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Forord
Mit Sygefravær er den borgervendte selvbetjeningsløsning for landets sygemeldte borgere.
Løsningen er indkøbt af kommunernes it-fællesskab KOMBIT og udviklet af KMD A/S.
Brugergrænsefladen er udviklet af In2Media A/S.
I dette hæfte gennemgås løsningen side for side, så du som sagsbehandler kan orientere dig og
forstå, hvor en sygemeldt borger evt. har brug for hjælp til at anvende og udfylde oplysninger i den
digitale selvbetjeningsløsning.
Hæftet er opbygget med de samme overskrifter, som findes i Mit Sygefravær, så du nemt kan
bruge det som opslagsværk når du skal forstå, hvad den sygemeldte henviser til i løsningen.
Løsningen blev den 1. december 2015 obligatorisk at benytte for alle landets sygemeldte borgere.
Bemærk, at samtlige skærmbilleder fra Mit Sygefravær kan findes i onlineserviceværktøjet
Selvbetjening.nu. Ved at benytte serviceværktøjet kan medarbejderen i kommunen nemmere
give vejledning, når en borger er gået i stå i løsningen. Abonnerer en kommune på
Selvbetjening.nu kan værktøjet bruges ubegrænset af samtlige afdelinger og medarbejdere i
kommunen. Hør derfor din kommunes borgerservice-afdeling, om I har adgang til Selvbetjening.nu
eller kontakt Mads Bechgaard – mads@madsogvitus.dk - 28 35 64 67 - eller Vitus Nielsen
vitus@madsogvitus.dk - 28 35 64 66 for mere information.

Teknisk support
I forbindelse med tekniske fejl, anvend dette link for først at se om der er driftsfejl:
http://www.nemrefusion.dk/driftsstatus---mit-sygefravaer.aspx
Ved supportspørgsmål, bedes I kontakte supporten hos KMD:
Mail: teknisk-support@mitsygefravaer.dk
Tlf: 44603953
Vær opmærksom på at hvis man ønsker at sende en mail, som indeholder personfølsomme
oplysninger, skal den sendes til den sikre postkasse teknisk-support-sikker@MitSygefravaer.dk
Bemærk: Supporten har kun mulighed for at supportere opkald fra kommuner – de har ikke
mulighed for at yde support til borgere. Borgerne skal kontakte kommunen.

Ændringsønsker til Mit sygefravær
Ændringsønsker til Mit Sygefravær kan sendes til mitsygefravaer@kombit.dk
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Når en borger bliver sygemeldt
Når en sygemeldt borger er længerevarende syg, anmelder arbejdsgiveren eller a-kassen
medarbejderens sygefravær i NemRefusion – det samme gælder for selvstændige, her er det blot
den selvstændige selv, som foretager anmeldelsen.
Den sygemeldte modtager herefter besked via Digital post om, at han/hun skal afgive oplysninger
til sin sag i Mit Sygefravær.
Den sygemeldte tilgår Mit Sygefravær enten via link i det brev, som han/hun modtager fra
NemRefusion med Digital post, via www.mitsygefravaer.dk eller på www.borger.dk/sygedagpenge,
hvor selvbetjeningsløsningen ligger.
Kommunen modtager de sygemeldtes besvarelser fra Mit Sygefravær som sikker mail i den
postkasse, som kommunen har valgt til de indkomne svar. Når kommunerne har implementeret det
nye fagsystem KSD, vil sygemeldtes besvarelser komme direkte ind i det nye fagsystem.

Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit Sygefravær (Digital vs. fysisk
post)
Når arbejdsgiveren/a-kassen har anmeldt sygefraværet i NemRefusion, kommer der opgaver til
den sygemeldte i Mit Sygefravær. Den sygemeldte modtager orientering om dette enten i et brev i
den digitale postkasse eller som fysisk post:

Digital post

Er den sygemeldte tilmeldt digital post, modtager vedkommende et brev
i sin digitale postkasse om, at der er kommet opgaver i Mit Sygefravær,
som den sygemeldte skal forholde sig til. Det vil fx være udfyldelse af en
anmodning om sygedagpenge eller et oplysningsskema. Via et link i
brevet kan den sygemeldte komme direkte til Mit Sygefravær. Hvis den
sygemeldte åbner brevet i eBoks, skal der logges på med NemID.

Fysisk post
Er den sygemeldte fritaget for digital post, modtager vedkommende et
fysisk brev på bopælsadressen. I brevet står der, at den sygemeldte har
ventende opgaver i Mit Sygefravær. Dvs. at hvis den sygemeldte er
fritaget for digital post, er vedkommende ikke automatisk undtaget fra
selvbetjening i Mit Sygefravær. Læs mere om regler for undtagelse fra
selvbetjeningsløsningen, i KOMBITs vejledning om undtagelse, som kan
findes her.

