier>5</ns20:StreetBuildingIdentifier> 

          <ns21:PostCodeIdentifier>5610</ns21:PostCodeIdentifier> 

          <ns21:DistrictName>Assens</ns21:DistrictName> 
        </ns12:DanskAdresseStruktur> 

        <ns12:BorgerNavnStruktur> 

          <ns20:PersonGivenName>Test</ns20:PersonGivenName> 

          <ns20:PersonSurnameName>Person</ns20:PersonSurnameName> 
        </ns12:BorgerNavnStruktur> 

      </ns12:BorgerStruktur> 

    </ns12:DenFravaerendeStruktur> 

    <ns12:SygdomsfravaerStruktur> 
      <ns12:FoersteSygefravaersdagDato>2013-10-02</ns12:FoersteSygefravaersdagDato> 

      <ns12:SidsteSygefravaersdagDato>2013-10-04</ns12:SidsteSygefravaersdagDato> 

      <ns12:ArbejdsskadeIndikator>false</ns12:ArbejdsskadeIndikator> 

      <ns12:FravaerStruktur> 

        <ns12:GenoptagelseArbejdeKode>2</ns12:GenoptagelseArbejdeKode> 
      </ns12:FravaerStruktur> 

      <ns12:SygedagpengerefusionStruktur> 

        <ns12:RefusionAarsagKode>5</ns12:RefusionAarsagKode> 

        <ns12:AfholdtFerieIndikator>false</ns12:AfholdtFerieIndikator> 
        <ns12:BevilligetDagpengerefusionStruktur> 

          <ns12:RefusionStartDato>2013-10-02</ns12:RefusionStartDato> 

          <ns12:RefusionSlutDato>2013-10-04</ns12:RefusionSlutDato> 

        </ns12:BevilligetDagpengerefusionStruktur> 
      </ns12:SygedagpengerefusionStruktur> 

    </ns12:SygdomsfravaerStruktur> 

    <ns12:AnsaettelsesforholdStruktur> 

      <ns12:AnsatOverSeksogtyveUgerIndikator>true</ns12:AnsatOverSeksogtyveUgerIndikator> 
      <ns12:StillingsbetegnelseNavn>Ikke uddannet personale</ns12:StillingsbetegnelseNavn> 

      <ns12:SaerligeOrdningerKode>1</ns12:SaerligeOrdningerKode> 

      <ns12:LoenforholdStruktur> 

        <ns12:AktuelLoenBeloeb>16996.37</ns12:AktuelLoenBeloeb> 

        <ns12:AktuelLoenUdbetalingsfrekvensKode>4</ns12:AktuelLoenUdbetalingsfrekvensKode> 
        <ns12:VarierendeTimeloenIndikator>false</ns12:VarierendeTimeloenIndikator> 

        <ns12:SygeloenLoenfrekvensKode>4</ns12:SygeloenLoenfrekvensKode> 

        <ns12:SygeloenBeloeb>16996.37</ns12:SygeloenBeloeb> 

        <ns12:AktuelLoenLoenaendringIndikator>false</ns12:AktuelLoenLoenaendringIndikator> 
        <ns12:SygeloenLoenaendringIndikator>false</ns12:SygeloenLoenaendringIndikator> 

        <ns12:LoenfortsaettelseIndikator>true</ns12:LoenfortsaettelseIndikator> 

      </ns12:LoenforholdStruktur> 

      <ns12:ArbejdstidsforholdStruktur> 
        <ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 

          <ns12:UgentligArbejdstidTimeKvantitet>7</ns12:UgentligArbejdstidTimeKvantitet> 

          <ns12:UgentligArbejdstidMinutKvantitet>0</ns12:UgentligArbejdstidMinutKvantitet> 

          <ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode>1</ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode> 

        </ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 
        <ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 

          <ns12:UgentligArbejdstidTimeKvantitet>7</ns12:UgentligArbejdstidTimeKvantitet> 

          <ns12:UgentligArbejdstidMinutKvantitet>0</ns12:UgentligArbejdstidMinutKvantitet> 

          <ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode>2</ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode> 
        </ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 

        <ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 

          <ns12:UgentligArbejdstidTimeKvantitet>7</ns12:UgentligArbejdstidTimeKvantitet> 

          <ns12:UgentligArbejdstidMinutKvantitet>0</ns12:UgentligArbejdstidMinutKvantitet> 
          <ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode>3</ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode> 

        </ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 

        <ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 

          <ns12:UgentligArbejdstidTimeKvantitet>7</ns12:UgentligArbejdstidTimeKvantitet> 
          <ns12:UgentligArbejdstidMinutKvantitet>0</ns12:UgentligArbejdstidMinutKvantitet> 

          <ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode>4</ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode> 

        </ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 

        <ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 

          <ns12:UgentligArbejdstidTimeKvantitet>7</ns12:UgentligArbejdstidTimeKvantitet> 
          <ns12:UgentligArbejdstidMinutKvantitet>0</ns12:UgentligArbejdstidMinutKvantitet> 

          <ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode>5</ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode> 

        </ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 

        <ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 
          <ns12:UgentligArbejdstidTimeKvantitet>0</ns12:UgentligArbejdstidTimeKvantitet> 

          <ns12:UgentligArbejdstidMinutKvantitet>0</ns12:UgentligArbejdstidMinutKvantitet> 

          <ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode>6</ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode> 

        </ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 
        <ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 

          <ns12:UgentligArbejdstidTimeKvantitet>0</ns12:UgentligArbejdstidTimeKvantitet> 

          <ns12:UgentligArbejdstidMinutKvantitet>0</ns12:UgentligArbejdstidMinutKvantitet> 

          <ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode>7</ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode> 

        </ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 
      </ns12:ArbejdstidsforholdStruktur> 

    </ns12:AnsaettelsesforholdStruktur> 

    <ns12:VirksomhedStruktur> 

      <ns12:VirksomhedNavn>Bofællesskabet Odensevej</ns12:VirksomhedNavn> 
      <ns12:CVRnummerIdentifikator>88888888</ns12:CVRnummerIdentifikator> 

      <ns12:PNummerIdentifikator>8888888888</ns12:PNummerIdentifikator> 

      <ns12:SEnummerIdentifikator>88888888</ns12:SEnummerIdentifikator> 

      <ns12:DanskAdresseStruktur> 
        <ns21:StreetName>Testvej</ns21:StreetName> 

        <ns20:StreetBuildingIdentifier>29E</ns20:StreetBuildingIdentifier> 

        <ns21:PostCodeIdentifier>5610</ns21:PostCodeIdentifier> 

        <ns21:DistrictName>Assens</ns21:DistrictName> 
      </ns12:DanskAdresseStruktur> 

      <ns12:TelefonNummerIdentifikator>11111111</ns12:TelefonNummerIdentifikator> 

    </ns12:VirksomhedStruktur> 

  </ns19:NemRefusionFelterStruktur> 
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6.2.2 Anmodning (DP202) 

HeaderStrukturen for anmodning indeholder følgende: 

 

<ns3:HeaderStruktur NemRefusionVersion="2013082001_Backend-58"> 

    <ns3:SignOffIndikator>true</ns3:SignOffIndikator> 

    <ns3:TokenTekst>a5d72ef5-a0c9-4b8d-a2b3-f93478e52b23</ns3:TokenTekst> 

    <ns3:AnsaettelseIdentifikator /> 
    <ns3:TransaktionKode>Behandlet</ns3:TransaktionKode> 

    <ns3:IndberetningstypeKode>Anmodning</ns3:IndberetningstypeKode> 

    <ns3:FravaerTypeKode>Sygdom</ns3:FravaerTypeKode> 

    <ns3:FravaerendeStruktur> 
      <ns3:FravaerendeTypeKode>Loenmodtager</ns3:FravaerendeTypeKode> 

      <ns3:LoenUnderFravaerIndikator>true</ns3:LoenUnderFravaerIndikator> 

      <ns3:AdressebeskyttelseIndikator>false</ns3:AdressebeskyttelseIndikator> 

    </ns3:FravaerendeStruktur> 

    <ns3:AnsaettelsesforholdStruktur> 
      <ns3:BekraeftetIndikator>true</ns3:BekraeftetIndikator> 

      <ns3:IkkeBekraeftetTekst /> 

    </ns3:AnsaettelsesforholdStruktur> 

    <ns3:IndberetningUUIDIdentifikator>423f806e-ef29-4878-a803-75a1950324e1</ns3:IndberetningUUIDIdentifikator> 
    <ns3:FravaerUUIDIdentifikator>ca08286e-a167-4790-a289-5bdb57e068b5</ns3:FravaerUUIDIdentifikator> 

    <ns3:IndberetningTilstandKode>KlargjortIndberetning</ns3:IndberetningTilstandKode> 

    <ns3:ReferenceAttributTekst /> 

    <ns3:CorrelationIdentifier>E32FFDAC13ACDAF1AEE618A905435130</ns3:CorrelationIdentifier> 
    <ns3:ModtagerKommuneStruktur> 

      <ns3:ModtagerKommuneKode>0630</ns3:ModtagerKommuneKode> 

      <ns3:ModtagerKommuneNavn>Vejle Kommune -Ydelsescenter - Sygedagpenge</ns3:ModtagerKommuneNavn> 

      <ns3:ModtagerMyndighedKode>0630</ns3:ModtagerMyndighedKode> 
      <ns3:ModtagerMyndighedNavn>Vejle Kommune</ns3:ModtagerMyndighedNavn> 

    </ns3:ModtagerKommuneStruktur> 

    <ns3:IndberetterStruktur> 

      <ns3:IndberetterIdentifikator>CVR:88888888-RID:8888888888888,Test person</ns3:IndberetterIdentifikator> 

      <ns3:IndberetterOprettetIdentifikator> CVR:88888888-RID:8888888888888,Test person </ns3:IndberetterOprettetIdentifikator> 
      <ns3:OprettetDatoTid>2013-10-08T11:35:48.9134558</ns3:OprettetDatoTid> 

      <ns3:OpdateretDatoTid>2013-10-08T11:37:53.9154545</ns3:OpdateretDatoTid> 

    </ns3:IndberetterStruktur> 

    <ns3:SigneringDatoTid>2013-10-08T11:37:53.9154545</ns3:SigneringDatoTid> 
    <ns3:OpretterAktoer>VirksomhedsDialog</ns3:OpretterAktoer> 

  </ns3:HeaderStruktur> 



  

Kommuneservice snitfladebeskrivelse Side 138 

31-07-2015  

Den øvrige FelterStruktur består af følgende: 

 

 

 <ns19:NemRefusionFelterStruktur 

    <ns12:DenFravaerendeStruktur> 
      <ns12:BorgerStruktur> 

        <ns12:CPRnummerIdentifikator>1111111111</ns12:CPRnummerIdentifikator> 

        <ns12:DanskAdresseStruktur> 

          <ns21:StreetName>Test gade</ns21:StreetName> 

          <ns20:StreetBuildingIdentifier>19</ns20:StreetBuildingIdentifier> 
          <ns21:PostCodeIdentifier>7100</ns21:PostCodeIdentifier> 

          <ns21:DistrictName>Vejle</ns21:DistrictName> 

        </ns12:DanskAdresseStruktur> 

        <ns12:BorgerNavnStruktur> 
          <ns20:PersonGivenName>Test</ns20:PersonGivenName> 

          <ns20:PersonSurnameName>Person</ns20:PersonSurnameName> 

        </ns12:BorgerNavnStruktur> 

      </ns12:BorgerStruktur> 
    </ns12:DenFravaerendeStruktur> 

    <ns12:SygdomsfravaerStruktur> 

      <ns12:FoersteSygefravaersdagDato>2013-04-04</ns12:FoersteSygefravaersdagDato> 

      <ns12:FravaerStruktur> 
        <ns12:GenoptagelseArbejdeKode>3</ns12:GenoptagelseArbejdeKode> 

        <ns12:GenoptagelseArbejdeDelvistDato>2013-08-29</ns12:GenoptagelseArbejdeDelvistDato> 

        <ns12:GenoptagelseArbejdeStruktur> 

          <ns12:GenoptagelseArbejdeTimeKvantitet>6</ns12:GenoptagelseArbejdeTimeKvantitet> 

          <ns12:GenoptagelseArbejdeMinutKvantitet>0</ns12:GenoptagelseArbejdeMinutKvantitet> 
          <ns12:GenoptagelseArbejdeUgenummerKode>36</ns12:GenoptagelseArbejdeUgenummerKode> 

        </ns12:GenoptagelseArbejdeStruktur> 

        <ns12:GenoptagelseArbejdeStruktur> 

          <ns12:GenoptagelseArbejdeTimeKvantitet>6</ns12:GenoptagelseArbejdeTimeKvantitet> 
          <ns12:GenoptagelseArbejdeMinutKvantitet>0</ns12:GenoptagelseArbejdeMinutKvantitet> 

          <ns12:GenoptagelseArbejdeUgenummerKode>37</ns12:GenoptagelseArbejdeUgenummerKode> 

        </ns12:GenoptagelseArbejdeStruktur> 

        <ns12:GenoptagelseArbejdeStruktur> 
          <ns12:GenoptagelseArbejdeTimeKvantitet>6</ns12:GenoptagelseArbejdeTimeKvantitet> 

          <ns12:GenoptagelseArbejdeMinutKvantitet>0</ns12:GenoptagelseArbejdeMinutKvantitet> 

          <ns12:GenoptagelseArbejdeUgenummerKode>38</ns12:GenoptagelseArbejdeUgenummerKode> 

        </ns12:GenoptagelseArbejdeStruktur> 

        <ns12:GenoptagelseArbejdeStruktur> 
          <ns12:GenoptagelseArbejdeTimeKvantitet>8</ns12:GenoptagelseArbejdeTimeKvantitet> 

          <ns12:GenoptagelseArbejdeMinutKvantitet>0</ns12:GenoptagelseArbejdeMinutKvantitet> 

          <ns12:GenoptagelseArbejdeUgenummerKode>39</ns12:GenoptagelseArbejdeUgenummerKode> 

        </ns12:GenoptagelseArbejdeStruktur> 
        <ns12:GenoptagelseArbejdeStruktur> 

          <ns12:GenoptagelseArbejdeTimeKvantitet>3</ns12:GenoptagelseArbejdeTimeKvantitet> 

          <ns12:GenoptagelseArbejdeMinutKvantitet>0</ns12:GenoptagelseArbejdeMinutKvantitet> 

          <ns12:GenoptagelseArbejdeUgenummerKode>40</ns12:GenoptagelseArbejdeUgenummerKode> 
        </ns12:GenoptagelseArbejdeStruktur> 

      </ns12:FravaerStruktur> 

      <ns12:SygedagpengerefusionStruktur> 

        <ns12:AfholdtFerieIndikator>false</ns12:AfholdtFerieIndikator> 
        <ns12:BevilligetDagpengerefusionStruktur> 

          <ns12:RefusionStartDato>2013-09-01</ns12:RefusionStartDato> 

          <ns12:RefusionSlutDato>2013-09-30</ns12:RefusionSlutDato> 

        </ns12:BevilligetDagpengerefusionStruktur> 

      </ns12:SygedagpengerefusionStruktur> 
    </ns12:SygdomsfravaerStruktur> 

    <ns12:AnsaettelsesforholdStruktur> 

      <ns12:LoenforholdStruktur> 

        <ns12:AktuelLoenLoenaendringIndikator>false</ns12:AktuelLoenLoenaendringIndikator> 
        <ns12:SygeloenLoenaendringIndikator>false</ns12:SygeloenLoenaendringIndikator> 

        <ns12:LoenfortsaettelseIndikator>true</ns12:LoenfortsaettelseIndikator> 

      </ns12:LoenforholdStruktur> 

      <ns12:ArbejdstidsforholdStruktur> 
        <ns12:TimeaendringIndikator>false</ns12:TimeaendringIndikator> 

      </ns12:ArbejdstidsforholdStruktur> 

    </ns12:AnsaettelsesforholdStruktur> 

    <ns12:VirksomhedStruktur> 

      <ns12:VirksomhedNavn>Test virksomhed</ns12:VirksomhedNavn> 
      <ns12:CVRnummerIdentifikator>88888888</ns12:CVRnummerIdentifikator> 

