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1.21

28.10.2010

Nyt support telefonnummer

2.0

15.02.2011

Nyt kapitel 4, 5 og 6 der indeholder gennemgang af de forskellige indberetningsforløb.

Mindre ændringer
3.0

01.10.2013

Nye afsnit i kapitel 4 om indberetning af løn og fleks.
Nyt afsnit om gentagen refusion for sygt barn.
Afsnit om sygefraværssamtaler er fjernet.
Samt forskellige redaktionelle rettelser.

4.0

12.06.2014

Opdatering af afsnittene, der angår Løntilskud

4.01

17.06.2014

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

5.0

06.01.2014

Opdatering af afsnit omkring skabeloner, menu, kommunens e-mailadresser, Anmeldelse af sygdom - løn under fravær, Anmeldelse af
sygdom - IKKE løn under fravær, Anmeldelse af Tidlig opfølgning, Anmeldelse af Barsel for A-Kasse.

6.0

02.10.2015

Diverse formuleringer og links er opdateret.

7.0

02.11.2015

Nyt NemRefusion logo indsat.

8.0

09.11.2015

Afsnit 3.12 indsat – information om nyt undtagelsesregister i forbindelse med at selvbetjeningsløsningen Mit Sygefravær bliver obligatorisk at anvende for den sygemeldte.
Afsnit 2.3 opdateret – ny rettighed ’Administration af undtagelsesregister for kommuner’ tilføjet.

9.0

11.06.2016

I afsnit 3.5 er indsat følgende:
”Ret signeret” kan kun anvendes på:
- Anmeldelse af sygdom – løn under fravær (DP201)
- Anmeldelse af barsel – løn under fravær (DP401)
---Under afsnit 2.1 er indsat et underafsnit, 2.1.1 Opdater internet-browser
Afsnittet omhandler en beskrivelse af hvordan du som bruger opdaterer din internet-browser, for at undgå at du oplever uhensigtsmæssigheder, såfremt din browser ikke er opdateret.

10.0

10.09.2016

Kommuneadministration, ret kontaktoplysninger i Mit Sygefravær
Den kommunale administrator kan via Kontaktoplysninger i NemRefusion rette kommunens kontaktoplysninger, som vises i Mit Sygefravær – se afsnit 3.11.
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’Ansættelses-ID’ er ændret til ’Medlems-ID’
Feltet ’Ansættelses-ID’ er ændret til ’Medlems-ID’ for anmeldelser foretaget af a-kassen. Der er indsat nyt skærmprint i afsnit:
-

7.1.1 vedr. anmeldelse af sygdom
7.2.1 vedr. anmeldelse af barsel
7.3.1 vedr. anmeldelse af pasning ved alvorligt sygt barn

Valg af ’Særlige ordninger’ udelukker ’Vikar/løsarbejder’
Feltet vikar/løsarbejder vil ikke være tilgængeligt for udfyldelse, hvis
du har angivet, at den fraværende er ansat i fleksjob, da det ikke er
muligt at være ansat som vikar/løsarbejder samtidig med fleksjob.
Ændringen gælder for
-

anmeldelse af sygdom – IKKE løn under fravær, afsnit 4.2.3
anmeldelse af barsel – IKKE løn under fravær, afsnit 4.5.3

Der er indsat en OBS i afsnit 4.2.6:
”Har du på fanen ’Ansættelse’ angivet, at den fraværende er ansat i
fleksjob, skal du ikke udbetale sygedagpenge/løn i arbejdsgiverperioden, da du ikke er forpligtiget hertil i forbindelse med en fleksjob ansættelse.”

Omformulering af spørgsmålet vedr. opfyldelse af beskæftigelseskrav
Der er indsat nyt print af fanebladet ’Ansættelse’ i forbindelse med
omformulering af spørgsmålet vedr. opfyldelse af beskæftigelseskrav.
Ændringen gælder for afsnittene
11.0

26.10.2016

4.1.3 vedr. løn under fravær
4.2.3 vedr. IKKE løn under fravær

Supportens kontaktoplysninger er tilføjet i dialogen så de er
tilgængelige uanset hvor i løsningen brugeren befinder sig.
Kontaktoplysningerne er tilføjet i headeren.
Tidlig opfølgning, afsnit 4.3 er opdateret med følgende tekst:
Bemærk, at anmeldelse af ”Tidlig Opfølgning” ikke erstatter ”Anmeldelse af sygdom”. Arbejdsgiver skal således huske at oprette en ”Anmeldelse af sygdom” inden fristens udløb. Læs mere under punkt 4.1
og 4.2.