I det følgende gennemgås de enkelte opgaver og skærmbilleder i Mit Sygefravær.
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”Mit forløb” (forsiden i Mit Sygefravær)
Den første side den sygemeldte bliver præsenteret for, når han/hun tilgår Mit Sygefravær, er siden
”Mit forløb”.
Siden ”Mit forløb” er opdelt i tre faneblade, hhv.
-

Mit forløb
Upload dokumentation
Fuldmagt

Alle faneblade er vist på de følgende sider, med tilhørende informationstekst.

Mit forløb
Fanen ”Mit forløb” præsenterer de opgaver, som vedrører sygefraværssagen, og som skal
udfyldes. Antallet af uløste opgaver kan ses i opgavetælleren øverst på siden. Opgavetælleren
viser med den røde cirkel antallet af ventende opgaver. Er der ingen ventende opgaver, vil cirklen
være grøn med et flueben i midten.

Hvis den sygemeldte forsøger at logge ud, og der stadig er ventende opgaver under ’Mit forløb’, vil
der fremkomme en pop-up tekst, som gør opmærksom på, at der stadig er ventende opgaver med
svarfrist, som endnu ikke er blevet løst.
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Opgaveløsningen foregår i op til tre forløb, afhængig af antallet af opgaver.
I ovenstående eksempel skal den sygemeldte udføre tre opgaver:
•
•
•

Kommentér oplysninger indsendt af arbejdsgiveren (i dette eksempel ”NETS DANID
A/S”)
Udfyld ansøgning om sygedagpenge
Udfyld oplysningsskema

Hvor mange opgaver en sygemeldt skal udføre, afhænger af de oplysninger arbejdsgiveren (eller
a-kassen) har indtastet i NemRefusion. Eksempelvis vil der ikke blive vist et oplysningsskema, hvis
arbejdsgiveren har indtastet en sidste fraværsdag i forbindelse med anmeldelsen i NemRefusion.
Opgaverne udføres automatisk i den rækkefølge de står angivet i. Første forløb igangsættes ved at
trykke Start. Vær opmærksom på, at NemID skal anvendes hver gang en opgave er udført, hvorfor
den sygemeldte kan blive bedt om at benytte sit NemID flere gange.
Nederst på siden ”Mit forløb”, vises kommunikationen mellem kommune og borger i blokken
”Modtaget fra Kommunen” og ”Indsendt af dig / Kvittering”. I ovenstående eksempel har den
sygemeldte bl.a. modtaget et oplysningsskema vedrørende sit sygefravær hos NETS DANID A/S,
som skal udfyldes.
Når opgaven er udført, vil der i højre blok/spalte ”Indsendt af dig / Kvittering” ligge en kopi af
indsendelsen (kvittering), og opgaven fjernes fra opgavelisten. Den sygemeldte kan således altid
tjekke, om en opgave er udført, ved at se om der ligger en kvittering for den konkrete opgave
under ”Indsendt af dig / Kvittering”.
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Upload af dokumentation

Klikker den sygemeldte på fanen ”Upload dokumentation”, vises ovenstående skærmbillede. Her
har den sygemeldte mulighed for at vedhæfte dokumentation til sin sag, eksempelvis en lønseddel.
I forbindelse med upload af dokumentation, skal den sygemeldte:
-

Vælge det relevante sygefravær i rullemenuen. (Hvis den sygemeldte kun er syg hos én
arbejdsgiver, vil der kun være én valgmulighed i rullemenuen)
Skrive titlen på dokumentet der uploades
Skrive en årsag til, hvorfor dokumentet indsendes (fritekstfelt)
Vedhæfte filen og trykke ”Gem og send”.

Den sygemeldte kan uploade filer af typen pdf, GIF, PNG og JPEG.
Når den sygemeldte har indsendt dokumentationen, vil der på forsiden ”Mit forløb” ligge en
kvittering for indsendelsen på tidslinjen under ”Indsendt af dig / Kvittering”. Kvitteringen kan altid
åbnes ved at klikke på den specifikke aktivitet på tidslinjen. I dette eksempel har den sygemeldte
indsendt en fil med titlen ”Lønseddel (september):

Den uploadede dokumentation sendes (ligesom de øvrige dokumenter fra Mit Sygefravær) til
kommunen med sikker mail. Uploadede dokumenter scannes for virus inden de fremsendes til
kommunen. Læs om virusscan i afsnittet ”Virus-scanning i Mit Sygefravær”.
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Fuldmagt
Under fanebladet ”Fuldmagt” kan den sygemeldte få information omkring muligheden for at give
pårørende eller en anden person fuldmagt til Mit Sygefravær. Her er der også link til Borger.dk,
hvor man kan udfylde selve fuldmagten.