      <ns12:PNummerIdentifikator>8888888888</ns12:PNummerIdentifikator> 

      <ns12:DanskAdresseStruktur> 

        <ns21:StreetName>Testvej</ns21:StreetName>  
        <ns20:StreetBuildingIdentifier>1B</ns20:StreetBuildingIdentifier> 

        <ns21:PostCodeIdentifier>7100</ns21:PostCodeIdentifier> 

        <ns21:DistrictName>Vejle</ns21:DistrictName> 

      </ns12:DanskAdresseStruktur> 
      <ns12:TelefonNummerIdentifikator>11111111</ns12:TelefonNummerIdentifikator> 

    </ns12:VirksomhedStruktur> 

  </ns19:NemRefusionFelterStruktur> 
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6.2.3 Raskmelding (DP212s) 

HeaderStrukturen for Raskmelding indeholder følgende: 

 

Den øvrige FelterStruktur består af følgende: 

 

<ns3:HeaderStruktur> 

    <ns3:SignOffIndikator>true</ns3:SignOffIndikator> 

    <ns3:TokenTekst>3e7270cf-296f-442b-b803-7a37536ed55e</ns3:TokenTekst> 

    <ns3:UnderretningsbrevStruktur> 
        <ns3:AfsendtKode>PostDK</ns3:AfsendtKode> 

        <ns3:AfsendelseDato>2013-09-25</ns3:AfsendelseDato> 

        <ns3:AfleveringsfristDato>2013-10-03T00:00:00</ns3:AfleveringsfristDato> 

        <ns3:BrevIndholdKode>7</ns3:BrevIndholdKode> 
        <ns3:BrevPdfBase64Tekst>hyZWYKMTE2ODc2CiUlRU9GCg.....==</ns3:BrevPdfBase64Tekst> 

        <ns3:EANNummer>570841001313</ns3:EANNummer > 

    </ns3:UnderretningsbrevStruktur> 

    <ns3:TransaktionKode>Opret</ns3:TransaktionKode> 

    <ns3:IndberetningstypeKode>Raskmelding</ns3:IndberetningstypeKode> 
    <ns3:FravaerTypeKode>Sygdom</ns3:FravaerTypeKode> 

    <ns3:FravaerendeStruktur> 

        <ns3:FravaerendeTypeKode>Loenmodtager</ns3:FravaerendeTypeKode> 

        <ns3:LoenUnderFravaerIndikator>true</ns3:LoenUnderFravaerIndikator> 
        <ns3:AdressebeskyttelseIndikator>false</ns3:AdressebeskyttelseIndikator> 

    </ns3:FravaerendeStruktur> 

    <ns3:AnsaettelsesforholdStruktur> 

        <ns3:BekraeftetIndikator>true</ns3:BekraeftetIndikator>             
    </ns3:AnsaettelsesforholdStruktur> 

    <ns3:IndberetningUUIDIdentifikator>9476a311-8a06-439c-962c-8e0646747b81</ns3:IndberetningUUIDIdentifikator> 

    <ns3:FravaerUUIDIdentifikator>ff7baef1-0d22-4a05-b586-e535923e6e56</ns3:FravaerUUIDIdentifikator> 

    <ns3:IndberetningTilstandKode>KlargjortIndberetning</ns3:IndberetningTilstandKode> 
    <ns3:ReferenceAttributTekst /> 

    <ns3:CorrelationIdentifier>DFE1A4E2F0A73EF18B170025B3AD06D0</ns3:CorrelationIdentifier> 

    <ns3:ModtagerKommuneStruktur> 

        <ns3:ModtagerKommuneKode>0173</ns3:ModtagerKommuneKode> 

        <ns3:ModtagerKommuneNavn>Lyngby-Taarbæk Kommune</ns3:ModtagerKommuneNavn> 
        <ns3:ModtagerMyndighedKode>0173</ns3:ModtagerMyndighedKode> 

        <ns3:ModtagerMyndighedNavn>Lyngby-Taarbæk Kommune</ns3:ModtagerMyndighedNavn> 

    </ns3:ModtagerKommuneStruktur> 

    <ns3:IndberetterStruktur> 
        <ns3:IndberetterIdentifikator>CVR:88888888-RID:8888888888888, Test virksomhed</ns3:IndberetterIdentifikator> 

        <ns3:IndberetterOprettetIdentifikator> CVR:88888888-RID:8888888888888, Test virksomhed </ns3:IndberetterOprettetIdentifikator> 

        <ns3:OprettetDatoTid>2013-09-25T09:58:11.7494003</ns3:OprettetDatoTid> 

        <ns3:OpdateretDatoTid>2013-09-25T09:58:11.7494003</ns3:OpdateretDatoTid> 
    </ns3:IndberetterStruktur> 

    <ns3:SigneringDatoTid>2013-09-25T09:58:11.7494003</ns3:SigneringDatoTid> 

    <ns3:OpretterAktoer>VirksomhedsDialog</ns3:OpretterAktoer> 

</ns3:HeaderStruktur> 

<ns19:NemRefusionFelterStruktur> 

    <ns12:DenFravaerendeStruktur> 

        <ns12:BorgerStruktur> 

            <ns12:CPRnummerIdentifikator>1111111111</ns12:CPRnummerIdentifikator> 
            <ns12:DanskAdresseStruktur> 

                <ns21:StreetName>Testvej</ns21:StreetName> 

                <ns20:StreetBuildingIdentifier>806</ns20:StreetBuildingIdentifier> 

                <ns21:PostCodeIdentifier>0000</ns21:PostCodeIdentifier> 
                <ns21:DistrictName>Lyngby</ns21:DistrictName> 

            </ns12:DanskAdresseStruktur> 

            <ns12:BorgerNavnStruktur> 

                <ns20:PersonGivenName>Test</ns20:PersonGivenName> 

                <ns20:PersonSurnameName>Person</ns20:PersonSurnameName> 
            </ns12:BorgerNavnStruktur> 

        </ns12:BorgerStruktur> 

    </ns12:DenFravaerendeStruktur> 

    <ns12:SygdomsfravaerStruktur> 
        <ns12:FoersteSygefravaersdagDato>2012-07-29</ns12:FoersteSygefravaersdagDato> 

        <ns12:SidsteSygefravaersdagDato>2012-09-26</ns12:SidsteSygefravaersdagDato> 

    </ns12:SygdomsfravaerStruktur> 

    <ns12:VirksomhedStruktur> 
        <ns12:VirksomhedNavn>Test virksomhed</ns12:VirksomhedNavn> 

        <ns12:CVRnummerIdentifikator>88888888</ns12:CVRnummerIdentifikator> 

        <ns12:PNummerIdentifikator>8888888888</ns12:PNummerIdentifikator> 

        <ns12:DanskAdresseStruktur> 
            <ns21:StreetName>Test gade</ns21:StreetName> 

            <ns20:StreetBuildingIdentifier>33</ns20:StreetBuildingIdentifier> 

            <ns21:PostCodeIdentifier>7100</ns21:PostCodeIdentifier> 

            <ns21:DistrictName>Vejle</ns21:DistrictName> 

        </ns12:DanskAdresseStruktur> 
        <ns12:TelefonNummerIdentifikator>11111111</ns12:TelefonNummerIdentifikator> 

    </ns12:VirksomhedStruktur> 

</ns19:NemRefusionFelterStruktur> 
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6.2.4 Anmeldelse for lønmodtager uden løn under sygdom (DP200A) 

HeaderStrukturen for en lønmodtager uden løn under sygdom indeholder følgende: 

 

<ns3:HeaderStruktur NemRefusionVersion="2013082001_Backend-58"> 

    <ns3:SignOffIndikator>true</ns3:SignOffIndikator> 
    <ns3:TokenTekst>bd9a4b3b-4a54-49c6-b778-437c0045c20c</ns3:TokenTekst> 

    <ns3:TransaktionKode>Behandlet</ns3:TransaktionKode> 

    <ns3:IndberetningstypeKode>Anmeldelse</ns3:IndberetningstypeKode> 

    <ns3:FravaerTypeKode>Sygdom</ns3:FravaerTypeKode> 
    <ns3:FravaerendeStruktur> 

      <ns3:FravaerendeTypeKode>Loenmodtager</ns3:FravaerendeTypeKode> 

      <ns3:LoenUnderFravaerIndikator>false</ns3:LoenUnderFravaerIndikator> 

      <ns3:AdressebeskyttelseIndikator>false</ns3:AdressebeskyttelseIndikator> 
    </ns3:FravaerendeStruktur> 

    <ns3:AnsaettelsesforholdStruktur> 

      <ns3:BekraeftetIndikator>true</ns3:BekraeftetIndikator> 

    </ns3:AnsaettelsesforholdStruktur> 

    <ns3:IndberetningUUIDIdentifikator>8e65bc1f-039e-4780-872b-dabce4617b74</ns3:IndberetningUUIDIdentifikator> 
    <ns3:FravaerUUIDIdentifikator>e5ee4859-d14f-4e74-a2c3-2f8cf5297709</ns3:FravaerUUIDIdentifikator> 

    <ns3:IndberetningTilstandKode>KlargjortIndberetning</ns3:IndberetningTilstandKode> 

    <ns3:ReferenceAttributTekst /> 

    <ns3:CorrelationIdentifier>E33589020A386CF1AEE618A905435130</ns3:CorrelationIdentifier> 
    <ns3:ModtagerKommuneStruktur> 

      <ns3:ModtagerKommuneKode>0813</ns3:ModtagerKommuneKode> 

      <ns3:ModtagerKommuneNavn>Frederikshavn Kommune</ns3:ModtagerKommuneNavn> 

      <ns3:ModtagerMyndighedKode>0813</ns3:ModtagerMyndighedKode> 
      <ns3:ModtagerMyndighedNavn>Frederikshavn Kommune</ns3:ModtagerMyndighedNavn> 

    </ns3:ModtagerKommuneStruktur> 

    <ns3:IndberetterStruktur> 

      <ns3:IndberetterIdentifikator>CVR:88888888-RID:8888888888888,Test person</ns3:IndberetterIdentifikator> 

      <ns3:IndberetterOprettetIdentifikator> CVR:88888888-RID:8888888888888,Test person </ns3:IndberetterOprettetIdentifikator> 
      <ns3:OprettetDatoTid>2013-10-15T14:01:07.8520274</ns3:OprettetDatoTid> 

      <ns3:OpdateretDatoTid>2013-10-15T14:03:53.6810904</ns3:OpdateretDatoTid> 

    </ns3:IndberetterStruktur> 

    <ns3:SigneringDatoTid>2013-10-15T14:03:53.6810904</ns3:SigneringDatoTid> 
    <ns3:OpretterAktoer>VirksomhedsDialog</ns3:OpretterAktoer> 
  </ns3:HeaderStruktur> 
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Den øvrige FelterStruktur består af følgen-

de:  

<ns19:NemRefusionFelterStruktur> 
    <ns12:DenFravaerendeStruktur> 
      <ns12:BorgerStruktur> 
        <ns12:CPRnummerIdentifikator>1111111111</ns12:CPRnummerIdentifikator> 
        <ns12:DanskAdresseStruktur> 
          <ns21:StreetName>Testgade</ns21:StreetName> 
          <ns20:StreetBuildingIdentifier>46</ns20:StreetBuildingIdentifier> 
          <ns21:PostCodeIdentifier>9900</ns21:PostCodeIdentifier> 
          <ns21:DistrictName>Frederikshavn</ns21:DistrictName> 
        </ns12:DanskAdresseStruktur> 
        <ns12:BorgerNavnStruktur> 
          <ns20:PersonGivenName>Test</ns20:PersonGivenName> 
          <ns20:PersonSurnameName>Person</ns20:PersonSurnameName> 
        </ns12:BorgerNavnStruktur> 
      </ns12:BorgerStruktur> 
    </ns12:DenFravaerendeStruktur> 
    <ns12:SygdomsfravaerStruktur> 
      <ns12:FoersteSygefravaersdagDato>2013-10-14</ns12:FoersteSygefravaersdagDato> 
      <ns12:SidsteSygefravaersdagDato>2013-10-25</ns12:SidsteSygefravaersdagDato> 
      <ns12:ArbejdsskadeIndikator>false</ns12:ArbejdsskadeIndikator> 
      <ns12:FravaerStruktur> 
        <ns12:GenoptagelseArbejdeKode>2</ns12:GenoptagelseArbejdeKode> 
      </ns12:FravaerStruktur> 
      <ns12:SygedagpengerefusionStruktur> 
        <ns12:UdbetalingAarbejdsgiverperiodeIndikator>false</ns12:UdbetalingAarbejdsgiverperiodeIndikator> 
        <ns12:RefusionAarsagKode>1</ns12:RefusionAarsagKode> 
      </ns12:SygedagpengerefusionStruktur> 
    </ns12:SygdomsfravaerStruktur> 
    <ns12:AnsaettelsesforholdStruktur> 
    <ns12:AnsatOverOtteUgerIndikator>false</ ns12:AnsatOverOtteUgerIndikator> 
      <ns12:AnsaettelseDato>2013-10-02</ns12:AnsaettelseDato> 
      <ns12:AnsaettelsesperiodeTimeKvantitet>63</ns12:AnsaettelsesperiodeTimeKvantitet> 
      <ns12:StillingsbetegnelseNavn>Produktionsmedarbejder</ns12:StillingsbetegnelseNavn> 
      <ns12:SaerligeOrdningerKode>3</ns12:SaerligeOrdningerKode> 
      <ns12:LoesarbejderIndikator>false</ns12:LoesarbejderIndikator> 
      <ns12:LoenforholdStruktur> 
        <ns12:AktuelLoenBeloeb>110.40</ns12:AktuelLoenBeloeb> 
        <ns12:AktuelLoenUdbetalingsfrekvensKode>1</ns12:AktuelLoenUdbetalingsfrekvensKode> 
        <ns12:VarierendeTimeloenIndikator>false</ns12:VarierendeTimeloenIndikator> 
        <ns12:SygeloenLoenfrekvensKode>2</ns12:SygeloenLoenfrekvensKode> 
      </ns12:LoenforholdStruktur> 
      <ns12:ArbejdstidsforholdStruktur> 
        <ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 
          <ns12:UgentligArbejdstidTimeKvantitet>7</ns12:UgentligArbejdstidTimeKvantitet> 
          <ns12:UgentligArbejdstidMinutKvantitet>30</ns12:UgentligArbejdstidMinutKvantitet> 
          <ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode>1</ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode> 
        </ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 
        <ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 
          <ns12:UgentligArbejdstidTimeKvantitet>7</ns12:UgentligArbejdstidTimeKvantitet> 
          <ns12:UgentligArbejdstidMinutKvantitet>30</ns12:UgentligArbejdstidMinutKvantitet> 
          <ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode>2</ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode> 
        </ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 
        <ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 
          <ns12:UgentligArbejdstidTimeKvantitet>7</ns12:UgentligArbejdstidTimeKvantitet> 
          <ns12:UgentligArbejdstidMinutKvantitet>30</ns12:UgentligArbejdstidMinutKvantitet> 
          <ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode>3</ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode> 
        </ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 
        <ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 
          <ns12:UgentligArbejdstidTimeKvantitet>7</ns12:UgentligArbejdstidTimeKvantitet> 
          <ns12:UgentligArbejdstidMinutKvantitet>30</ns12:UgentligArbejdstidMinutKvantitet> 
          <ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode>4</ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode> 
        </ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 
        <ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 
          <ns12:UgentligArbejdstidTimeKvantitet>7</ns12:UgentligArbejdstidTimeKvantitet> 
          <ns12:UgentligArbejdstidMinutKvantitet>0</ns12:UgentligArbejdstidMinutKvantitet> 
          <ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode>5</ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode> 
        </ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 
        <ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 
          <ns12:UgentligArbejdstidTimeKvantitet>0</ns12:UgentligArbejdstidTimeKvantitet> 
          <ns12:UgentligArbejdstidMinutKvantitet>0</ns12:UgentligArbejdstidMinutKvantitet> 
          <ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode>6</ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode> 
        </ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 
        <ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 
          <ns12:UgentligArbejdstidTimeKvantitet>0</ns12:UgentligArbejdstidTimeKvantitet> 
          <ns12:UgentligArbejdstidMinutKvantitet>0</ns12:UgentligArbejdstidMinutKvantitet> 
          <ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode>7</ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode> 
        </ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 
      </ns12:ArbejdstidsforholdStruktur> 
    </ns12:AnsaettelsesforholdStruktur> 
    <ns12:VirksomhedStruktur> 
      <ns12:VirksomhedNavn>Test virksomhed</ns12:VirksomhedNavn> 
      <ns12:CVRnummerIdentifikator>88888888</ns12:CVRnummerIdentifikator> 
      <ns12:PNummerIdentifikator>8888888888</ns12:PNummerIdentifikator> 
      <ns12:DanskAdresseStruktur> 
        <ns21:StreetName>Testvej</ns21:StreetName> 
        <ns20:StreetBuildingIdentifier>2</ns20:StreetBuildingIdentifier> 
        <ns21:PostCodeIdentifier>9982</ns21:PostCodeIdentifier> 
        <ns21:DistrictName>Ålbæk</ns21:DistrictName> 
      </ns12:DanskAdresseStruktur> 
      <ns12:TelefonNummerIdentifikator>11111111</ns12:TelefonNummerIdentifikator> 
      <ns12:EmailAdresseIdentifikator>test@test.com</ns12:EmailAdresseIdentifikator> 
    </ns12:VirksomhedStruktur> 
  </ns19:NemRefusionFelterStruktur> 
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6.2.5 Anmeldelse for forsikret lønmodtager (DP200B) 