12.0
0

04.02.2017

Nyt feltnavn ved angivelse af timer i forbindelse med opfyldelse af beskæftigelseskrav
Feltet til angivelse af timer, som skal udfyldes, hvis den fraværende
ikke opfylder beskæftigelseskravet, er ændret til:
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Antal arbejdstimer i de seneste 8 uger før 1. fraværsdag.
Ændringen gælder for afsnittene:
13.0
0

20.05.2017

4.1.3 vedr. løn under fravær
4.2.3 vedr. IKKE løn under fravær

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

Ikke længere muligt at indberette at lønnen genoptages på et
senere tidspunkt i orloven
Udbetaling Danmark har truffet beslutning om at det ikke længere
skal være muligt at indberette oplysninger om at lønnen genoptages
på et senere tidspunkt i orloven eller ved pasning af alvorligt sygt
barn efter indberetning af et lønstop. Indberetningsløsningens skærmbilleder er derfor tilpasset herefter.
Hvis man som arbejdsgiver ønsker at indberette genoptagelse af lønnen/orlovslønnen, skal dette fremover ske ved at oprette en ny anmeldelse.
14.0
0

24.06.2017

Delvis genoptaget arbejde for selvstændige som holder orlov
eller er fraværende pga. pasning af alvorligt sygt barn
Selvstændige som afholder orlov eller er fraværende på grund af pasning af alvorligt sygt barn, skal have samme muligheder for at genoptage arbejdet delvist som selvstændige fraværende pga. sygdom.
I den forbindelse tilføjes muligheden for at angive 75% fravær på
skema DP400C og DP482. Ændringen gælder for anmeldelser, hvor
første fraværsdag = 1. juli 2017 eller senere.

L181 – A-kasser skal fra 1. juli indberette månedlig ydelse
Fra 1. juli skal A-kasserne, som følge af lovændring L181, oplyse den
månedlige ydelse i forbindelse med anmeldelse af syge- og barselsdagpenge samt pasning af alvorligt sygt barn for deres medlemmer.

Herudover er der følgende ændringer:

• Når den ledige modtager supplerende dagpenge, skal A-kassen
fra 1. juli 2017 alene oplyse satsen ved fuld ledighed. Der skal
således ikke længere oplyses det antal timer og minutter der
er udbetalt dagpenge for de sidste 5 uger før 1. fraværsdag
(ophørsugen samt de sidste 4 uger forinden), når A-kassen
indberetter fravær for et medlem som modtager supplerende
dagpenge.
• Når den ledige er under uddannelsesløft (og modtager supplerende dagpenge), vil det ikke længere være nødvendigt at Akassen oplyser dato for påbegyndelse af uddannelsesløft. Akassen behøver alene at indberette den sats pr. måned, som
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den ledige kunne have modtaget, hvis pågældende ikke var
under uddannelse.

Der vil i forbindelse med lovændringen være en overgangsregel
Nye regler:
Månedlig ydelse oplyses, hvis 1. fraværsdag er 1.7.2017 eller senere
eller A-kassen har udbetalt ydelse under sygdom/barsel og sidste dag
med udbetaling er den 30.6.2017 eller senere.
Gamle regler:
Ugentlig ydelse oplyses, hvis 1. fraværsdag er før 1.7.2017 og A-kassen har udbetalt ydelse under sygdom/barsel og sidste dag med udbetaling er mindre end 30.6.2017
ELLER kan forekomme, når
1. fraværsdag er før 1.7.2017 og A-kassen har IKKE udbetalt ydelse
under sygdom/barsel
Når gamle regler anvendes, gælder gamle regler vedrørende supplerende dagpenge og uddannelsesløft også.