Opmærksomhedspunkter i forbindelse med fuldmagt
Selv om den sygemeldte giver en person en digital fuldmagt til at logge ind på Mit Sygefravær og
agere på den sygemeldtes vegne, vil den sygemeldte fortsat selv modtage underretningsbreve fra
kommunen, når der er nye opgaver i Mit Sygefravær. Den sygemeldte skal derfor huske at
informere fuldmagtshaver, når han/hun modtager underretningsbreve vedrørende sit sygefravær,
som han/hun ønsker, at vedkommende skal reagere på. Alternativt skal personen med fuldmagt til
Mit Sygefravær, også have fuldmagt til den sygemeldtes digitale postkasse.
Fuldmagt til Digital Post
Som udgangspunkt modtager den sygemeldte underretningsbreve fra kommunen vedrørende
sygefraværet via Digital Post, medmindre den sygemeldte er fritaget for Digital Post. Derfor kan det
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være hensigtsmæssigt at den person, der får fuldmagt til at agere på den sygemeldtes vegne i Mit
Sygefravær, også får læseadgang til den sygemeldtes breve i Digital Post, så vedkommende kan
holde øje med, om der kommer nye underretningsbreve vedrørende sygefraværet.
Bemærk: Hvis en person bliver givet læseadgang til breve i Digital Post, så får vedkommende
adgang til at læse al digital post i postkassen, og ikke kun de underretningsbreve, der vedrører
sygefraværet.
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Love og paragraffer
Inden borgeren får mulighed for at gå i gang med opgaverne i Mit Sygefravær, skal han/hun
bekræfte at have læst om de rettigheder og pligter, der følger af dagpengeindberetningen.
Konkret bliver borgeren bedt om at sætte kryds i en checkboks som bekræftelse på, at han/hun har
læst de relevante love og paragraffer.

Lovteksten åbnes op i en pop-up, som borgeren kan lukke når teksten er læst.
(For at finde information om orienteringen vedr. behandling af persondata, se afsnittet bagerst i
denne vejledning)

Når først borgeren én gang har bekræftet at have læst lovteksten, vises teksten ikke igen. Hvis
eksempelvis en borger bekræfter at have læst oplysningerne, og næste dag vender tilbage til Mit
Sygefravær for at løse en opgave, vil borgeren således ikke blive præsenteret for lovteksten igen.
Dette gælder dog kun inden for samme sygeforhold. Dvs. bliver borgeren senere syg igen, eller
sygemeldes fra endnu et arbejdsforhold, vises lovteksten igen i forbindelse med de nye opgaver.
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Kommentér oplysninger indsendt af arbejdsgiver/a-kasse (UDP)
Den sygemeldtes første opgave er at kontrollere og evt. kommentere på de oplysninger, som
arbejdsgiveren/a-kassen har indberettet. I dette eksempel arbejder den sygemeldte hos ”NETS
DANID A/S”.
(Hvis den sygemeldte er sygemeldt fra to arbejdsgivere, vil vedkommende blive bedt om at
kommentere oplysningerne fra begge arbejdsgivere. I det tilfælde vil der således være to
kommenterings-opgaver)

Forløbet igangsættes ved at trykke ”Start”.
Den sygemeldte bliver nu præsenteret for arbejdsgivers/a-kassens indsendte oplysninger (UDP) i
form af en række felter, der er udfyldt af arbejdsgiveren i NemRefusion. Den sygemeldte skal nu
gennemgå og sikre, at oplysningerne er korrekte.
På næste side er vist et skærmbillede med et eksempel på oplysninger fra en arbejdsgiver.
Felterne vil variere afhængig af, hvad arbejdsgiveren har indberettet i NemRefusion om
sygefraværet. Øverst på skærmbilledet er der tre pile, som indikerer, hvor langt den sygemeldte er
i sin opgaveløsning. Når en opgave – for eksempel godkendelse af underretningsbrev – er løst,
bliver pilen grøn. Herefter vil den næste opgaves pil blive gul for at indikere, at sygemeldte nu er
påbegyndt den næste opgave – i dette tilfælde ansøgning om sygedagpenge.
(OBS: Selvstændige skal ikke igennem denne opgave, da de selv har foretaget anmeldelsen i
NemRefusion, og derfor allerede har bekræftet, at oplysningerne er korrekte).
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Hvis den sygemeldte er enig i arbejdsgiverens/a-kassens oplysninger
Nederst på siden med arbejdsgiverens/a-kassens oplysninger, bliver den sygemeldte spurgt, om
han/hun er enig i oplysningerne. Hvis den sygemeldte er enig i oplysningerne vælges ”Ja”, og den
sygemeldte klikker herefter ”Gem og fortsæt”. Her skal den sygemeldte ikke underskrive med
NemID.