HeaderStrukturen for en forsikret indeholder følgende: 

 

 

<ns3:HeaderStruktur NemRefusionVersion="2013082001_Backend-58"> 

    <ns3:SignOffIndikator>true</ns3:SignOffIndikator> 
    <ns3:TokenTekst>014c633e-c7c3-4cc4-98ed-e9d5496416ad</ns3:TokenTekst> 

    <ns3:AnsaettelseIdentifikator /> 

    <ns3:TransaktionKode>Behandlet</ns3:TransaktionKode> 

    <ns3:IndberetningstypeKode>Anmeldelse</ns3:IndberetningstypeKode> 
    <ns3:FravaerTypeKode>Sygdom</ns3:FravaerTypeKode> 

    <ns3:FravaerendeStruktur> 

      <ns3:FravaerendeTypeKode>Forsikret</ns3:FravaerendeTypeKode> 

      <ns3:AdressebeskyttelseIndikator>false</ns3:AdressebeskyttelseIndikator> 
    </ns3:FravaerendeStruktur> 

    <ns3:AnsaettelsesforholdStruktur> 

      <ns3:BekraeftetIndikator>true</ns3:BekraeftetIndikator> 

    </ns3:AnsaettelsesforholdStruktur> 

    <ns3:IndberetningUUIDIdentifikator>34110be3-2df6-4727-83ca-c1b0516130cd</ns3:IndberetningUUIDIdentifikator> 
    <ns3:FravaerUUIDIdentifikator>aea64f80-1070-48eb-b9a4-902060eee885</ns3:FravaerUUIDIdentifikator> 

    <ns3:IndberetningTilstandKode>KlargjortIndberetning</ns3:IndberetningTilstandKode> 

    <ns3:ReferenceAttributTekst /> 

    <ns3:CorrelationIdentifier>E32FF1161FFA9CF1AEE618A905435130</ns3:CorrelationIdentifier> 
    <ns3:ModtagerKommuneStruktur> 

      <ns3:ModtagerKommuneKode>0661</ns3:ModtagerKommuneKode> 

      <ns3:ModtagerKommuneNavn>Holstebro Kommune</ns3:ModtagerKommuneNavn> 

      <ns3:ModtagerMyndighedKode>0661</ns3:ModtagerMyndighedKode> 
      <ns3:ModtagerMyndighedNavn>Holstebro Kommune</ns3:ModtagerMyndighedNavn> 

    </ns3:ModtagerKommuneStruktur> 

    <ns3:IndberetterStruktur> 

      <ns3:IndberetterIdentifikator>CVR:88888888-RID:88888888,Test person</ns3:IndberetterIdentifikator> 

      <ns3:IndberetterOprettetIdentifikator>CVR:88888888-RID:88888888,Test person </ns3:IndberetterOprettetIdentifikator> 
      <ns3:OprettetDatoTid>2013-10-07T13:03:41.841839</ns3:OprettetDatoTid> 

      <ns3:OpdateretDatoTid>2013-10-08T10:06:28.6094868</ns3:OpdateretDatoTid> 

    </ns3:IndberetterStruktur> 

    <ns3:SigneringDatoTid>2013-10-08T10:06:28.6094868</ns3:SigneringDatoTid> 
    <ns3:OpretterAktoer>VirksomhedsDialog</ns3:OpretterAktoer> 
  </ns3:HeaderStruktur> 
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Den øvrige FelterStruktur består af følgende: 

 

 

<ns19:NemRefusionFelterStruktur> 

    <ns12:DenFravaerendeStruktur> 
      <ns12:BorgerStruktur> 

        <ns12:CPRnummerIdentifikator>1111111111</ns12:CPRnummerIdentifikator> 

        <ns12:DanskAdresseStruktur> 

          <ns21:StreetName>Testvej</ns21:StreetName> 

          <ns20:StreetBuildingIdentifier>10</ns20:StreetBuildingIdentifier> 
          <ns21:PostCodeIdentifier>6990</ns21:PostCodeIdentifier> 

          <ns21:DistrictName>Ulfborg</ns21:DistrictName> 

        </ns12:DanskAdresseStruktur> 

        <ns12:BorgerNavnStruktur> 
          <ns20:PersonGivenName>Test</ns20:PersonGivenName> 

          <ns20:PersonSurnameName>Person</ns20:PersonSurnameName> 

        </ns12:BorgerNavnStruktur> 

      </ns12:BorgerStruktur> 
    </ns12:DenFravaerendeStruktur> 

    <ns12:SygdomsfravaerStruktur> 

      <ns12:FoersteSygefravaersdagDato>2013-10-07</ns12:FoersteSygefravaersdagDato> 

    </ns12:SygdomsfravaerStruktur> 
    <ns12:ArbejdsloeshedskasseforholdStruktur> 

      <ns12:ForsikringsgradKode>1</ns12:ForsikringsgradKode> 

      <ns12:LedigFraDato>2013-10-07</ns12:LedigFraDato> 

      <ns12:FravaerAnmeldelseDato>2013-10-07T00:00:00</ns12:FravaerAnmeldelseDato> 

      <ns12:YdelserStruktur> 
        <ns12:YdelserFoerFravaerIndikator>false</ns12:YdelserFoerFravaerIndikator> 

        <ns12:YdelserFoerFravaerKode>2</ns12:YdelserFoerFravaerKode> 

      </ns12:YdelserStruktur> 

    </ns12:ArbejdsloeshedskasseforholdStruktur> 
    <ns12:VirksomhedStruktur> 

      <ns12:VirksomhedNavn>Test Arbejdsløshedskasse</ns12:VirksomhedNavn> 

      <ns12:CVRnummerIdentifikator>88888888</ns12:CVRnummerIdentifikator> 

      <ns12:PNummerIdentifikator>8888888888</ns12:PNummerIdentifikator> 
      <ns12:DanskAdresseStruktur> 

        <ns21:StreetName>Testvej</ns21:StreetName> 

        <ns20:StreetBuildingIdentifier>42</ns20:StreetBuildingIdentifier> 

        <ns21:PostCodeIdentifier>2650</ns21:PostCodeIdentifier> 

        <ns21:DistrictName>Hvidovre</ns21:DistrictName> 
      </ns12:DanskAdresseStruktur> 

      <ns12:TelefonNummerIdentifikator>11111111</ns12:TelefonNummerIdentifikator> 

      <ns12:EmailAdresseIdentifikator>test@test.dk</ns12:EmailAdresseIdentifikator> 

    </ns12:VirksomhedStruktur> 
  </ns19:NemRefusionFelterStruktur> 
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6.2.6 Anmeldelse for selvstændig (DP200C) 

HeaderStrukturen for en selvstændig indeholder følgende: 

 

<ns3:HeaderStruktur NemRefusionVersion="2013082001_Backend-58"> 

    <ns3:SignOffIndikator>true</ns3:SignOffIndikator> 

    <ns3:TokenTekst>ed5440f7-a087-4578-b933-148aa9e19119</ns3:TokenTekst> 

    <ns3:AnsaettelseIdentifikator /> 
    <ns3:TransaktionKode>RetSigneret</ns3:TransaktionKode> 

    <ns3:IndberetningstypeKode>Anmeldelse</ns3:IndberetningstypeKode> 

    <ns3:FravaerTypeKode>Sygdom</ns3:FravaerTypeKode> 

    <ns3:FravaerendeStruktur> 
      <ns3:FravaerendeTypeKode>Selvstaendig</ns3:FravaerendeTypeKode> 

      <ns3:AdressebeskyttelseIndikator>false</ns3:AdressebeskyttelseIndikator> 

    </ns3:FravaerendeStruktur> 

    <ns3:AnsaettelsesforholdStruktur> 

      <ns3:BekraeftetIndikator>true</ns3:BekraeftetIndikator> 
    </ns3:AnsaettelsesforholdStruktur> 

    <ns3:IndberetningUUIDIdentifikator>7f0fb244-387b-4cf2-9675-979a1c5a035e</ns3:IndberetningUUIDIdentifikator> 

    <ns3:FravaerUUIDIdentifikator>0fbb04bf-00cc-44be-ba9a-d47d787b44de</ns3:FravaerUUIDIdentifikator> 

    <ns3:IndberetningTilstandKode>KlargjortIndberetning</ns3:IndberetningTilstandKode> 
    <ns3:ReferenceAttributTekst /> 

    <ns3:CorrelationIdentifier>E33C04AD19431CF1AEE618A905435130</ns3:CorrelationIdentifier> 

    <ns3:ModtagerKommuneStruktur> 

      <ns3:ModtagerKommuneKode>0461</ns3:ModtagerKommuneKode> 
      <ns3:ModtagerKommuneNavn>Odense Kommune</ns3:ModtagerKommuneNavn> 

      <ns3:ModtagerMyndighedKode>0461</ns3:ModtagerMyndighedKode> 

      <ns3:ModtagerMyndighedNavn>Odense Kommune</ns3:ModtagerMyndighedNavn> 

    </ns3:ModtagerKommuneStruktur> 
    <ns3:IndberetterStruktur> 

      <ns3:IndberetterIdentifikator>CVR:88888888-RID:88888888,Test person</ns3:IndberetterIdentifikator> 

      <ns3:IndberetterOprettetIdentifikator> CVR:88888888-RID:88888888,Test person </ns3:IndberetterOprettetIdentifikator> 

      <ns3:OprettetDatoTid>2013-10-23T18:40:51.2148385</ns3:OprettetDatoTid> 

      <ns3:OpdateretDatoTid>2013-10-23T18:52:40.4136469</ns3:OpdateretDatoTid> 
    </ns3:IndberetterStruktur> 

    <ns3:SigneringDatoTid>2013-10-23T18:52:40.4136469</ns3:SigneringDatoTid> 

    <ns3:OpretterAktoer>VirksomhedsDialog</ns3:OpretterAktoer> 

  </ns3:HeaderStruktur> 
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Den øvrige FelterStruktur består af følgende: 

 

 <ns19:NemRefusionFelterStruktur> 

    <ns12:DenFravaerendeStruktur> 
      <ns12:BorgerStruktur> 

        <ns12:CPRnummerIdentifikator>1111111111</ns12:CPRnummerIdentifikator> 

        <ns12:DanskAdresseStruktur> 

          <ns21:StreetName>Testvej</ns21:StreetName> 

          <ns20:StreetBuildingIdentifier>10</ns20:StreetBuildingIdentifier> 
          <ns21:PostCodeIdentifier>5000</ns21:PostCodeIdentifier> 

          <ns21:DistrictName>Odense C</ns21:DistrictName> 

        </ns12:DanskAdresseStruktur> 

        <ns12:BorgerNavnStruktur> 
          <ns20:PersonGivenName>Test</ns20:PersonGivenName> 

          <ns20:PersonSurnameName>Person</ns20:PersonSurnameName> 

        </ns12:BorgerNavnStruktur> 

      </ns12:BorgerStruktur> 
    </ns12:DenFravaerendeStruktur> 

    <ns12:SygdomsfravaerStruktur> 

      <ns12:FoersteSygefravaersdagDato>2013-10-17</ns12:FoersteSygefravaersdagDato> 

      <ns12:SidsteSygefravaersdagDato>2013-10-22</ns12:SidsteSygefravaersdagDato> 
      <ns12:SygdomArtNavn>Migræne og forkøelse udmattelse i kroppen</ns12:SygdomArtNavn> 

      <ns12:UlykkestilfaeldeIndikator>false</ns12:UlykkestilfaeldeIndikator> 

      <ns12:ArbejdsskadeIndikator>false</ns12:ArbejdsskadeIndikator> 

      <ns12:FravaerStruktur> 

        <ns12:FuldtFravaerendeKode>1</ns12:FuldtFravaerendeKode> 
      </ns12:FravaerStruktur> 

    </ns12:SygdomsfravaerStruktur> 

    <ns12:AnsaettelsesforholdStruktur> 

      <ns12:ArbejdstidsforholdStruktur> 
        <ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 

          <ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode>1</ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode> 

        </ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 

        <ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 
          <ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode>2</ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode> 

        </ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 

        <ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 

          <ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode>3</ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode> 

        </ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 
        <ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 

          <ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode>4</ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode> 

        </ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 

        <ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 
          <ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode>5</ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode> 

        </ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 

        <ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 

          <ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode>6</ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode> 
        </ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 

      </ns12:ArbejdstidsforholdStruktur> 

    </ns12:AnsaettelsesforholdStruktur> 

    <ns12:VirksomhedsforholdStruktur> 
      <ns12:ErhvervNavn>malermester</ns12:ErhvervNavn> 

      <ns12:SelvstaendigOverSeksMaanederIndikator>true</ns12:SelvstaendigOverSeksMaanederIndikator> 

      <ns12:GennemsnitligArbejdstidTimerPerUgeRate>65</ns12:GennemsnitligArbejdstidTimerPerUgeRate> 

      <ns12:AndenIndkomstIndikator>false</ns12:AndenIndkomstIndikator> 

      <ns12:FrivilligSikretIndikator>true</ns12:FrivilligSikretIndikator> 
      <ns12:FrivilligSikretKode>1</ns12:FrivilligSikretKode> 

      <ns12:FrivilligSikretSatsKode>1</ns12:FrivilligSikretSatsKode> 

    </ns12:VirksomhedsforholdStruktur> 

    <ns12:VirksomhedStruktur> 
      <ns12:VirksomhedNavn>Malermester Test person</ns12:VirksomhedNavn> 

      <ns12:CVRnummerIdentifikator>88888888</ns12:CVRnummerIdentifikator> 

      <ns12:PNummerIdentifikator>8888888888</ns12:PNummerIdentifikator> 

      <ns12:DanskAdresseStruktur> 
        <ns21:StreetName>Testvej</ns21:StreetName> 

        <ns20:StreetBuildingIdentifier >10</ns20:StreetBuildingIdentifier> 

        <ns21:PostCodeIdentifier>5000</ns21:PostCodeIdentifier> 

        <ns21:DistrictName>Odense C</ns21:DistrictName> 

      </ns12:DanskAdresseStruktur> 
      <ns12:TelefonNummerIdentifikator>11111111</ns12:TelefonNummerIdentifikator> 

      <ns12:EmailAdresseIdentifikator>test@test.net</ns12:EmailAdresseIdentifikator> 

    </ns12:VirksomhedStruktur> 

  </ns19:NemRefusionFelterStruktur> 
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6.3 Eksempler for indberetning for graviditet, barsel og adoption 