Indberetning af delvist genoptaget arbejde for lønmodtagere
med løn under sygdom
I forbindelse med et forsøg på at gøre det lettere for arbejdsgivere, at
indberette delvist genoptaget arbejde for lønmodtagere som modtager
løn under sygdom, er der redigeret i skærmbillederne for fanebladet
’Ansættelse’ og ’Refusion’
Ændringen betyder, at spørgsmålene om delvist genoptaget arbejde
er flyttet fra fanebladet ’Ansættelse’ til ’Refusion’ i forbindelse med anmeldelsen. På anmodningen er spørgsmålene flyttet fra fanebladet
’Lønforhold’ til ’Refusion’.
Herudover er anmodningen tilpasset således, at det bliver muligt at
tilrette i de seneste 4 ugers timer for delvist genoptaget arbejde og
samtidig fortsætte med at indberette delvist genoptaget arbejde for de
efterfølgende uger, hvis der er indberettet delvist genoptaget arbejde
på den tidligere anmeldelse/anmodning.
15.0
0

21.10.2017

Indberetning af delvist genoptaget arbejde for lønmodtagere
med løn under sygdom
I forbindelse med en designfejl i den tidligere rettelse af fanen ’ Refusion’ på en anmeldelse af sygdom med løn og efterfølgende anmodninger om refusion, er der foretaget ændringer.
Kravet om sammenhængende uger fjernes og det bliver muligt selv at
indsætte ugenummer igen. Det betyder at tidligere indberettede uger
(op til 4 uger) ikke længere vises på den efterfølgende refusionsanmodning. Hvis man ønsker at rette i tidligere indsendte uger, indberettes den pågældende uge i den nye anmodning med de nye timer –
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husk at genindberette alle efterfølgende uger igen, da disse ellers
overskrives.
Første gang der oplyses delvist genoptaget arbejde, skal der oplyses
en dato. På de efterfølgende anmodninger, skal der blot indberettes
uger.
Det er ikke muligt, at rette dato for delvist genoptaget arbejde, når
indberetningen først er signeret og indsendt. Hvis man ønsker at rette
startdatoen, er det nødvendigt at lave en RetSigner, hvis dato for delvist genoptaget arbejde var indberettet på en anmeldelse, eller kontakte kommunen, hvis dato for delvist genoptaget arbejde var indberettet på en refusionsanmodning.
16.0
0

16.12.2017

Mulighed for at rette en signeret indberetning fjernes på
DP401 og DP480 (med løn)
Udbetaling Danmark har besluttet, at det ikke længere skal være muligt, at rette og gensende en allerede signeret indberetning. Det gælder:
Anmeldelse af barsel – løn under fravær (DP401), eller en
Anmeldelse af pasning ved alvorligt sygt barn med løn under fravær
(DP480)
Hvis man som arbejdsgiver har rettelser til en allerede signeret anmeldelse DP401 eller DP480 (med løn), skal denne først annulleres,
hvorefter en ny anmeldelse skal indsendes. Ændringen er gældende
fra 16.12.2017.

Fanebladet ’Fasthold din medarbejder’
Tekst og spørgsmål til ”Fastholdelse” er redigeret.
17.0
0

10.02.2018

Anmeldelse af tidlig opfølgning er ikke det samme som anmeldelse af sygefravær:
Når man som arbejdsgiver indsender en anmeldelse af tidlig opfølgning, skal man være opmærksom på, at fraværet ikke er anmeldt.
Dette gøres ved at anmelde sygefraværet.
For at gøre opmærksom på ovenstående, er nedenstående tekst tilføjet på fanebladet signering ved anmeldelse af tidlig opfølgning, jf. afsnit 4.3.4:
Vær opmærksom på, at fraværet endnu ikke er anmeldt. Når du har
signeret anmeldelsen af tidlig opfølgning, har du mulighed for at anmelde fraværet.
Når anmeldelse af tidlig opfølgning er signeret, får man som arbejdsgiver mulighed for at anmelde sygefraværet via et link på kvitteringen

18

21.04.2018

Skabeloner:
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Der er tilføjet søge- og sorteringsfunktioner til siden med skabeloner
for at gøre det nemmere for den enkelte bruger at finde en skabelon.
Se afsnit 3.9.

Anpartshaver skal ikke længere vælge rolle:
Hvis du indberetter for et Anpartsselskab (ApS), skal du ved login ikke
længere vælge rolle, men tildeles automatisk rollen som arbejdsgiver.
Se afsnit 2.6.

Selvstændige orienteres om kommunens oplysningspligt ved
indsamling af personoplysninger hos den registrerede:
På signeringsfanen er tilføjet oplysning om kommunens oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger hos den registrerede. Se afsnit 6.1.4.
19

19.05.2018

NemRefusion brugerdialog er opdateret i forhold til virk.dk designguide
Brugerdialogen har fået nyt udseende i form af nye farver og ny
menu.