I tilfælde som dette, hvor den sygemeldte er enig i arbejdsgiverens/a-kassens oplysninger, sendes
der ikke en kopi af svaret til kommunen. Dette svarer til situationen før Mit Sygefravær blev sat i
drift, hvor den sygemeldte kun skulle ringe til kommunen, hvis han/hun var uenig i oplysningerne.
Tavshed er således samtykke.
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Hvis den sygemeldte ikke er enig i oplysningerne fra arbejdsgiveren/akassen
Hvis den sygemeldte ikke er enig i oplysningerne fra arbejdsgiverens a-kassen har indtastet,
vælges ”Nej”, og et kommentarfelt bliver tilgængeligt. Her skal den sygemeldte angive, hvorfor
oplysningerne ikke kan bekræftes. Herefter trykker den sygemeldte ”Gem og fortsæt”, og
underskriver med NemID.
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Opsummering efter UDP
På opsummeringssiden efter arbejdsgiverens/a-kassens oplysninger, får den sygemeldte
en opsummering af det svar, han/hun har afgivet til arbejdsgiverens/a-kassens
oplysninger.
I eksemplet nedenfor, har den sygemeldte svaret, at han/hun enig i oplysningerne fra
arbejdsgiveren. Dette er angivet med et ”Ja”. Hvis den sygemeldte ikke kunne bekræfte
oplysningerne fra arbejdsgiveren, ville der stå ”Nej”, samt den kommentar den sygemeldte
skrev.

Underskriv med NemID efter kommentering (UDP)
Den sygemeldte skal kun underskrive med NemID efter siden med arbejdsgiverens/a-kassens
oplysninger, såfremt han/hun ikke kan bekræfte, at oplysningerne er korrekte.
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Kvittering efter kontrol af arbejdsgiverens/a-kassens oplysninger (UDP)
Den sygemeldte modtager altid en kvittering for sin handling. Kvitteringsiden kan indeholde en af to
mulige tekster, afhængig af om den sygemeldte kan bekræfte oplysningerne eller ej.
Herunder er et eksempel hvor den sygemeldte har svaret, at han/hun er enig i oplysningerne. Idet
borgeren er enig, skal der ikke underskrives med NemID. Hvis borgeren også skal udfylde en
ansøgning og/eller et oplysningsskema, vil der som i eksemplet nedenfor være en tydelig tekst der
angiver dette.

Herunder er et eksempel på, at den sygemeldte ikke kan bekræfte oplysningerne:

Kommentarer (UDP) fremsendt
Når den sygemeldte har fremsendt underretningsbrevet, fjernes opgaven fra forsiden (”Mit forløb”),
og næste opgave ligger nu klar. Kvittering er altid til at finde på forsiden under overskriften
”Indsendt af dig/Kvittering”, som vist herunder:
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Anmodning om sygedagpenge
Hvis den sygemeldte ikke modtager løn under sygdom, er næste opgave en anmodning om
sygedagpenge.

Forløbet igangsættes ved at trykke ”Start”.

Hvis sygemeldte ikke ønsker at anmode om sygedagpenge
Den sygemeldte skal nu svare på, om han/hun er interesseret i at ansøge om sygedagpenge.
Såfremt den sygemeldte ikke ønsker at ansøge om sygedagpenge, vælges ”Nej”, og derefter
”Gem og fortsæt”. Herefter skal den sygemeldte underskrive med NemID, og opgaven vedr.
anmodning er løst.

Hvis den sygemeldte ønsker at anmode om sygedagpenge
Hvis den sygemeldte ønsker at ansøge om sygedagpenge, vælges ”Ja”. Den sygemeldte bliver nu
præsenteret for en række spørgsmål, som skal besvares.
På næste side er vist et skærmbillede af alle de felter, som ansøgningen kan indeholde. Vær
opmærksom på, at felterne kan variere afhængig af om den sygemeldte er ledig, selvstændig eller
lønmodtager.
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Hvis den sygemeldte også er
sygemeldt fra andre
ansættelsesforhold, vælges ”Ja”,
og et kommentarfelt åbnes.
Sygemeldte skal her oplyse navn
på den/de arbejdsgivere.

Uanset hvilken sygdom der vælges,
skal den sygemeldte i det
efterfølgende felt, uddybe præcis
hvad årsagen til fraværet er.

Hvis den sygemeldtes fravær skyldes en personskade, vælges
”Personskade”, og et kommentarfelt åbnes. Sygemeldte skal her oplyse navn
på skadevolderens forsikringsselskab, skadenummer samt policenummer.
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Opsummering efter anmodning
På opsummeringssiden efter anmodningen, bliver den sygemeldte præsenteret for de
oplysninger, han/hun har indtastet i anmodningen. Derefter signeres med NemID.

Underskriv med NemID efter anmodning
Efter besvarelse af anmodningen skal den sygemeldte underskrive med NemID. Først når der er
underskrevet med NemID, er oplysningerne sendt til kommunen.