Eksemplerne for strukturer omfattende graviditet, barsel og adoption omfatter 

 Anmeldelse for en forsikret lønmodtager (DP400B) 

 Anmeldelse for en selvstændig (DP400C) 

 Anmeldelse for en lønmodtager (DP400A) 

 Anmodning (DP402) 

 Raskmelding (DP212b) 

6.3.1 Anmodning (DP401) 

HeaderStrukturen for anmeldelse for en lønmodtager indeholder følgende: 

 

 

Den øvrige FelterStruktur består af følgende: 

 

<ns3:HeaderStruktur NemRefusionVersion="2013082001_Backend-58"> 
    <ns3:SignOffIndikator>true</ns3:SignOffIndikator> 

    <ns3:TokenTekst>9f884c7a-2067-4930-b2d5-d779a80962f0</ns3:TokenTekst> 

    <ns3:AnsaettelseIdentifikator /> 

    <ns3:TransaktionKode>Behandlet</ns3:TransaktionKode> 
    <ns3:IndberetningstypeKode>Anmeldelse</ns3:IndberetningstypeKode> 

    <ns3:FravaerTypeKode>Barsel</ns3:FravaerTypeKode> 

    <ns3:FravaerendeStruktur> 

      <ns3:FravaerendeTypeKode>Loenmodtager</ns3:FravaerendeTypeKode> 
      <ns3:LoenUnderFravaerIndikator>true</ns3:LoenUnderFravaerIndikator> 

      <ns3:AdressebeskyttelseIndikator>false</ns3:AdressebeskyttelseIndikator> 

    </ns3:FravaerendeStruktur> 

    <ns3:AnsaettelsesforholdStruktur> 

      <ns3:BekraeftetIndikator>true</ns3:BekraeftetIndikator> 
      <ns3:IkkeBekraeftetTekst /> 

    </ns3:AnsaettelsesforholdStruktur> 

    <ns3:IndberetningUUIDIdentifikator>381a17de-9d86-4373-b113-baeb1b6de380</ns3:IndberetningUUIDIdentifikator> 

    <ns3:FravaerUUIDIdentifikator>71c6bd4d-ae1c-431e-95da-84f8c115e360</ns3:FravaerUUIDIdentifikator> 
    <ns3:IndberetningTilstandKode>KlargjortIndberetning</ns3:IndberetningTilstandKode> 

    <ns3:ReferenceAttributTekst /> 

    <ns3:CorrelationIdentifier>E3269110705075F1AEE618A905435130</ns3:CorrelationIdentifier> 

    <ns3:ModtagerKommuneStruktur> 
      <ns3:ModtagerKommuneKode>0575</ns3:ModtagerKommuneKode> 

      <ns3:ModtagerKommuneNavn>Vejen Kommune</ns3:ModtagerKommuneNavn> 

      <ns3:ModtagerMyndighedKode>0100</ns3:ModtagerMyndighedKode> 

      <ns3:ModtagerMyndighedNavn>UDK</ns3:ModtagerMyndighedNavn> 

    </ns3:ModtagerKommuneStruktur> 
    <ns3:IndberetterStruktur> 

      <ns3:IndberetterIdentifikator>CVR:88888888-RID:88888888,Test person</ns3:IndberetterIdentifikator> 

      <ns3:IndberetterOprettetIdentifikator> CVR:88888888-RID:88888888,Test person</ns3:IndberetterOprettetIdentifikator> 

      <ns3:OprettetDatoTid>2013-09-26T11:45:51.6165968</ns3:OprettetDatoTid> 
      <ns3:OpdateretDatoTid>2013-09-26T11:46:58.4465684</ns3:OpdateretDatoTid> 

    </ns3:IndberetterStruktur> 

    <ns3:SigneringDatoTid>2013-09-26T11:46:58.4465684</ns3:SigneringDatoTid> 

    <ns3:OpretterAktoer>VirksomhedsDialog</ns3:OpretterAktoer> 
  </ns3:HeaderStruktur> 



NemRefusion  

 

Side 147 Kommuneservice snitfladebeskrivelse 

 31-07-2015 

 

 <ns19:NemRefusionFelterStruktur> 

    <ns12:DenFravaerendeStruktur> 

      <ns12:BorgerStruktur> 
        <ns12:CPRnummerIdentifikator>1111111111</ns12:CPRnummerIdentifikator> 

        <ns12:DanskAdresseStruktur> 

          <ns21:StreetName>Testgade</ns21:StreetName> 

          <ns20:StreetBuildingIdentifier>20</ns20:StreetBuildingIdentifier> 
          <ns21:PostCodeIdentifier>6621</ns21:PostCodeIdentifier> 

          <ns21:DistrictName>Gesten</ns21:DistrictName> 

        </ns12:DanskAdresseStruktur> 

        <ns12:BorgerNavnStruktur> 
          <ns20:PersonGivenName>Test</ns20:PersonGivenName> 

          <ns20:PersonSurnameName>Person</ns20:PersonSurnameName> 

        </ns12:BorgerNavnStruktur> 

      </ns12:BorgerStruktur> 
    </ns12:DenFravaerendeStruktur> 

    <ns12:BarselfravaerStruktur> 

      <ns12:FoersteFravaersdagDato>2013-08-28</ns12:FoersteFravaersdagDato> 

      <ns12:FravaersaarsagKode>2</ns12:FravaersaarsagKode> 

      <ns12:ForventetFoedselDato>2013-11-17</ns12:ForventetFoedselDato> 
      <ns12:FravaerStruktur> 

        <ns12:GenoptagelseArbejdeKode>1</ns12:GenoptagelseArbejdeKode> 

      </ns12:FravaerStruktur> 

    </ns12:BarselfravaerStruktur> 
    <ns12:AnsaettelsesforholdStruktur> 

      <ns12:AnsatOverTrettenUgerIndikator>true</ns12:AnsatOverTrettenUgerIndikator> 

      <ns12:SaerligeOrdningerKode>3</ns12:SaerligeOrdningerKode> 

      <ns12:LoenforholdStruktur> 
        <ns12:AktuelLoenBeloeb>150.82</ns12:AktuelLoenBeloeb> 

        <ns12:AktuelLoenUdbetalingsfrekvensKode>1</ns12:AktuelLoenUdbetalingsfrekvensKode> 

        <ns12:VarierendeTimeloenIndikator>false</ns12:VarierendeTimeloenIndikator> 

        <ns12:SygeloenLoenfrekvensKode>4</ns12:SygeloenLoenfrekvensKode> 

        <ns12:SygeloenBeloeb>150.82</ns12:SygeloenBeloeb> 
        <ns12:AktuelLoenLoenaendringIndikator>false</ns12:AktuelLoenLoenaendringIndikator> 

        <ns12:SygeloenLoenaendringIndikator>false</ns12:SygeloenLoenaendringIndikator> 

        <ns12:LoenfortsaettelseIndikator>true</ns12:LoenfortsaettelseIndikator> 

      </ns12:LoenforholdStruktur> 
      <ns12:ArbejdstidsforholdStruktur> 

        <ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 

          <ns12:UgentligArbejdstidTimeKvantitet>7</ns12:UgentligArbejdstidTimeKvantitet> 

          <ns12:UgentligArbejdstidMinutKvantitet>24</ns12:UgentligArbejdstidMinutKvantitet> 
          <ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode>1</ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode> 

        </ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 

        <ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 

          <ns12:UgentligArbejdstidTimeKvantitet>7</ns12:UgentligArbejdstidTimeKvantitet> 
          <ns12:UgentligArbejdstidMinutKvantitet>24</ns12:UgentligArbejdstidMinutKvantitet> 

          <ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode>2</ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode> 

        </ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 

        <ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 

          <ns12:UgentligArbejdstidTimeKvantitet>7</ns12:UgentligArbejdstidTimeKvantitet> 
          <ns12:UgentligArbejdstidMinutKvantitet>24</ns12:UgentligArbejdstidMinutKvantitet> 

          <ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode>3</ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode> 

        </ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 

        <ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 
          <ns12:UgentligArbejdstidTimeKvantitet>7</ns12:UgentligArbejdstidTimeKvantitet> 

          <ns12:UgentligArbejdstidMinutKvantitet>24</ns12:UgentligArbejdstidMinutKvantitet> 

          <ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode>4</ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode> 

        </ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 
        <ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 

          <ns12:UgentligArbejdstidTimeKvantitet>7</ns12:UgentligArbejdstidTimeKvantitet> 

          <ns12:UgentligArbejdstidMinutKvantitet>24</ns12:UgentligArbejdstidMinutKvantitet> 

          <ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode>5</ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode> 

        </ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 
        <ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 

          <ns12:UgentligArbejdstidTimeKvantitet>0</ns12:UgentligArbejdstidTimeKvantitet> 

          <ns12:UgentligArbejdstidMinutKvantitet>0</ns12:UgentligArbejdstidMinutKvantitet> 

          <ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode>6</ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode> 
        </ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 

        <ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 

          <ns12:UgentligArbejdstidTimeKvantitet>0</ns12:UgentligArbejdstidTimeKvantitet> 

          <ns12:UgentligArbejdstidMinutKvantitet>0</ns12:UgentligArbejdstidMinutKvantitet> 
          <ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode>7</ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode> 

        </ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 

      </ns12:ArbejdstidsforholdStruktur> 

    </ns12:AnsaettelsesforholdStruktur> 
    <ns12:VirksomhedStruktur> 

      <ns12:VirksomhedNavn>Test virksomhed</ns12:VirksomhedNavn> 

      <ns12:CVRnummerIdentifikator>88888888</ns12:CVRnummerIdentifikator> 

      <ns12:PNummerIdentifikator>8888888888</ns12:PNummerIdentifikator> 

      <ns12:SEnummerIdentifikator>88888888</ns12:SEnummerIdentifikator> 
      <ns12:DanskAdresseStruktur> 

        <ns21:StreetName>Testvej</ns21:StreetName> 

        <ns20:StreetBuildingIdentifier>3A</ns20:StreetBuildingIdentifier> 

        <ns21:PostCodeIdentifier>6000</ns21:PostCodeIdentifier> 
        <ns21:DistrictName>Kolding</ns21:DistrictName> 

      </ns12:DanskAdresseStruktur> 

    </ns12:VirksomhedStruktur> 

  </ns19:NemRefusionFelterStruktur> 
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6.3.2 Anmodning (DP402) 

HeaderStrukturen for anmeldelse for en lønmodtager indeholder følgende: 

 

<ns3:HeaderStruktur NemRefusionVersion="2013082001_Backend-58"> 

    <ns3:SignOffIndikator>true</ns3:SignOffIndikator> 

    <ns3:TokenTekst>35c9cb1c-a043-46ae-987a-a78a107b94d7</ns3:TokenTekst> 

    <ns3:AnsaettelseIdentifikator /> 
    <ns3:TransaktionKode>Behandlet</ns3:TransaktionKode> 

    <ns3:IndberetningstypeKode>Anmodning</ns3:IndberetningstypeKode> 

    <ns3:FravaerTypeKode>Barsel</ns3:FravaerTypeKode> 

    <ns3:FravaerendeStruktur> 
      <ns3:FravaerendeTypeKode>Loenmodtager</ns3:FravaerendeTypeKode> 

      <ns3:LoenUnderFravaerIndikator>true</ns3:LoenUnderFravaerIndikator> 

      <ns3:AdressebeskyttelseIndikator>false</ns3:AdressebeskyttelseIndikator> 

    </ns3:FravaerendeStruktur> 

    <ns3:AnsaettelsesforholdStruktur> 
      <ns3:BekraeftetIndikator>true</ns3:BekraeftetIndikator> 

      <ns3:IkkeBekraeftetTekst /> 

    </ns3:AnsaettelsesforholdStruktur> 

    <ns3:IndberetningUUIDIdentifikator>e6f96e70-dd14-4d28-ab4f-e7eeae671ed0</ns3:IndberetningUUIDIdentifikator> 
    <ns3:FravaerUUIDIdentifikator>0241cecb-a536-498a-9b71-ecb841d92cad</ns3:FravaerUUIDIdentifikator> 

    <ns3:IndberetningTilstandKode>KlargjortIndberetning</ns3:IndberetningTilstandKode> 

    <ns3:ReferenceAttributTekst /> 

    <ns3:CorrelationIdentifier>E32F454D5975C9F1AEE618A905435130</ns3:CorrelationIdentifier> 
    <ns3:ModtagerKommuneStruktur> 

      <ns3:ModtagerKommuneKode>0430</ns3:ModtagerKommuneKode> 

      <ns3:ModtagerKommuneNavn>Faaborg-Midtfyn Kommune</ns3:ModtagerKommuneNavn> 

      <ns3:ModtagerMyndighedKode>0100</ns3:ModtagerMyndighedKode> 
      <ns3:ModtagerMyndighedNavn>UDK</ns3:ModtagerMyndighedNavn> 

    </ns3:ModtagerKommuneStruktur> 

    <ns3:IndberetterStruktur> 

      <ns3:IndberetterIdentifikator>CVR:88888888-RID:88888888,Test Person</ns3:IndberetterIdentifikator> 

      <ns3:IndberetterOprettetIdentifikator> CVR:88888888-RID:88888888,Test Person </ns3:IndberetterOprettetIdentifikator> 
      <ns3:OprettetDatoTid>2013-10-07T13:34:29.961992</ns3:OprettetDatoTid> 

      <ns3:OpdateretDatoTid>2013-10-07T13:35:27.7782484</ns3:OpdateretDatoTid> 

    </ns3:IndberetterStruktur> 

    <ns3:SigneringDatoTid>2013-10-07T13:35:27.7782484</ns3:SigneringDatoTid> 
    <ns3:OpretterAktoer>VirksomhedsDialog</ns3:OpretterAktoer> 

  </ns3:HeaderStruktur> 
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Den øvrige FelterStruktur består af følgende: 

 

 <ns19:NemRefusionFelterStruktur> 

    <ns12:DenFravaerendeStruktur> 
      <ns12:BorgerStruktur> 

        <ns12:CPRnummerIdentifikator>1111111111</ns12:CPRnummerIdentifikator> 

        <ns12:DanskAdresseStruktur> 

          <ns21:StreetName>Testvej</ns21:StreetName> 

          <ns20:StreetBuildingIdentifier>4</ns20:StreetBuildingIdentifier> 
          <ns21:PostCodeIdentifier>5550</ns21:PostCodeIdentifier> 

          <ns21:DistrictName>Langeskov</ns21:DistrictName> 

        </ns12:DanskAdresseStruktur> 

        <ns12:BorgerNavnStruktur> 
          <ns20:PersonGivenName>Test</ns20:PersonGivenName> 

          <ns20:PersonSurnameName>Person</ns20:PersonSurnameName> 

        </ns12:BorgerNavnStruktur> 

      </ns12:BorgerStruktur> 
    </ns12:DenFravaerendeStruktur> 

    <ns12:BarselfravaerStruktur> 

      <ns12:FoersteFravaersdagDato>2013-07-24</ns12:FoersteFravaersdagDato> 

      <ns12:FravaerStruktur> 
        <ns12:GenoptagelseArbejdeKode>1</ns12:GenoptagelseArbejdeKode> 

      </ns12:FravaerStruktur> 

      <ns12:BarseldagpengerefusionStruktur> 

        <ns12:AfholdtFerieOmsorgsdageIndikator>false</ns12:AfholdtFerieOmsorgsdageIndikator> 

        <ns12:BevilligetDagpengerefusionStruktur> 
          <ns12:RefusionStartDato>2013-09-01</ns12:RefusionStartDato> 

          <ns12:RefusionSlutDato>2013-09-30</ns12:RefusionSlutDato> 

        </ns12:BevilligetDagpengerefusionStruktur> 

      </ns12:BarseldagpengerefusionStruktur> 
    </ns12:BarselfravaerStruktur> 

    <ns12:AnsaettelsesforholdStruktur> 

      <ns12:LoenforholdStruktur> 

        <ns12:AktuelLoenLoenaendringIndikator>false</ns12:AktuelLoenLoenaendringIndikator> 
        <ns12:SygeloenLoenaendringIndikator>false</ns12:SygeloenLoenaendringIndikator> 