19 / 45

Kvittering på anmodning
Den sygemeldte modtager altid en kvittering efter besvarelse af anmodningen. Kvitteringsiden kan
indeholde en af to mulige tekster, afhængig af om den sygemeldte har ansøgt om sygedagpenge
eller ej.
Herunder er et eksempel på, at den sygemeldte har ansøgt om sygedagpenge. På kvitteringen er
der en påmindelse til den sygemeldte om, at han/hun skal huske at udfylde det efterfølgende
oplysningsskema også (påmindelsesteksten vises naturligvis kun i de tilfælde, hvor den
sygemeldte skal udfylde et oplysningsskema).

Herunder er et eksempel på, at den sygemeldte ikke har ansøgt om sygedagpenge. Hvis den
sygemeldte også skal udfylde et oplysningsskema, vil der være en påmindelsestekst om dette på
kvitteringen, svarende til eksemplet ovenfor.
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Anmodning fremsendt

Når den sygemeldte har udfyldt ansøgningen, fjernes opgaven fra opgaveoverblikket. Kvittering er
altid til at finde på forsiden ”Mit forløb” under overskriften ”Indsendt af dig / Kvittering”, som vist
herunder.
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Oplysningsskema
Den sygemeldtes sidste opgave er at udfylde et oplysningsskema:

Forløbet igangsættes ved at klikke ”Start”.

Om oplysningsskemaet
Når den sygemeldte går i gang med at løse opgaven vedr. oplysningsskemaet, vises først en
introducerende tekst.

I bjælken til venstre er vist alle de emner, som den sygemeldte skal igennem. Emnerne
forekommer i den rækkefølge de står angivet i. Afhængig af den sygemeldtes besvarelser, vil
emner og felter automatisk tilpasse sig.
(OBS: Den sygemeldte kan ikke hoppe fra emne til emne ved at klikke på de forskellige blokke.
Dette skyldes, at de enkelte emner er indbyrdes afhængige. Hvad den sygemeldte svarer under et
emne, afgør om han/hun skal igennem næste emne eller ej).

Kladdefunktionalitet i oplysningsskemaet
Vær opmærksom på, at der i oplysningsskemaet er en hel del spørgsmål som skal besvares.
Derfor er der under udfyldelsen af skemaet mulighed for, at den sygemeldte kan gemme en kladde
med de allerede indtastede oplysninger, for senere at vende tilbage og at udfylde resten. Hvis den
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sygemeldte ønsker at benytte sig af kladdefunktionaliteten, vælges ”Gem og gå til forsiden”.
Kladden gemmes også selvom den sygemeldte logger helt ud af Mit Sygefravær. Næste gang den
sygemeldte klikker ”start”, vil den sygemeldte så blive ledt hen på den side, han/hun nåede til.
NB. Det er kun på oplysningsskemaet, der er kladdefunktion.

23 / 45

Din sygdom
På denne side i oplysningsskemaet skal den sygemeldte besvare et antal spørgsmål om
baggrunden for sygemeldingen.

Uanset hvilken sygdom der vælges,
skal den sygemeldte i det
efterfølgende felt uddybe, præcis
hvad årsagen til fraværet er.

Svarer den sygemeldte ”Ja”, skal
den sygemeldte efterfølgende
svare på, om vedkommende
ønsker at benytte standbyordningen.
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Arbejds- og personskade
På denne side i oplysningsskemaet skal den sygemeldte svare på, om der er tale om en
arbejdsskade eller en personskade.

Denne vises kun,
hvis den
sygemeldte har
svaret ”Ja” til, at
fraværet skyldes
en arbejdsskade.
Det er kun, hvis den sygemeldte svarer ”Ja” til
personskade, at skadeoplysningsfelterne bliver
vist.
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Stilling og uddannelsesbaggrund
Til brug for Jobcenterets opfølgningsindsats, skal den sygemeldte på denne side i
oplysningsskemaet indtaste stilling og uddannelse.
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Tilbage i arbejde
På denne side i oplysningsskemaet udfylder den sygemeldte oplysninger om vedkommendes
mulighed for at komme tilbage i arbejde.

Mit Sygefravær
indsætter automatisk datoen,
der ligger 8 uger
fra første
fraværsdag.

Det er kun, hvis
den sygemeldte
svarer ”Nej” til at
vende tilbage til
sin arbejdsplads,
at disse
spørgsmål vises.
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Behandling
På denne side oplysningsskemaet skal den sygemeldte oplyse, hvorvidt han/hun er i behandling
for sin sygdom, og om vedkommende afventer operation.

Det er kun, hvis den sygemeldte
svarer ”Ja” til at være i
behandling, at der skal angives
hvor.
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Arbejdsplads og arbejdsfunktioner
På denne side i oplysningsskemaet skal den sygemeldte svare på, hvor længe sygdommen har
påvirket arbejdet. Derudover vises arbejdsgiverens svar på de tre fastholdelsesspørgsmål, såfremt
arbejdsgiveren har svaret på disse i indberetningen.
I feltet ”Dit svar” skal den sygemeldte komme med supplerende bemærkninger til arbejdsgiverens
svar, eller selv at svare på spørgsmålet, hvis arbejdsgiveren ikke har svaret.
Nederst på skærmbilledet (se næste side) skal den sygemeldte svare på, om der er udarbejdet en
fastholdelsesplan, og om der er udarbejdet en lægeerklæring til arbejdsgiveren.

… Skærmbilledet fortsætter på næste side.
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Kontaktoplysninger
Den sygemeldte skal på denne side i oplysningsskemaet skrive sit telefonnummer, samt
informationer om en eventuel kontaktperson på arbejdspladsen, som Jobcentret kan kontakte.

31 / 45

Afgiv samtykke
Inden den sygemeldte er helt færdig med oplysningsskemaet, skal vedkommende give samtykke
til, at kommunen har tilladelse til at indhente helbredsoplysninger hos de behandlingssteder, den
sygemeldte tidligere har oplyst.
Derudover skal den sygemeldte give samtykke vedr. registersamkøring (samtykke til, at
kommunen må undersøge om der i Udbetaling Danmark er oprettet en kontrolsag på borgeren
vedr. andre kontante ydelser eller økonomiske tilskud, og hvad sagen i så fald drejer sig om).
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Opsummering efter oplysningsskemaet
På oplysningsskemaets opsummeringsside bliver den sygemeldte præsenteret for de
oplysninger, han/hun har indtastet i oplysningsskemaet. Derefter skal den sygemeldte
signere med NemID.

33 / 45

Underskriv med NemID efter oplysningsskemaet
Den sygemeldte skal nu underskrive med NemID. Først når den sygemeldte har underskrevet med
NemID, er oplysningsskemaet sendt til kommunen.

Kvittering på oplysningsskema
Den sygemeldte modtager altid en kvittering efter fremsendelsen af oplysningsskemaet.

34 / 45

Når den sygemeldte har udfyldt oplysningsskemaet, fjernes opgaven fra forsiden (”Mit forløb”). Den
sygemeldte kan altid genfremfinde kvitteringen på denne side under overskriften ”Indsendt af
dig/Kvittering”. Når den sygemeldte her klikker på den konkrete blok/aktivitet, åbnes en pdf med
kvitteringen.
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Raskmelding
Under fanebladet ”Meld dig rask” har den sygemeldte mulighed for at raskmelde sig. Dette gøres
ved sætte flueben i det arbejdsforhold, som raskmeldingen drejer sig om, hvorefter dato for sidste
sygefraværsdag angives:

Underskriv med NemID efter raskmelding
Den sygemeldte skal nu underskrive med NemID. Først når den sygemeldte har underskrevet med
NemID, er raskmeldingen sendt til kommunen.

36 / 45

Kvittering på raskmelding
Den sygemeldte modtager altid en kvittering efter fremsendelsen af raskmeldingen.

Den sygemeldte kan altid finde kvitteringen på sin raskmelding under ”Mit forløb” på forsiden.

37 / 45

Øvrige funktioner i Mit Sygefravær
Sprog
For at gøre det nemmere for ikke dansk-talende sygemeldte at læse tekster og udføre opgaver, er
Mit Sygefravær tilgængeligt i en engelsk version. For at tilgå den engelske version logges der ind i
Mit Sygefravær som normalt, hvorefter der kan vælges sprog øverst på siden som vist herunder:

Opdater internet-browser
For at sikre, at den sygemeldte ikke oplever uhensigtsmæssigheder i Mit Sygefravær, skal den
sygemeldte have en af de supporterede browser-versioner. Såfremt borgerens internet-browser
ikke er opdateret, vil den sygemeldte få vist en popup-besked, som vist herunder:

Når den sygemeldte klikker ”OPDATER BROWSER”, guides den sygemeldte over på en side på
borger.dk, som indeholder links til download af nyere browser-versioner. (Siden åbner i en ny fane
– dvs. siden med Mit Sygefravær lukkes ikke).
Siden på borger.dk, hvor den sygemeldte kan opdatere sin browser, ser ud som nedenfor. Den kan
findes under overskriften ”Krav til din browser” på denne side: https://www.borger.dk/om-borgerdk/sider/browserkrav-og-tilgaengelighed.aspx
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Fejlbesked ved flere åbne faner
Hvis den sygemeldte forsøger at have Mit Sygefravær åben i flere faner på én gang, vil følgende
fejlbesked blive vist:
”Du har åbnet Mit Sygefravær i en ny fane. For at undgå fejlsituationer, skal du lukke den nye
fane.”

Når den nye fane er lukket, kan den sygemeldte fortsætte opgavebesvarelsen på den
tilbageværende fane.