        <ns12:LoenfortsaettelseIndikator>true</ns12:LoenfortsaettelseIndikator> 

      </ns12:LoenforholdStruktur> 

      <ns12:ArbejdstidsforholdStruktur /> 

    </ns12:AnsaettelsesforholdStruktur> 
    <ns12:VirksomhedStruktur> 

      <ns12:VirksomhedNavn>Test virksomhed</ns12:VirksomhedNavn> 

      <ns12:CVRnummerIdentifikator>88888888</ns12:CVRnummerIdentifikator> 

      <ns12:PNummerIdentifikator>8888888888</ns12:PNummerIdentifikator> 
      <ns12:DanskAdresseStruktur> 

        <ns21:StreetName>Testvej</ns21:StreetName> 

        <ns20:StreetBuildingIdentifier>75</ns20:StreetBuildingIdentifier> 

        <ns21:PostCodeIdentifier>5220</ns21:PostCodeIdentifier> 
        <ns21:DistrictName>Odense SØ</ns21:DistrictName> 

      </ns12:DanskAdresseStruktur> 

    </ns12:VirksomhedStruktur> 

  </ns19:NemRefusionFelterStruktur> 
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6.3.3 Raskmelding (DP212b) 

HeaderStrukturen for en raskmelding indeholder følgende: 

 

Den øvrige FelterStruktur består af følgende: 

 

 

<ns3:HeaderStrukturNemRefusionVersion="2013082001_Backend-58"> 

    <ns3:SignOffIndikator>true</ns3:SignOffIndikator> 

    <ns3:TokenTekst>677de29f-9d06-48d5-9507-7c91a9aa4dcd</ns3:TokenTekst> 

    <ns3:TransaktionKode>Oret</ns3:TransaktionKode> 
    <ns3:IndberetningstypeKode>Raskmelding</ns3:IndberetningstypeKode> 

    <ns3:FravaerTypeKode>Barsel</ns3:FravaerTypeKode> 

    <ns3:FravaerendeStruktur> 

      <ns3:FravaerendeTypeKode>Loenmodtager</ns3:FravaerendeTypeKode> 
      <ns3:LoenUnderFravaerIndikator>true</ns3:LoenUnderFravaerIndikator> 

      <ns3:AdressebeskyttelseIndikator>false</ns3:AdressebeskyttelseIndikator> 

    </ns3:FravaerendeStruktur> 

    <ns3:AnsaettelsesforholdStruktur> 

      <ns3:BekraeftetIndikator>true</ns3:BekraeftetIndikator> 
      <ns3:IkkeBekraeftetTekst /> 

    </ns3:AnsaettelsesforholdStruktur> 

    <ns3:IndberetningUUIDIdentifikator>910c8f91-6e35-4097-90b3-50f4eda06b95</ns3:IndberetningUUIDIdentifikator> 

    <ns3:FravaerUUIDIdentifikator>d06aa607-3e80-40e9-8312-ec3710aa9629</ns3:FravaerUUIDIdentifikator> 
    <ns3:IndberetningTilstandKode>KlargjortIndberetning</ns3:IndberetningTilstandKode> 

    <ns3:ModtagerKommuneStruktur> 

      <ns3:ModtagerKommuneKode>0101</ns3:ModtagerKommuneKode> 

      <ns3:ModtagerKommuneNavn>Københavns Kommune - Ydelsesservice Sygedagpenge</ns3:ModtagerKommuneNavn> 
      <ns3:ModtagerMyndighedKode>0100</ns3:ModtagerMyndighedKode> 

      <ns3:ModtagerMyndighedNavn>UDK</ns3:ModtagerMyndighedNavn> 

    </ns3:ModtagerKommuneStruktur> 

    <ns3:IndberetterStruktur> 
      <ns3:IndberetterIdentifikator>CVR:88888888-RID:8888888888888,Test Person</ns3:IndberetterIdentifikator> 

      <ns3:IndberetterOprettetIdentifikator> CVR:88888888-RID:8888888888888,Test Person </ns3:IndberetterOprettetIdentifikator> 

      <ns3:OprettetDatoTid>2013-10-25T09:03:16.2467779</ns3:OprettetDatoTid> 

      <ns3:OpdateretDatoTid>2013-10-25T09:04:44.6396068+02:00</ns3:OpdateretDatoTid> 

    </ns3:IndberetterStruktur> 
    <ns3:SigneringDatoTid>2013-10-25T09:04:44.6396068+02:00</ns3:SigneringDatoTid> 

    <ns3:OpretterAktoer>VirksomhedsDialog</ns3:OpretterAktoer> 

  </ns3:HeaderStruktur> 

  <ns19:NemRefusionFelterStruktur> 

    <ns12:DenFravaerendeStruktur> 

      <ns12:BorgerStruktur> 
        <ns12:CPRnummerIdentifikator>1111111111</ns12:CPRnummerIdentifikator> 

        <ns12:DanskAdresseStruktur> 

          <ns21:StreetName>Testvej</ns21:StreetName> 

          <ns20:StreetBuildingIdentifier>41</ns20:StreetBuildingIdentifier> 
          <ns21:PostCodeIdentifier>2300</ns21:PostCodeIdentifier> 

          <ns21:DistrictName>København S</ns21:DistrictName> 

        </ns12:DanskAdresseStruktur> 

        <ns12:BorgerNavnStruktur> 
          <ns20:PersonGivenName>Test</ns20:PersonGivenName> 

          <ns20:PersonSurnameName>Person</ns20:PersonSurnameName> 

        </ns12:BorgerNavnStruktur> 

      </ns12:BorgerStruktur> 
    </ns12:DenFravaerendeStruktur> 

    <ns12:BarselfravaerStruktur> 

      <ns12:FoersteFravaersdagDato>2013-04-22</ns12:FoersteFravaersdagDato> 

      <ns12:SidsteFravaersdagDato>2013-10-08</ns12:SidsteFravaersdagDato> 

    </ns12:BarselfravaerStruktur> 
    <ns12:VirksomhedStruktur> 

      <ns12:VirksomhedNavn>Test virksomhed</ns12:VirksomhedNavn> 

      <ns12:CVRnummerIdentifikator>88888888</ns12:CVRnummerIdentifikator> 

      <ns12:PNummerIdentifikator>8888888888</ns12:PNummerIdentifikator> 
      <ns12:DanskAdresseStruktur> 

        <ns21:StreetName>Testvej</ns21:StreetName> 

        <ns20:StreetBuildingIdentifier>42</ns20:StreetBuildingIdentifier> 

        <ns21:PostCodeIdentifier>2300</ns21:PostCodeIdentifier> 
        <ns21:DistrictName>København S</ns21:DistrictName> 

      </ns12:DanskAdresseStruktur> 

    </ns12:VirksomhedStruktur> 

  </ns19:NemRefusionFelterStruktur> 
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6.3.4 Anmeldelse for lønmodtager (DP400A) 

HeaderStrukturen for anmeldelse for en lønmodtager indeholder følgende: 

 

<ns3:HeaderStruktur NemRefusionVersion="2013082001_Backend-58"> 

    <ns3:SignOffIndikator>true</ns3:SignOffIndikator> 

    <ns3:TokenTekst>0398bbd1-e52c-4fbd-8d89-ac6dc64a1a23</ns3:TokenTekst> 

    <ns3:TransaktionKode>Behandlet</ns3:TransaktionKode> 
    <ns3:IndberetningstypeKode>Anmeldelse</ns3:IndberetningstypeKode> 

    <ns3:FravaerTypeKode>Barsel</ns3:FravaerTypeKode> 

    <ns3:FravaerendeStruktur> 

      <ns3:FravaerendeTypeKode>Loenmodtager</ns3:FravaerendeTypeKode> 
      <ns3:LoenUnderFravaerIndikator>false</ns3:LoenUnderFravaerIndikator> 

      <ns3:AdressebeskyttelseIndikator>false</ns3:AdressebeskyttelseIndikator> 

    </ns3:FravaerendeStruktur> 

    <ns3:AnsaettelsesforholdStruktur> 

      <ns3:BekraeftetIndikator>true</ns3:BekraeftetIndikator> 
      <ns3:IkkeBekraeftetTekst /> 

    </ns3:AnsaettelsesforholdStruktur> 

    <ns3:IndberetningUUIDIdentifikator>b655e106-a26b-4809-8914-973e36faaf1f</ns3:IndberetningUUIDIdentifikator> 

    <ns3:FravaerUUIDIdentifikator>8a7b08c2-ff21-440b-9b35-7e0ccc1b60de</ns3:FravaerUUIDIdentifikator> 
    <ns3:IndberetningTilstandKode>KlargjortIndberetning</ns3:IndberetningTilstandKode> 

    <ns3:ReferenceAttributTekst /> 

    <ns3:CorrelationIdentifier>E31559A1F23ECAF1AEE618A905435130</ns3:CorrelationIdentifier> 

    <ns3:ModtagerKommuneStruktur> 
      <ns3:ModtagerKommuneKode>0479</ns3:ModtagerKommuneKode> 

      <ns3:ModtagerKommuneNavn>Svendborg Kommune</ns3:ModtagerKommuneNavn> 

      <ns3:ModtagerMyndighedKode>0100</ns3:ModtagerMyndighedKode> 

      <ns3:ModtagerMyndighedNavn>UDK</ns3:ModtagerMyndighedNavn> 
    </ns3:ModtagerKommuneStruktur> 

    <ns3:IndberetterStruktur> 

      <ns3:IndberetterIdentifikator>CVR:88888888-RID:8888888888888,Test Person</ns3:IndberetterIdentifikator> 

      <ns3:IndberetterOprettetIdentifikator> CVR:88888888-RID:8888888888888,Test Person </ns3:IndberetterOprettetIdentifikator> 

      <ns3:OprettetDatoTid>2013-09-04T13:53:44.8911441</ns3:OprettetDatoTid> 
      <ns3:OpdateretDatoTid>2013-09-04T13:56:54.3210308</ns3:OpdateretDatoTid> 

    </ns3:IndberetterStruktur> 

    <ns3:SigneringDatoTid>2013-09-04T13:56:54.3210308</ns3:SigneringDatoTid> 

    <ns3:OpretterAktoer>VirksomhedsDialog</ns3:OpretterAktoer> 
  </ns3:HeaderStruktur> 
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Den øvrige FelterStruktur består af følgende: 

 

 

 <ns19:NemRefusionFelterStruktur> 

    <ns12:DenFravaerendeStruktur> 
      <ns12:BorgerStruktur> 

        <ns12:CPRnummerIdentifikator>1111111111</ns12:CPRnummerIdentifikator> 

        <ns12:DanskAdresseStruktur> 

          <ns21:StreetName>Testvangen</ns21:StreetName> 

          <ns20:StreetBuildingIdentifier>5</ns20:StreetBuildingIdentifier> 
          <ns21:PostCodeIdentifier>5700</ns21:PostCodeIdentifier> 

          <ns21:DistrictName>Svendborg</ns21:DistrictName> 

        </ns12:DanskAdresseStruktur> 

        <ns12:BorgerNavnStruktur> 
          <ns20:PersonGivenName>Test</ns20:PersonGivenName> 

          <ns20:PersonSurnameName>Person</ns20:PersonSurnameName> 

        </ns12:BorgerNavnStruktur> 

      </ns12:BorgerStruktur> 
    </ns12:DenFravaerendeStruktur> 

    <ns12:BarselfravaerStruktur> 

      <ns12:FoersteFravaersdagDato>2013-08-14</ns12:FoersteFravaersdagDato> 

      <ns12:SidsteFravaersdagDato>2013-09-13</ns12:SidsteFravaersdagDato> 
      <ns12:FravaersperiodeSlutDato>2013-08-14</ns12:FravaersperiodeSlutDato> 

      <ns12:FravaersaarsagKode>7</ns12:FravaersaarsagKode> 

      <ns12:FravaerStruktur> 

        <ns12:GenoptagelseArbejdeKode>2</ns12:GenoptagelseArbejdeKode> 

      </ns12:FravaerStruktur> 
    </ns12:BarselfravaerStruktur> 

    <ns12:AnsaettelsesforholdStruktur> 

      <ns12:AnsatOverTrettenUgerIndikator>true</ns12:AnsatOverTrettenUgerIndikator> 

      <ns12:StillingsbetegnelseNavn>sosuass</ns12:StillingsbetegnelseNavn> 
      <ns12:SaerligeOrdningerKode>3</ns12:SaerligeOrdningerKode> 

      <ns12:LoesarbejderIndikator>false</ns12:LoesarbejderIndikator> 

      <ns12:LoenforholdStruktur> 

        <ns12:AktuelLoenBeloeb>26386.59</ns12:AktuelLoenBeloeb> 
        <ns12:AktuelLoenUdbetalingsfrekvensKode>4</ns12:AktuelLoenUdbetalingsfrekvensKode> 

        <ns12:VarierendeTimeloenIndikator>false</ns12:VarierendeTimeloenIndikator> 

        <ns12:SygeloenLoenfrekvensKode>4</ns12:SygeloenLoenfrekvensKode> 

        <ns12:GenoptagelseLoenIndikator>true</ns12:GenoptagelseLoenIndikator> 

        <ns12:GenoptagelseLoenDato>2013-08-15</ns12:GenoptagelseLoenDato> 
      </ns12:LoenforholdStruktur> 

      <ns12:ArbejdstidsforholdStruktur> 

        <ns12:VarierendeArbejdstidIndikator>true</ns12:VarierendeArbejdstidIndikator> 

        <ns12:VarierendeArbejdstidTimeKvantitet>32</ns12:VarierendeArbejdstidTimeKvantitet> 
        <ns12:VarierendeArbejdstidMinutKvantitet>0</ns12:VarierendeArbejdstidMinutKvantitet> 

      </ns12:ArbejdstidsforholdStruktur> 

    </ns12:AnsaettelsesforholdStruktur> 

    <ns12:VirksomhedStruktur> 
      <ns12:VirksomhedNavn>Test virksomhed</ns12:VirksomhedNavn> 

      <ns12:CVRnummerIdentifikator>88888888</ns12:CVRnummerIdentifikator> 

      <ns12:PNummerIdentifikator>8888888888</ns12:PNummerIdentifikator> 

      <ns12:SEnummerIdentifikator>88888888</ns12:SEnummerIdentifikator> 
      <ns12:DanskAdresseStruktur> 

        <ns21:StreetName>Testgade</ns21:StreetName> 

        <ns20:StreetBuildingIdentifier>5</ns20:StreetBuildingIdentifier> 

        <ns21:PostCodeIdentifier>5700</ns21:PostCodeIdentifier> 

        <ns21:DistrictName>Svendborg</ns21:DistrictName> 
      </ns12:DanskAdresseStruktur> 

      <ns12:TelefonNummerIdentifikator>11111111</ns12:TelefonNummerIdentifikator> 

      <ns12:EmailAdresseIdentifikator>Test@test.dk</ns12:EmailAdresseIdentifikator> 

    </ns12:VirksomhedStruktur> 
  </ns19:NemRefusionFelterStruktur> 
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6.3.5 Anmeldelse for forsikret lønmodtager (DP400B) 

HeaderStrukturen for anmeldelse for en forsikret indeholder følgende: 

 

Den øvrige FelterStruktur består af følgende: 

 

 <ns3:HeaderStruktur NemRefusionVersion="2013061801_Backend-22"> 

    <ns3:SignOffIndikator>true</ns3:SignOffIndikator> 

    <ns3:TokenTekst>07affb36-4bbc-4421-bb6e-17053ac0098d</ns3:TokenTekst> 

    <ns3:AnsaettelseIdentifikator /> 
    <ns3:TransaktionKode>Behandlet</ns3:TransaktionKode> 

    <ns3:IndberetningstypeKode>Anmeldelse</ns3:IndberetningstypeKode> 

    <ns3:FravaerTypeKode>Barsel</ns3:FravaerTypeKode> 

    <ns3:FravaerendeStruktur> 
      <ns3:FravaerendeTypeKode>Forsikret</ns3:FravaerendeTypeKode> 

      <ns3:AdressebeskyttelseIndikator>false</ns3:AdressebeskyttelseIndikator> 

    </ns3:FravaerendeStruktur> 

    <ns3:AnsaettelsesforholdStruktur> 

      <ns3:BekraeftetIndikator>true</ns3:BekraeftetIndikator> 
      <ns3:IkkeBekraeftetTekst /> 

    </ns3:AnsaettelsesforholdStruktur> 

    <ns3:IndberetningUUIDIdentifikator>ccb5288a-327d-4c79-a3b0-0bd6984cbebf</ns3:IndberetningUUIDIdentifikator> 

    <ns3:FravaerUUIDIdentifikator>532aba3f-50d2-4509-aea7-d83a9b0086c7</ns3:FravaerUUIDIdentifikator> 
    <ns3:IndberetningTilstandKode>KlargjortIndberetning</ns3:IndberetningTilstandKode> 

    <ns3:ReferenceAttributTekst /> 

    <ns3:CorrelationIdentifier>E2F44EDC5F9A81F1A2CD18A905435130</ns3:CorrelationIdentifier> 

    <ns3:ModtagerKommuneStruktur> 
      <ns3:ModtagerKommuneKode>0615</ns3:ModtagerKommuneKode> 

      <ns3:ModtagerKommuneNavn>Horsens Kommune</ns3:ModtagerKommuneNavn> 

      <ns3:ModtagerMyndighedKode>0100</ns3:ModtagerMyndighedKode> 

      <ns3:ModtagerMyndighedNavn>UDK</ns3:ModtagerMyndighedNavn> 
    </ns3:ModtagerKommuneStruktur> 

    <ns3:IndberetterStruktur> 

      <ns3:IndberetterIdentifikator>CVR:88888888-RID:8888888888888,Test person</ns3:IndberetterIdentifikator> 

      <ns3:IndberetterOprettetIdentifikator>CVR:88888888-RID:8888888888888,Test person </ns3:IndberetterOprettetIdentifikator> 

      <ns3:OprettetDatoTid>2013-07-24T12:41:32.4733978</ns3:OprettetDatoTid> 
      <ns3:OpdateretDatoTid>2013-07-24T12:42:10.7560432</ns3:OpdateretDatoTid> 

    </ns3:IndberetterStruktur> 

    <ns3:SigneringDatoTid>2013-07-24T12:42:10.7560432</ns3:SigneringDatoTid> 

    <ns3:OpretterAktoer>VirksomhedsDialog</ns3:OpretterAktoer> 
  </ns3:HeaderStruktur> 

 <ns19:NemRefusionFelterStruktur> 

    <ns12:DenFravaerendeStruktur> 

      <ns12:BorgerStruktur> 
        <ns12:CPRnummerIdentifikator>1111111111</ns12:CPRnummerIdentifikator> 

        <ns12:DanskAdresseStruktur> 

          <ns21:StreetName>Testvej</ns21:StreetName> 

          <ns20:StreetBuildingIdentifier>35</ns20:StreetBuildingIdentifier> 

          <ns21:PostCodeIdentifier>8700</ns21:PostCodeIdentifier> 
          <ns21:DistrictName>Horsens</ns21:DistrictName> 

        </ns12:DanskAdresseStruktur> 

        <ns12:BorgerNavnStruktur> 

          <ns20:PersonGivenName>Test</ns20:PersonGivenName> 
          <ns20:PersonSurnameName>Person</ns20:PersonSurnameName> 

        </ns12:BorgerNavnStruktur> 

      </ns12:BorgerStruktur> 

    </ns12:DenFravaerendeStruktur> 
    <ns12:BarselfravaerStruktur> 

      <ns12:FoersteFravaersdagDato>2013-07-24</ns12:FoersteFravaersdagDato> 

      <ns12:FravaersperiodeSlutDato>2013-08-06</ns12:FravaersperiodeSlutDato> 

      <ns12:FravaersaarsagKode>6</ns12:FravaersaarsagKode> 
    </ns12:BarselfravaerStruktur> 

    <ns12:ArbejdsloeshedskasseforholdStruktur> 

      <ns12:ForsikringsgradKode>1</ns12:ForsikringsgradKode> 

      <ns12:LedigFraDato>2013-07-01</ns12:LedigFraDato> 

      <ns12:YdelserStruktur> 
        <ns12:YdelserFoerFravaerIndikator>false</ns12:YdelserFoerFravaerIndikator> 

        <ns12:YdelserFoerFravaerKode>1</ns12:YdelserFoerFravaerKode> 

      </ns12:YdelserStruktur> 

    </ns12:ArbejdsloeshedskasseforholdStruktur> 
    <ns12:VirksomhedStruktur> 

      <ns12:VirksomhedNavn>Test virksomhed</ns12:VirksomhedNavn> 

      <ns12:CVRnummerIdentifikator>88888888</ns12:CVRnummerIdentifikator> 

      <ns12:PNummerIdentifikator>8888888888</ns12:PNummerIdentifikator> 
      <ns12:DanskAdresseStruktur> 

        <ns21:StreetName>Testvej</ns21:StreetName> 

        <ns20:StreetBuildingIdentifier>7</ns20:StreetBuildingIdentifier> 

        <ns21:PostCodeIdentifier>2000</ns21:PostCodeIdentifier> 

        <ns21:DistrictName>Frederiksberg</ns21:DistrictName> 
      </ns12:DanskAdresseStruktur> 

    </ns12:VirksomhedStruktur> 

  </ns19:NemRefusionFelterStruktur> 
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6.3.6 Anmeldelse, for selvstændig (DP400C)  

HeaderStrukturen for Selvstændig indeholder følgende: 

 

Den øvrige FelterStruktur består af følgende: 

 

<ns3:HeaderStruktur NemRefusionVersion="Backend-68"> 

    <ns3:SignOffIndikator>true</ns3:SignOffIndikator> 

    <ns3:TokenTekst>901df65c-494d-4f84-a345-7a32dbd55394</ns3:TokenTekst> 

    <ns3:AnsaettelseIdentifikator /> 
    <ns3:TransaktionKode>Behandlet</ns3:TransaktionKode> 

    <ns3:IndberetningstypeKode>Anmeldelse</ns3:IndberetningstypeKode> 

    <ns3:FravaerTypeKode>Barsel</ns3:FravaerTypeKode> 

    <ns3:FravaerendeStruktur> 
      <ns3:FravaerendeTypeKode>Selvstaendig</ns3:FravaerendeTypeKode> 

      <ns3:AdressebeskyttelseIndikator>false</ns3:AdressebeskyttelseIndikator> 

    </ns3:FravaerendeStruktur> 

    <ns3:AnsaettelsesforholdStruktur> 

      <ns3:BekraeftetIndikator>true</ns3:BekraeftetIndikator> 
    </ns3:AnsaettelsesforholdStruktur> 

    <ns3:IndberetningUUIDIdentifikator>0c3c7ee6-06c9-4a8a-b9fc-047b9184ca69</ns3:IndberetningUUIDIdentifikator> 

    <ns3:FravaerUUIDIdentifikator>f49fb1b3-f521-44a6-9f2f-1e923cc0ecfa</ns3:FravaerUUIDIdentifikator> 

    <ns3:IndberetningTilstandKode>KlargjortIndberetning</ns3:IndberetningTilstandKode> 
    <ns3:ReferenceAttributTekst /> 

    <ns3:CorrelationIdentifier>E26C4DD0DD06B1F1AC5D18A905435130</ns3:CorrelationIdentifier> 

    <ns3:ModtagerKommuneStruktur> 

      <ns3:ModtagerKommuneKode>0751</ns3:ModtagerKommuneKode> 
      <ns3:ModtagerKommuneNavn>Aarhus Kommune, Dagpengeafd.</ns3:ModtagerKommuneNavn> 

      <ns3:ModtagerMyndighedKode>0100</ns3:ModtagerMyndighedKode> 

      <ns3:ModtagerMyndighedNavn>UDK</ns3:ModtagerMyndighedNavn> 

    </ns3:ModtagerKommuneStruktur> 
    <ns3:IndberetterStruktur> 

      <ns3:IndberetterIdentifikator>CVR:8888888-RID:888888888888,Test person</ns3:IndberetterIdentifikator> 

      <ns3:IndberetterOprettetIdentifikator> CVR:8888888-RID:888888888888,Test person </ns3:IndberetterOprettetIdentifikator> 

      <ns3:OprettetDatoTid>2013-01-04T11:08:21.7979499</ns3:OprettetDatoTid> 

      <ns3:OpdateretDatoTid>2013-02-01T09:53:17.599873</ns3:OpdateretDatoTid> 
    </ns3:IndberetterStruktur> 

    <ns3:SigneringDatoTid>2013-02-01T09:53:17.599873</ns3:SigneringDatoTid> 

    <ns3:OpretterAktoer>VirksomhedsDialog</ns3:OpretterAktoer> 

  </ns3:HeaderStruktur> 

 <ns19:NemRefusionFelterStruktur> 
    <ns12:DenFravaerendeStruktur> 

      <ns12:BorgerStruktur> 

        <ns12:CPRnummerIdentifikator>1111111111</ns12:CPRnummerIdentifikator> 

        <ns12:DanskAdresseStruktur> 
          <ns21:StreetName>Test Gade</ns21:StreetName> 

          <ns20:StreetBuildingIdentifier>56</ns20:StreetBuildingIdentifier> 

          <ns21:PostCodeIdentifier>8000</ns21:PostCodeIdentifier> 

          <ns21:DistrictName>Aarhus C</ns21:DistrictName> 
        </ns12:DanskAdresseStruktur> 

        <ns12:BorgerNavnStruktur> 

          <ns20:PersonGivenName>Test</ns20:PersonGivenName> 

          <ns20:PersonSurnameName>Person</ns20:PersonSurnameName> 
        </ns12:BorgerNavnStruktur> 

      </ns12:BorgerStruktur> 

    </ns12:DenFravaerendeStruktur> 

    <ns12:BarselfravaerStruktur> 

      <ns12:FoersteFravaersdagDato>2013-01-01</ns12:FoersteFravaersdagDato> 
      <ns12:FravaersgradKode>2</ns12:FravaersgradKode> 

      <ns12:BarnCPRnummerIdentifikator>3110115546</ns12:BarnCPRnummerIdentifikator> 

      <ns12:FravaersaarsagKode>7</ns12:FravaersaarsagKode> 

    </ns12:BarselfravaerStruktur> 
    <ns12:VirksomhedsforholdStruktur> 

      <ns12:ErhvervNavn>scenograf</ns12:ErhvervNavn> 

      <ns12:SelvstaendigOverSeksMaanederIndikator>true</ns12:SelvstaendigOverSeksMaanederIndikator> 

      <ns12:GennemsnitligArbejdstidTimerPerUgeRate>40</ns12:GennemsnitligArbejdstidTimerPerUgeRate> 
      <ns12:AndenIndkomstIndikator>false</ns12:AndenIndkomstIndikator> 

      <ns12:FrivilligSikretIndikator>true</ns12:FrivilligSikretIndikator> 

      <ns12:FrivilligSikretSatsKode>2</ns12:FrivilligSikretSatsKode> 

    </ns12:VirksomhedsforholdStruktur> 
    <ns12:VirksomhedStruktur> 

      <ns12:VirksomhedNavn>Test virksomhed</ns12:VirksomhedNavn> 

      <ns12:CVRnummerIdentifikator>888888888</ns12:CVRnummerIdentifikator> 

      <ns12:PNummerIdentifikator>88888888888</ns12:PNummerIdentifikator> 

      <ns12:DanskAdresseStruktur> 
        <ns21:StreetName>Test Gade</ns21:StreetName> 

        <ns20:StreetBuildingIdentifier>56</ns20:StreetBuildingIdentifier> 

        <ns21:PostCodeIdentifier>8000</ns21:PostCodeIdentifier> 

        <ns21:DistrictName>Århus C</ns21:DistrictName> 
      </ns12:DanskAdresseStruktur> 

      <ns12:TelefonNummerIdentifikator>11111111</ns12:TelefonNummerIdentifikator> 

      <ns12:EmailAdresseIdentifikator>test@test.dk</ns12:EmailAdresseIdentifikator> 

    </ns12:VirksomhedStruktur> 
  </ns19:NemRefusionFelterStruktur> 
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6.4 Eksempler for indberetning for pasning af alvorligt sygt barn 

Eksempler på strukturer for pasning af alvorligt sygt barn er vist for 

 Anmeldelse for en forsikret lønmodtager (DP481) 

 Anmeldelse for en selvstændig (DP482) 

 Anmeldelse for en lønmodtager (DP480) 

6.4.1 Anmeldelse for lønmodtager (DP480) 

HeaderStrukturen for en anmeldelse for en lønmodtager indeholder følgende: 

 

Den øvrige FelterStruktur består af følgende: 

 <ns3:HeaderStruktur NemRefusionVersion="2013082001_Backend-58"> 

    <ns3:SignOffIndikator>true</ns3:SignOffIndikator> 
    <ns3:TokenTekst>ae7fc135-0c8a-47b9-bbb0-709ee3356f81</ns3:TokenTekst> 

    <ns3:AnsaettelseIdentifikator /> 

    <ns3:TransaktionKode>Behandlet</ns3:TransaktionKode> 

    <ns3:IndberetningstypeKode>Anmeldelse</ns3:IndberetningstypeKode> 
    <ns3:FravaerTypeKode>Sygtbarn</ns3:FravaerTypeKode> 

    <ns3:FravaerendeStruktur> 

      <ns3:FravaerendeTypeKode>Loenmodtager</ns3:FravaerendeTypeKode> 

      <ns3:LoenUnderFravaerIndikator>true</ns3:LoenUnderFravaerIndikator> 
      <ns3:AdressebeskyttelseIndikator>false</ns3:AdressebeskyttelseIndikator> 

    </ns3:FravaerendeStruktur> 

    <ns3:AnsaettelsesforholdStruktur> 

      <ns3:BekraeftetIndikator>true</ns3:BekraeftetIndikator> 
      <ns3:IkkeBekraeftetTekst /> 

    </ns3:AnsaettelsesforholdStruktur> 

    <ns3:IndberetningUUIDIdentifikator>f6bbd9e6-e613-41b5-b403-eb05e7e62671</ns3:IndberetningUUIDIdentifikator> 

    <ns3:FravaerUUIDIdentifikator>f74d2469-70dc-4a78-960f-6cdbaecc10e8</ns3:FravaerUUIDIdentifikator> 

    <ns3:IndberetningTilstandKode>KlargjortIndberetning</ns3:IndberetningTilstandKode> 
    <ns3:ReferenceAttributTekst /> 

    <ns3:CorrelationIdentifier>E327629E4C2304F1AEE618A905435130</ns3:CorrelationIdentifier> 

    <ns3:ModtagerKommuneStruktur> 

      <ns3:ModtagerKommuneKode>0161</ns3:ModtagerKommuneKode> 
      <ns3:ModtagerKommuneNavn>Glostrup Kommune</ns3:ModtagerKommuneNavn> 

      <ns3:ModtagerMyndighedKode>0100</ns3:ModtagerMyndighedKode> 

      <ns3:ModtagerMyndighedNavn>UDK</ns3:ModtagerMyndighedNavn> 

    </ns3:ModtagerKommuneStruktur> 
    <ns3:IndberetterStruktur> 

      <ns3:IndberetterIdentifikator>CVR:88888888-RID:8888888888888,Test person</ns3:IndberetterIdentifikator> 

      <ns3:IndberetterOprettetIdentifikator> CVR:88888888-RID:8888888888888,Test person </ns3:IndberetterOprettetIdentifikator> 

      <ns3:OprettetDatoTid>2013-09-27T12:40:06.1343296</ns3:OprettetDatoTid> 

      <ns3:OpdateretDatoTid>2013-09-27T12:43:43.1833563</ns3:OpdateretDatoTid> 
    </ns3:IndberetterStruktur> 