Fejlbesked ved brug af browserens retur-knap
Hvis den sygemeldte ønsker at hoppe tilbage til forrige side i løbet af sin opgavebesvarelse, skal
retur-knappen inde i Mit Sygefravær anvendes (dvs. tilbage/forrige-knappen inde i selve
løsningen). Denne tilbage/forrige-knap findes nederst på de enkelte sider i løsningen. Forsøger
den sygemeldte i stedet at anvende browserens retur-knap, vil følgende fejlbesked blive vist:
”Du har klikket på browserens tilbageknap. Brug kun tilbageknappen i Mit Sygefravær.”
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NemSMS med reminder om ventende opgaver i Mit Sygefravær
Det er muligt for sygemeldte at modtage en sms med reminder om ventende opgaver i Mit
Sygefravær (fx et ubesvaret oplysningsskema). Hvis den sygemeldte ikke har besvaret alle sine
opgaver i Mit Sygefravær på dag 6 (dvs. to dage inden fristen), vil vedkommende modtage en sms
med en påmindelse om, at der ligger uafsluttede opgaver i Mit Sygefravær, som skal løses inden
fristen. Denne funktionalitet skal være med til at sikre, at de sygemeldte ikke overser opgaver i Mit
Sygefravær, og at de husker at indsende og signere besvarelserne inden fristen.
Modtagelse af sms’en kræver, at den sygemeldte er tilmeldt NemSMS. Tilmelding kan ske på
borger.dk’s side om NemSMS: https://www.borger.dk/om-borger-dk/sider/nemsms.aspx

Selvstændige skal logge ind med personligt nøglekort
Når en selvstændig anmelder sit eget sygefravær i NemRefusion, benytter vedkommende sin
NemID medarbejdersignatur. Hvis den selvstændige efterfølgende skal løse opgaver i Mit
Sygefravær, skal vedkommendes personlige NemID benyttes.
Hvis en selvstændig forsøger at logge ind i Mit Sygefravær med medarbejdersignatur, vises
følgende fejltekst:
”Du har forsøgt at logge ind i Mit Sygefravær med din NemID medarbejdersignatur. Du skal i stedet
bruge dit personlige nøglekort.”

Fejltekster i Mit Sygefravær
De fleste felter i Mit Sygefravær er obligatoriske. Hvis borgeren glemmer at svare på et spørgsmål,
eller de indtastede oplysninger ikke overholder feltvalideringen, vises en fejltekst vises lige under
det relevante felt. Cursoren/musen sættes automatisk i det fejlede felt, så borgeren ledes direkte
hen til det relevante sted.
Skærmbilledet viser et eksempel på fejltekst (teksten med den gule markering):

Virus-scanning i Mit Sygefravær
Hvis den sygemeldte ønsker at indsende dokumentation til sin sag, kan dette gøres via fanen
”Upload dokumentation”. (Se afsnittet ”Upload af dokumentation”.)
Mit Sygefravær scanner alle dokumenter inden de fremsendes til kommunen. Hvis en eller flere
filer er virus-inficeret, afvises de, og den sygemeldte kan ikke få lov til at sende dem til kommunen.
Følgende informationstekst bliver vist:
Et eller flere af dine dokumenter er blevet afvist
Mit Sygefravær kan desværre ikke sende dit dokument til kommunen, da det tilsyneladende er inficeret med
virus. Du bedes derfor sende oplysningerne til kommunen på anden vis, fx med fysisk post.
Under ”Mit forløb” på forsiden af Mit Sygefravær kan du finde en kvittering for, at du har forsøgt at indsende
dokumentation til din sygefraværssag.
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Hvis du har rettelser, skal du gå tilbage og foretage dem nu. Du kommer tilbage ved at trykke på ”Forrige”.
Du kommer til forsiden ved at trykke på ”Tilbage til forsiden”.

Den sygemeldte kan således vælge at gå tilbage (klikke på ”Forrige”-knappen) og starte forfra med
at uploade et nyt dokument, eller at returnere til forsiden.
På forsiden kan den sygemeldte finde en kvittering for, at vedkommende har forsøgt at indsende
dokumentet. Åbnes kvitteringen vises følgende tekst:
Du har forsøgt at indsende dokumentation
Du har den [dato] kl. [tidspunkt] forsøgt at uploade dokumentation til din sag i Mit Sygefravær.
Da dokumentet tilsyneladende er inficeret med virus, blev det afvist. Dit dokument er derfor ikke sendt til
kommunen, og du bedes derfor indsende dokumentationen på anden vis, fx med fysisk post.
Dokument der blev fjernet: ”Titel på dokument”
Du er velkommen til at kontakte kommunen, hvis du har spørgsmål.
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Undtagelse fra selvbetjening i Mit Sygefravær
Mit Sygefravær er en obligatorisk selvbetjeningsløsning. Der vil imidlertid være sygemeldte, som er
ude af stand til at betjene sig digitalt og som derfor skal undtages fra Mit Sygefravær.
Det er kommunen der har kompetencen til at afgøre, om der foreligger særlige forhold, der gør, at
den sygemeldte ikke kan betjene sig i Mit Sygefravær.
Læs mere om reglerne for undtagelse, og hvordan undtagelser gennemføres, i vejledningen
vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær. Vejledningen kan findes
her.