    <ns3:SigneringDatoTid>2013-09-27T12:43:43.1833563</ns3:SigneringDatoTid> 

    <ns3:OpretterAktoer>VirksomhedsDialog</ns3:OpretterAktoer> 

  </ns3:HeaderStruktur> 
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<ns19:NemRefusionFelterStruktur> 

    <ns12:DenFravaerendeStruktur> 

      <ns12:BorgerStruktur> 

        <ns12:CPRnummerIdentifikator>1111111111</ns12:CPRnummerIdentifikator> 
        <ns12:DanskAdresseStruktur> 

          <ns21:StreetName>Test gade</ns21:StreetName> 

          <ns20:StreetBuildingIdentifier >43</ns20:StreetBuildingIdentifier> 

          <ns20:FloorIdentifier>2</ns20:FloorIdentifier> 

          <ns20:SuiteIdentifier>tv</ns20:SuiteIdentifier> 
          <ns21:PostCodeIdentifier>2600</ns21:PostCodeIdentifier> 

          <ns21:DistrictName>Glostrup</ns21:DistrictName> 

        </ns12:DanskAdresseStruktur> 

        <ns12:BorgerNavnStruktur> 
          <ns20:PersonGivenName>Test</ns20:PersonGivenName> 

          <ns20:PersonSurnameName>person</ns20:PersonSurnameName> 

        </ns12:BorgerNavnStruktur> 

      </ns12:BorgerStruktur> 
    </ns12:DenFravaerendeStruktur> 

    <ns12:AlvorligtSygtBarnFravaerStruktur> 

      <ns12:FoersteFravaersdagDato>2013-08-22</ns12:FoersteFravaersdagDato> 

      <ns12:SidsteFravaersdagDato>2013-08-23</ns12:SidsteFravaersdagDato> 

      <ns12:FravaerStruktur> 
        <ns12:GenoptagelseArbejdeKode>2</ns12:GenoptagelseArbejdeKode> 

      </ns12:FravaerStruktur> 

      <ns12:BevilligetDagpengerefusionStruktur> 

        <ns12:RefusionStartDato>2013-08-22</ns12:RefusionStartDato> 
        <ns12:RefusionSlutDato>2013-08-23</ns12:RefusionSlutDato> 

      </ns12:BevilligetDagpengerefusionStruktur> 

      <ns12:AfholdtFerieOmsorgsdageIndikator>false</ns12:AfholdtFerieOmsorgsdageIndikator> 

    </ns12:AlvorligtSygtBarnFravaerStruktur> 
    <ns12:AnsaettelsesforholdStruktur> 

      <ns12:AnsatOverTrettenUgerIndikator>true</ns12:AnsatOverTrettenUgerIndikator> 

      <ns12:SaerligeOrdningerKode>3</ns12:SaerligeOrdningerKode> 

      <ns12:LoenforholdStruktur> 
        <ns12:AktuelLoenBeloeb>27473.00</ns12:AktuelLoenBeloeb> 

        <ns12:AktuelLoenUdbetalingsfrekvensKode>4</ns12:AktuelLoenUdbetalingsfrekvensKode> 

        <ns12:VarierendeTimeloenIndikator>false</ns12:VarierendeTimeloenIndikator> 

        <ns12:SygeloenLoenfrekvensKode>4</ns12:SygeloenLoenfrekvensKode> 

        <ns12:SygeloenBeloeb>27473.00</ns12:SygeloenBeloeb> 
        <ns12:AktuelLoenLoenaendringIndikator>false</ns12:AktuelLoenLoenaendringIndikator> 

        <ns12:SygeloenLoenaendringIndikator>false</ns12:SygeloenLoenaendringIndikator> 

        <ns12:LoenfortsaettelseIndikator>true</ns12:LoenfortsaettelseIndikator> 

      </ns12:LoenforholdStruktur> 
      <ns12:ArbejdstidsforholdStruktur> 

        <ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 

          <ns12:UgentligArbejdstidTimeKvantitet>7</ns12:UgentligArbejdstidTimeKvantitet> 

          <ns12:UgentligArbejdstidMinutKvantitet>24</ns12:UgentligArbejdstidMinutKvantitet> 
          <ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode>1</ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode> 

        </ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 

        <ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 

          <ns12:UgentligArbejdstidTimeKvantitet>7</ns12:UgentligArbejdstidTimeKvantitet> 

          <ns12:UgentligArbejdstidMinutKvantitet>24</ns12:UgentligArbejdstidMinutKvantitet> 
          <ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode>2</ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode> 

        </ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 

        <ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 

          <ns12:UgentligArbejdstidTimeKvantitet>7</ns12:UgentligArbejdstidTimeKvantitet> 
          <ns12:UgentligArbejdstidMinutKvantitet>24</ns12:UgentligArbejdstidMinutKvantitet> 

          <ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode>3</ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode> 

        </ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 

        <ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 
          <ns12:UgentligArbejdstidTimeKvantitet>7</ns12:UgentligArbejdstidTimeKvantitet> 

          <ns12:UgentligArbejdstidMinutKvantitet>24</ns12:UgentligArbejdstidMinutKvantitet> 

          <ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode>4</ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode> 

        </ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 
        <ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 

          <ns12:UgentligArbejdstidTimeKvantitet>7</ns12:UgentligArbejdstidTimeKvantitet> 

          <ns12:UgentligArbejdstidMinutKvantitet>24</ns12:UgentligArbejdstidMinutKvantitet> 

          <ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode>5</ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode> 

        </ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 
        <ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 

          <ns12:UgentligArbejdstidTimeKvantitet>0</ns12:UgentligArbejdstidTimeKvantitet> 

          <ns12:UgentligArbejdstidMinutKvantitet>0</ns12:UgentligArbejdstidMinutKvantitet> 

          <ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode>6</ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode> 
        </ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 

        <ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 

          <ns12:UgentligArbejdstidTimeKvantitet>0</ns12:UgentligArbejdstidTimeKvantitet> 

          <ns12:UgentligArbejdstidMinutKvantitet>0</ns12:UgentligArbejdstidMinutKvantitet> 
          <ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode>7</ns12:UgentligArbejdstidUgedagKode> 

        </ns12:UgentligArbejdstidStruktur> 

      </ns12:ArbejdstidsforholdStruktur> 

    </ns12:AnsaettelsesforholdStruktur> 

    <ns12:VirksomhedStruktur> 
      <ns12:VirksomhedNavn>Test virksomhed</ns12:VirksomhedNavn> 

      <ns12:CVRnummerIdentifikator>88888888</ns12:CVRnummerIdentifikator> 

      <ns12:PNummerIdentifikator>8888888888</ns12:PNummerIdentifikator> 

      <ns12:SEnummerIdentifikator>88888888</ns12:SEnummerIdentifikator> 
      <ns12:DanskAdresseStruktur> 

        <ns21:StreetName>Testvej</ns21:StreetName> 

        <ns20:StreetBuildingIdentifier>39</ns20:StreetBuildingIdentifier> 

        <ns21:PostCodeIdentifier>2620</ns21:PostCodeIdentifier> 
        <ns21:DistrictName>Albertslund</ns21:DistrictName> 

      </ns12:DanskAdresseStruktur> 

      <ns12:TelefonNummerIdentifikator>11111111</ns12:TelefonNummerIdentifikator> 

      <ns12:EmailAdresseIdentifikator>test@test.dk</ns12:EmailAdresseIdentifikator> 
    </ns12:VirksomhedStruktur> 
  </ns19:NemRefusionFelterStruktur> 
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6.4.2 Anmodning for lønmodtager (DP480R) 

HeaderStrukturen for en anmeldelse for en forsikret indeholder følgende: 

 

Den øvrige FelterStruktur består af følgende: 

<ns3:HeaderStruktur NemRefusionVersion="2013061801_Backend-22"> 

    <ns3:SignOffIndikator>true</ns3:SignOffIndikator> 

    <ns3:TokenTekst>ab00b7c2-f027-4ef3-ba29-e4b5ffc09bb2</ns3:TokenTekst> 

    <ns3:AnsaettelseIdentifikator /> 
    <ns3:TransaktionKode>Behandlet</ns3:TransaktionKode> 

    <ns3:IndberetningstypeKode>Anmodning</ns3:IndberetningstypeKode> 

    <ns3:FravaerTypeKode>Sygtbarn</ns3:FravaerTypeKode> 

    <ns3:FravaerendeStruktur> 
      <ns3:FravaerendeTypeKode>Loenmodtager</ns3:FravaerendeTypeKode> 

      <ns3:LoenUnderFravaerIndikator>true</ns3:LoenUnderFravaerIndikator> 

      <ns3:AdressebeskyttelseIndikator>false</ns3:AdressebeskyttelseIndikator> 

    </ns3:FravaerendeStruktur> 

    <ns3:AnsaettelsesforholdStruktur> 
      <ns3:BekraeftetIndikator>true</ns3:BekraeftetIndikator> 

      <ns3:IkkeBekraeftetTekst /> 

    </ns3:AnsaettelsesforholdStruktur> 

    <ns3:IndberetningUUIDIdentifikator>1267923f-bbe0-49bb-bd1b-547f063d6062</ns3:IndberetningUUIDIdentifikator> 
    <ns3:FravaerUUIDIdentifikator>0ae29bfe-b887-4a95-994f-214ec1d447cb</ns3:FravaerUUIDIdentifikator> 

    <ns3:IndberetningTilstandKode>KlargjortIndberetning</ns3:IndberetningTilstandKode> 

    <ns3:ReferenceAttributTekst /> 

    <ns3:CorrelationIdentifier>E2ED3AF2BFD25DF1A2CD18A905435130</ns3:CorrelationIdentifier> 
    <ns3:ModtagerKommuneStruktur> 

      <ns3:ModtagerKommuneKode>0851</ns3:ModtagerKommuneKode> 

      <ns3:ModtagerKommuneNavn>Aalborg Kommune</ns3:ModtagerKommuneNavn> 

      <ns3:ModtagerMyndighedKode>0100</ns3:ModtagerMyndighedKode> 
      <ns3:ModtagerMyndighedNavn>UDK</ns3:ModtagerMyndighedNavn> 

    </ns3:ModtagerKommuneStruktur> 

    <ns3:IndberetterStruktur> 

      <ns3:IndberetterIdentifikator>CVR:88888888-RID:8888888888888,Test person</ns3:IndberetterIdentifikator> 

      <ns3:IndberetterOprettetIdentifikator>CVR:88888888-RID:8888888888888,Test person</ns3:IndberetterOprettetIdentifikator> 
      <ns3:OprettetDatoTid>2013-07-15T12:38:46.586951</ns3:OprettetDatoTid> 

      <ns3:OpdateretDatoTid>2013-07-15T12:40:12.2300389</ns3:OpdateretDatoTid> 

    </ns3:IndberetterStruktur> 

    <ns3:SigneringDatoTid>2013-07-15T12:40:12.2300389</ns3:SigneringDatoTid> 
    <ns3:OpretterAktoer>VirksomhedsDialog</ns3:OpretterAktoer> 

  </ns3:HeaderStruktur> 
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<ns19:NemRefusionFelterStruktur> 

    <ns12:DenFravaerendeStruktur> 

      <ns12:BorgerStruktur> 
        <ns12:CPRnummerIdentifikator>1111111111</ns12:CPRnummerIdentifikator> 

        <ns12:DanskAdresseStruktur> 

          <ns21:StreetName>Testvej</ns21:StreetName> 

          <ns20:StreetBuildingIdentifier>72</ns20:StreetBuildingIdentifier> 
          <ns21:PostCodeIdentifier>9270</ns21:PostCodeIdentifier> 

          <ns21:DistrictName>Klarup</ns21:DistrictName> 

        </ns12:DanskAdresseStruktur> 

        <ns12:BorgerNavnStruktur> 
          <ns20:PersonGivenName>Test</ns20:PersonGivenName> 

          <ns20:PersonSurnameName>Person</ns20:PersonSurnameName> 

        </ns12:BorgerNavnStruktur> 

      </ns12:BorgerStruktur> 
    </ns12:DenFravaerendeStruktur> 

    <ns12:AlvorligtSygtBarnFravaerStruktur> 

      <ns12:FoersteFravaersdagDato>2013-04-11</ns12:FoersteFravaersdagDato> 

      <ns12:SidsteFravaersdagDato>2013-06-23</ns12:SidsteFravaersdagDato> 

      <ns12:FravaerStruktur> 
        <ns12:GenoptagelseArbejdeKode>2</ns12:GenoptagelseArbejdeKode> 

      </ns12:FravaerStruktur> 

      <ns12:BevilligetDagpengerefusionStruktur> 

        <ns12:RefusionStartDato>2013-05-01</ns12:RefusionStartDato> 
        <ns12:RefusionSlutDato>2013-06-23</ns12:RefusionSlutDato> 

      </ns12:BevilligetDagpengerefusionStruktur> 

      <ns12:AfholdtFerieOmsorgsdageIndikator>false</ns12:AfholdtFerieOmsorgsdageIndikator> 

    </ns12:AlvorligtSygtBarnFravaerStruktur> 
    <ns12:AnsaettelsesforholdStruktur> 

      <ns12:LoenforholdStruktur> 

        <ns12:AktuelLoenLoenaendringIndikator>false</ns12:AktuelLoenLoenaendringIndikator> 

        <ns12:SygeloenLoenaendringIndikator>false</ns12:SygeloenLoenaendringIndikator> 

        <ns12:LoenfortsaettelseIndikator>true</ns12:LoenfortsaettelseIndikator> 
      </ns12:LoenforholdStruktur> 

      <ns12:ArbejdstidsforholdStruktur /> 

    </ns12:AnsaettelsesforholdStruktur> 

    <ns12:VirksomhedStruktur> 
      <ns12:VirksomhedNavn>Test virksomhed</ns12:VirksomhedNavn> 

      <ns12:CVRnummerIdentifikator>88888888</ns12:CVRnummerIdentifikator> 

      <ns12:PNummerIdentifikator>8888888888</ns12:PNummerIdentifikator> 

      <ns12:DanskAdresseStruktur> 
        <ns21:StreetName>Testvej</ns21:StreetName> 

        <ns20:StreetBuildingIdentifier>1</ns20:StreetBuildingIdentifier> 

        <ns21:PostCodeIdentifier>9220</ns21:PostCodeIdentifier> 

        <ns21:DistrictName>Aalborg Øst</ns21:DistrictName> 
      </ns12:DanskAdresseStruktur> 

      <ns12:TelefonNummerIdentifikator>11111111</ns12:TelefonNummerIdentifikator> 

    </ns12:VirksomhedStruktur> 

  </ns19:NemRefusionFelterStruktur> 
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6.4.3 Anmeldelse for forsikret lønmodtager (DP481) 

HeaderStrukturen for en anmeldelse for en forsikret indeholder følgende: 

 

Den øvrige FelterStruktur består af følgende: 

 

 <ns19:NemRefusionFelterStruktur> 

    <ns12:DenFravaerendeStruktur> 

      <ns12:BorgerStruktur> 
        <ns12:CPRnummerIdentifikator>1111111111</ns12:CPRnummerIdentifikator> 

        <ns12:DanskAdresseStruktur> 

          <ns21:StreetName>Testvej</ns21:StreetName> 

          <ns20:StreetBuildingIdentifier>13</ns20:StreetBuildingIdentifier> 

          <ns21:PostCodeIdentifier>6000</ns21:PostCodeIdentifier> 
          <ns21:DistrictName>Kolding</ns21:DistrictName> 

        </ns12:DanskAdresseStruktur> 

        <ns12:BorgerNavnStruktur> 

          <ns20:PersonGivenName>Test</ns20:PersonGivenName> 
          <ns20:PersonSurnameName>Person</ns20:PersonSurnameName> 

        </ns12:BorgerNavnStruktur> 

      </ns12:BorgerStruktur> 

    </ns12:DenFravaerendeStruktur> 
    <ns12:AlvorligtSygtBarnFravaerStruktur> 

      <ns12:FoersteFravaersdagDato>2012-10-22</ns12:FoersteFravaersdagDato> 

      <ns12:SidsteFravaersdagDato>2013-10-20</ns12:SidsteFravaersdagDato> 

    </ns12:AlvorligtSygtBarnFravaerStruktur> 
    <ns12:ArbejdsloeshedskasseforholdStruktur> 

      <ns12:ForsikringsgradKode>1</ns12:ForsikringsgradKode> 

      <ns12:YdelserStruktur> 

        <ns12:YdelserFoerFravaerIndikator>true</ns12:YdelserFoerFravaerIndikator> 

        <ns12:YdelsestypeKode>1</ns12:YdelsestypeKode> 
        <ns12:YdelsestypeBeloeb>3905.00</ns12:YdelsestypeBeloeb> 

      </ns12:YdelserStruktur> 

    </ns12:ArbejdsloeshedskasseforholdStruktur> 

    <ns12:VirksomhedStruktur> 
      <ns12:VirksomhedNavn>Test virksomhed</ns12:VirksomhedNavn> 

      <ns12:CVRnummerIdentifikator>88888888</ns12:CVRnummerIdentifikator> 

      <ns12:PNummerIdentifikator>8888888888</ns12:PNummerIdentifikator> 

      <ns12:DanskAdresseStruktur> 
        <ns21:StreetName>Testgade</ns21:StreetName> 

        <ns20:StreetBuildingIdentifier>10</ns20:StreetBuildingIdentifier> 

        <ns21:PostCodeIdentifier>8000</ns21:PostCodeIdentifier> 

        <ns21:DistrictName>Århus C</ns21:DistrictName> 

      </ns12:DanskAdresseStruktur> 
    </ns12:VirksomhedStruktur> 
  </ns19:NemRefusionFelterStruktur> 

<ns3:HeaderStruktur NemRefusionVersion="Backend-68"> 

    <ns3:SignOffIndikator>true</ns3:SignOffIndikator> 

    <ns3:TokenTekst>ec70416d-1b8b-413b-84c5-6f10d986848b</ns3:TokenTekst> 

    <ns3:AnsaettelseIdentifikator /> 
    <ns3:TransaktionKode>RetSigneret</ns3:TransaktionKode> 

    <ns3:IndberetningstypeKode>Anmeldelse</ns3:IndberetningstypeKode> 

    <ns3:FravaerTypeKode>Sygtbarn</ns3:FravaerTypeKode> 

    <ns3:FravaerendeStruktur> 
      <ns3:FravaerendeTypeKode>Forsikret</ns3:FravaerendeTypeKode> 

      <ns3:AdressebeskyttelseIndikator>false</ns3:AdressebeskyttelseIndikator> 

    </ns3:FravaerendeStruktur> 

    <ns3:AnsaettelsesforholdStruktur> 

      <ns3:BekraeftetIndikator>true</ns3:BekraeftetIndikator> 
      <ns3:IkkeBekraeftetTekst /> 

    </ns3:AnsaettelsesforholdStruktur> 

    <ns3:IndberetningUUIDIdentifikator>b377bb11-c92f-45dd-a132-776490c3fc0d</ns3:IndberetningUUIDIdentifikator> 

    <ns3:FravaerUUIDIdentifikator>419b6684-4098-4505-8088-d53d9ff05c5f</ns3:FravaerUUIDIdentifikator> 
    <ns3:IndberetningTilstandKode>KlargjortIndberetning</ns3:IndberetningTilstandKode> 

    <ns3:ReferenceAttributTekst /> 

    <ns3:CorrelationIdentifier>E2566A85A79A38F1920118A905435130</ns3:CorrelationIdentifier> 

    <ns3:ModtagerKommuneStruktur> 
      <ns3:ModtagerKommuneKode>0100</ns3:ModtagerKommuneKode> 

      <ns3:ModtagerKommuneNavn>Kolding Kommune</ns3:ModtagerKommuneNavn> 

      <ns3:ModtagerMyndighedKode>0100</ns3:ModtagerMyndighedKode> 

      <ns3:ModtagerMyndighedNavn>UDK</ns3:ModtagerMyndighedNavn> 
    </ns3:ModtagerKommuneStruktur> 

    <ns3:IndberetterStruktur> 

      <ns3:IndberetterIdentifikator>CVR:88888888-RID:8888888888888,Test person</ns3:IndberetterIdentifikator> 

      <ns3:IndberetterOprettetIdentifikator> CVR:88888888-RID:8888888888888,Test person </ns3:IndberetterOprettetIdentifikator> 

      <ns3:OprettetDatoTid>2013-01-04T13:19:07.660231</ns3:OprettetDatoTid> 
      <ns3:OpdateretDatoTid>2013-01-04T13:30:47.8879013</ns3:OpdateretDatoTid> 

    </ns3:IndberetterStruktur> 

    <ns3:SigneringDatoTid>2013-01-04T13:30:47.8879013</ns3:SigneringDatoTid> 

    <ns3:OpretterAktoer>VirksomhedsDialog</ns3:OpretterAktoer> 
  </ns3:HeaderStruktur> 
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6.4.4 Anmeldelse for selvstændig (DP482) 

HeaderStrukturen for en anmeldelse for selvstændig indeholder følgende: 

 

Den øvrige FelterStruktur består af følgende: 

 <ns3:HeaderStruktur NemRefusionVersion="2013082001_Backend-58"> 

    <ns3:SignOffIndikator>true</ns3:SignOffIndikator> 

    <ns3:TokenTekst>f27f52f2-c39b-491f-bd23-a0aabcc6e48a</ns3:TokenTekst> 

    <ns3:AnsaettelseIdentifikator /> 
    <ns3:TransaktionKode>RetSigneret</ns3:TransaktionKode> 

    <ns3:IndberetningstypeKode>Anmeldelse</ns3:IndberetningstypeKode> 

    <ns3:FravaerTypeKode>Sygtbarn</ns3:FravaerTypeKode> 

    <ns3:FravaerendeStruktur> 
      <ns3:FravaerendeTypeKode>Selvstaendig</ns3:FravaerendeTypeKode> 

      <ns3:AdressebeskyttelseIndikator>false</ns3:AdressebeskyttelseIndikator> 

    </ns3:FravaerendeStruktur> 

    <ns3:AnsaettelsesforholdStruktur> 

      <ns3:BekraeftetIndikator>true</ns3:BekraeftetIndikator> 
    </ns3:AnsaettelsesforholdStruktur> 

    <ns3:IndberetningUUIDIdentifikator>671c4feb-ba77-4572-a953-a9e89a9320e7</ns3:IndberetningUUIDIdentifikator> 

    <ns3:FravaerUUIDIdentifikator>55a06708-270d-4ecf-9e56-596a25bb0c4a</ns3:FravaerUUIDIdentifikator> 

    <ns3:IndberetningTilstandKode>KlargjortIndberetning</ns3:IndberetningTilstandKode> 
    <ns3:ReferenceAttributTekst /> 

    <ns3:CorrelationIdentifier>E314949E2A2FBCF1AEE618A905435130</ns3:CorrelationIdentifier> 

    <ns3:ModtagerKommuneStruktur> 

      <ns3:ModtagerKommuneKode>0740</ns3:ModtagerKommuneKode> 
      <ns3:ModtagerKommuneNavn>Silkeborg Kommune</ns3:ModtagerKommuneNavn> 

      <ns3:ModtagerMyndighedKode>0100</ns3:ModtagerMyndighedKode> 

      <ns3:ModtagerMyndighedNavn>UDK</ns3:ModtagerMyndighedNavn> 

    </ns3:ModtagerKommuneStruktur> 
    <ns3:IndberetterStruktur> 

      <ns3:IndberetterIdentifikator>CVR:88888888-RID:8888888888888,Test person</ns3:IndberetterIdentifikator> 

      <ns3:IndberetterOprettetIdentifikator>CVR:88888888-RID:8888888888888,Test person</ns3:IndberetterOprettetIdentifikator> 

      <ns3:OprettetDatoTid>2013-09-03T14:23:12.3830315</ns3:OprettetDatoTid> 

      <ns3:OpdateretDatoTid>2013-09-03T14:26:26.6354767</ns3:OpdateretDatoTid> 
    </ns3:IndberetterStruktur> 

    <ns3:SigneringDatoTid>2013-09-03T14:26:26.6354767</ns3:SigneringDatoTid> 

    <ns3:OpretterAktoer>VirksomhedsDialog</ns3:OpretterAktoer> 

  </ns3:HeaderStruktur> 
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 <ns19:NemRefusionFelterStruktur> 

    <ns12:DenFravaerendeStruktur> 

      <ns12:BorgerStruktur> 
        <ns12:CPRnummerIdentifikator>1111111111</ns12:CPRnummerIdentifikator> 

        <ns12:DanskAdresseStruktur> 

          <ns21:StreetName>Testvej</ns21:StreetName> 

          <ns20:StreetBuildingIdentifier>39</ns20:StreetBuildingIdentifier> 
          <ns21:PostCodeIdentifier>8600</ns21:PostCodeIdentifier> 

          <ns21:DistrictName>Silkeborg</ns21:DistrictName> 

        </ns12:DanskAdresseStruktur> 

        <ns12:BorgerNavnStruktur> 
          <ns20:PersonGivenName>Test</ns20:PersonGivenName> 

          <ns20:PersonSurnameName>Person</ns20:PersonSurnameName> 

        </ns12:BorgerNavnStruktur> 

      </ns12:BorgerStruktur> 
    </ns12:DenFravaerendeStruktur> 

    <ns12:AlvorligtSygtBarnFravaerStruktur> 

      <ns12:FoersteFravaersdagDato>2013-08-19</ns12:FoersteFravaersdagDato> 

      <ns12:SidsteFravaersdagDato>2013-09-02</ns12:SidsteFravaersdagDato> 

      <ns12:EnligForsoergerIndikator>true</ns12:EnligForsoergerIndikator> 
      <ns12:BarnCPRnummerIdentifikator>88888888</ns12:BarnCPRnummerIdentifikator> 

      <ns12:IndlaeggelsesperiodeFraDato>2013-08-19</ns12:IndlaeggelsesperiodeFraDato> 

      <ns12:IndlaeggelsesperiodeTilDato>2013-09-02</ns12:IndlaeggelsesperiodeTilDato> 

      <ns12:AndenForaelderIndikator>false</ns12:AndenForaelderIndikator> 
    </ns12:AlvorligtSygtBarnFravaerStruktur> 

    <ns12:VirksomhedsforholdStruktur> 

      <ns12:SelvstaendigOverSeksMaanederIndikator>true</ns12:SelvstaendigOverSeksMaanederIndikator> 

      <ns12:GennemsnitligArbejdstidTimerPerUgeRate>28</ns12:GennemsnitligArbejdstidTimerPerUgeRate> 
      <ns12:AndenIndkomstIndikator>false</ns12:AndenIndkomstIndikator> 

      <ns12:FrivilligSikretIndikator>false</ns12:FrivilligSikretIndikator> 

    </ns12:VirksomhedsforholdStruktur> 

    <ns12:VirksomhedStruktur> 

      <ns12:VirksomhedNavn>Test virksomhed</ns12:VirksomhedNavn> 
      <ns12:CVRnummerIdentifikator>88888888</ns12:CVRnummerIdentifikator> 

      <ns12:PNummerIdentifikator>8888888888</ns12:PNummerIdentifikator> 

      <ns12:DanskAdresseStruktur> 

        <ns21:StreetName>Balle Kirkevej</ns21:StreetName> 
        <ns20:StreetBuildingIdentifier>39</ns20:StreetBuildingIdentifier> 

        <ns21:PostCodeIdentifier>8600</ns21:PostCodeIdentifier> 

        <ns21:DistrictName>Silkeborg</ns21:DistrictName> 

      </ns12:DanskAdresseStruktur> 
      <ns12:TelefonNummerIdentifikator>11111111</ns12:TelefonNummerIdentifikator> 

      <ns12:EmailAdresseIdentifikator>test@test.com</ns12:EmailAdresseIdentifikator> 

    </ns12:VirksomhedStruktur> 

  </ns19:NemRefusionFelterStruktur> 
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Bilag 1 - Skema oversigt for lovændringer (L194) 
som træder i kraft 5. januar 2015 

HeaderStruktur -> TidligOpfoelgningKode 

<complexType name="HeaderStrukturType"> 

    <sequence> 

      <element ref="kmd:SignOffIndikator" /> 

      <element minOccurs="0" ref="kmd:TokenTekst" /> 

      <element ref="kmd:AnsaettelseIdentifikator" /> 

      <element minOccurs="0" ref="kmd:UnderretningsbrevStruktur" /> 

      <element ref="kmd:TransaktionKode" /> 

      <element ref="kmd:IndberetningstypeKode" /> 

      <element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="kmd:RefusionTypeKode" /> 

      <element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="kmd:FravaerTypeKode" /> 

      <element minOccurs="0" ref="kmd:TidligOpfoelgningKode" />  

      <…> 
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Tidlig Opfølgning (DP215) 

  <complexType name="SygdomsfravaerStrukturType"> 

    <sequence> 

      <element ref="adir:FoersteSygefravaersdagDato"/> 

      <element ref="adir:SidsteSygefravaersdagDato" minOccurs="0"/> 

      <element ref="adir:ForventetFravaerOverOtteUgerIndikator" minOccurs="0"/> 

      <element ref="adir:TidligOpfoelgningStruktur" minOccurs="0"/> 

    </sequence> 

  </complexType> 
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Tidlig Opfølgning (Fasthold): DP201/DP200A 

  <complexType name="SygdomsfravaerStrukturType"> 

    <sequence> 

      <element ref="adir:FoersteSygefravaersdagDato"/> 

      <element ref="adir:SidsteSygefravaersdagDato" minOccurs="0"/> 

      <…> 

      <element ref="adir:TidligOpfoelgningStruktur" minOccurs="0"/> 

    </sequence> 

  </complexType> 
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AnsatOverOtteUgerIndikator (DP201/DP200A) 

<complexType name="AnsaettelsesforholdStrukturType"> 

 <sequence> 

  <choice minOccurs="0"> 

   <element ref="adir:AnsatOverSeksogtyveUgerIndikator" minOccurs="0"/> 

   <element ref="adir:AnsatOverTrettenUgerIndikator" minOccurs="0"/> 

   <element ref="adir:AnsatOverOtteUgerIndikator" minOccurs="0"/> 

  <…> 
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SygeLoenUdbetalingsfrekvensKode (DP201) 

<complexType name="LoenforholdStrukturType"> 

 <sequence> 

  <element ref="adir:AktuelLoenBeloeb" minOccurs="0"/> 

  <element ref="adir:AktuelLoenUdbetalingsfrekvensKode" minOccurs="0"/> 

  <element ref="adir:VarierendeTimeloenIndikator" minOccurs="0"/> 

  <element ref="adir:VarierendeTimeloenBeloeb" minOccurs="0"/> 

  <element ref="adir:SygeloenLoenfrekvensKode" minOccurs="0"/> 

  <element ref="adir:SygeloenBeloeb" minOccurs="0"/> 

  <element ref="adir:SygeLoenUdbetalingsfrekvensKode" minOccurs="0"/> 

 <…> 

 

SygeLoenUdbetalingsfrekvensKode  Enhed for SygeLoenBeloeb.  

Værdier: 

1) Pr. time 

2) Pr. uge 

3) Pr. 14. dag 

4) Pr. måned 
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A-kasse betalt ydelse til sygemeldte m.v. (DP200B) 

<complexType name="YdelserStrukturType"> 

 <sequence> 

  <element ref="adir:YdelserFoerFravaerIndikator" minOccurs="0"/> 

  <element ref="adir:YdelserFoerFravaerKode" minOccurs="0"/> 

  <…> 

    <element ref="adir:RetTilYdelseFoersteToUgerIndikator" minOccurs="0"/> 

  <element ref="adir:DagpengeretDato" minOccurs="0"/> 

  <element ref="adir:YdelsestypeSidsteDagDato" minOccurs="0"/>  

 