Orientering om behandling af persondata
For at behandle den sygemeldtes sygedagpengesag registrerer kommunen nogle oplysninger om
den sygemeldte og sygefraværet. Den sygemeldte bliver flere steder i Mit Sygefravær gjort
opmærksom på, hvordan oplysninger, herunder persondata, bliver behandlet i løsningen.
I øverste højre hjørne på hver side i Mit Sygefravær vises en ’Hjælp’ knap. Når den sygemeldte
klikker på denne knap, fremkommer en pop-up, som gør opmærksom på, hvordan registrering af
personoplysninger behandles. Pop-up’en kan ses herunder.

Som der står i ovenstående pop-up, vises kontaktoplysninger på kommunens
databeskyttelsesrådgiver (DPO) i nederste venstre hjørne på samtlige sider i Mit Sygefravær.
Denne information ser ud som følger:
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Her vil der være link til
kommunens DPO

Ved siden af teksten ’Kommunens databeskyttelsesrådgiver’ vil der være et specifikt link til den
sygemeldtes kommunes side om databeskyttelsesrådgivning. Til orientering får selvstændigt
erhvervsdrivende også vist dette link i selvbetjeningsløsningen NemRefusion. Hvis kommunen
ønsker at ændre DPO-linket, skal kommunens virk-administrator logge ind i NemRefusion og tilgå
administrationsmodulet. Kontakt nemrefusion@kombit.dk ved spørgsmål.
Den sygemeldte skal yderligere bekræfte at have læst orienteringen fra kommunen om de
rettigheder og pligter, der følger af dagpengeindberetningen, inden opgaver i Mit sygefravær kan
besvares. Denne orientering ser således ud:

Når den sygemeldte klikker på linket ’rettigheder og pligter, vil der fremkomme en pop-up med
følgende tekst:
Kommunens oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger hos den registrerede
Til brug for behandlingen af din sygefraværssag registrerer og behandler kommunen oplysninger om dig. Indsamling af
personoplysninger sker efter bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1014 af 15/08/2013 om digital kommunikation via
Nemrefusion.

Hvis du har spørgsmål vedrørende de oplysninger der registreres om dig i forbindelse med din sygefraværssag, kan du
kontakte din kommunes databeskyttelsesrådgiver (også kaldet DPO / Data Protection Officer). Du finder din kommunes
kontaktoplysninger nederst her i Mit Sygefravær, hvor du også finder et link til kommunens databeskyttelsesrådgivning.
Kommunen kan indhente oplysninger
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Til beregning og kontrol kan kommunen uden dit samtykke indhente oplysninger – bl.a. ved samkøring af data – om
økonomiske forhold m.v. fra andre offentlige myndigheder, herunder kommuner og arbejdsløshedskasser, jf.
retssikkerhedslovens § 11a stk. 2 og 3.
Kommunen kan uden dit samtykke kræve nødvendige oplysninger til kontrolformål fra arbejdsgivere om løn- og
beskæftigelsesperioder og oplysninger om pensionsforhold m.v. fra pensionskasser, livsforsikringsselskaber og
pengeinstitutter, jf. lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats §68b stk. 2. I begge tilfælde
indhentes oplysninger vedr. dig selv.
Kommunen kan også uden dit samtykke til brug for kontrol kræve andre nødvendige oplysninger end oplysninger om
økonomiske forhold vedr. dig selv fra andre offentlige myndigheder og fra arbejdsløshedskasser. Oplysningerne kan
samkøres og sammenstilles med data i andre it-systemer, der tilhører kommunen, andre myndigheder eller
arbejdsløshedskasser, jf. lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats § 68b stk. 3.
Kommunen kan udveksle oplysninger med Arbejdsskadestyrelsen om din sag, jf. retssikkerhedsloven § 12d.
Kommunen har endvidere adgang til en virksomheds lokaler og arbejdssteder med henblik på at kontrollere de
lønudbetalinger, som danner grundlag for beregningen af sygedagpenge. Ved besøget kan kommunen udspørge de
ansatte om navn, adresse, fødselsdato, ansættelsesperiode, løn- og ansættelsesforhold og hvilke sociale og
beskæftigelsesmæssige ydelser, de modtager, og kommunen kan pålægge arbejdsgiveren at registrere de ansattes
arbejdstider mv., jf. retssikkerhedslovens § 12a.
Kommunen kan videregive oplysninger
Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private
virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen. Du har ret til at vide,
hvilke oplysninger kommunen har om dig. Du kan kræve forkerte oplysninger rettet.
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