20

23.06.2018

Den 1. juli 2018 træder en ny lov i kraft, som betyder at man som arbejdsgiver ikke længere skal angive lønoplysning for den fraværende,
hvis den fraværende har været ansat uafbrudt i de seneste 8 uger før
1. fraværsdag.
Ændringen gælder for fravær ved barsel og pasning af alvorligt sygt
barn, når første fraværsdag er 1. juli 2018 eller senere.

21

22.09.2018

Blanketten DP202H – Anmodning om lønrefusion (ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb) er nu tilgængelig i NemRefusion.
Se hvordan du udfylder anmodningen i afsnit 5.3.

22

15.12.2018

Nyt skærmprint af fuldmagt indsat, jf. afsnit 2.5.

23

19.01.2019

Blanketten AB505 – Tilskud til voksenlærling er nu tilgængelig i NemRefusion.
Se hvordan du udfylder anmodningen i afsnit 5.4.

24

24.06.2019

Afsnit 5.4.3 er opdateret idet der er tilføjet yderligere felter til blanketten AB505 – Tilskud til voksenlærling.

25

21.09.2019

Tilskud til mentorfunktion:
Blanketten AB405 – Tilskud til mentorfunktion, er nu tilgængelig i
NemRefusion. Se hvordan du udfylder anmodningen i afsnit 5.5

P-nummer søgning og sortering:
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Det er nu muligt at søge på P-nummer i selve feltet, hvor P-nummer
angives. Der kan søges på P-nummer både i indberetninger og i andre
dele af brugerdialogen, hvor P-nummer indgår.
Herudover er sorteringen af P-numre opdateret, så P-numrene sorteres fra mindste til største, når de vises i oversigten.

Afsnit 3.10 Administration og 3.11 Kommuneadministration:
Administrationsdelen har fået nyt udseende og afsnit 3.10 og 3.11 er
derfor opdateret, så de følger brugerdialogen.
26

23.03.2020

For at forbedre brugeroplevelsen i NemRefusion, bliver flowet på indberetninger vedr. barsel og pasning og alvorligt sygt barn forbedret i releasen den 7/3-20. Nedenstående afsnit er blevet opdateret, så de afspejler
NemRefusion brugerdialogen:

4.4 Anmeldelse af barsel – løn under fravær
4.5 Anmeldelse af barsel – IKKE løn under fravær
4.6 Anmeldelse af pasning ved alvorligt sygt barn – løn under fravær
4.7 Anmeldelse af pasning ved alvorligt sygt barn – IKKE løn under fravær
4.9 Anmodning om refusion Barsel eller pasning af alvorligt sygt barn
27

20.06.2020

Der er foretaget en opdatering af feltteksterne på fanen ’Refusion’ for
Voksenlærling, jf. afsnit 5.4.3:
Feltteksten: Hvor mange dage og timer er der udbetalt løn for i refusionsperioden?
Er ændret til: Praktikperiode

Feltteksten: Hvor mange dage og timer har voksenlærlingen været på
skoleophold med AUB-refusion?
Er ændret til: Antal dage i praktikperioden, hvor voksenlærlingen har været på skoleophold med AUB-refusion

Feltteksten: Hvor mange dage og timer har voksenlærlingen haft fravær
med løn og arbejdsgiver modtaget anden offentlig støtte hertil end AUBrefusion?
Er ændret til: Antal dage i praktikperioden, hvor voksenlærlingen har haft
fravær med løn, og arbejdsgiver har modtaget anden offentlig støtte hertil end AUB-refusion
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Feltteksten: Hvor mange dage og timer i refusionsperioden har voksenlærlingen haft fravær uden løn?
Er ændret til: Antal dage i praktikperioden, hvor voksenlærlingen har haft
fravær uden løn
28

19.09.2020

Afsnit 5.5 Anmodning om tilskud til mentorfunktion er opdateret med nye
skærmbilleder.

29

05.12.2020

52 ugers turnus for sygefravær:
Det er nu muligt at indberette op til 52 ugers turnus ved indberetning af
sygefravær. For barsel og pasning af alvorligt sygt barn gælder stadig op
til 6 ugers turnus.

Sorgorlov:
Fra 1. januar 2021 bliver det muligt for forældre at holde op til 26 ugers
sorgorlov, hvis deres barn enten er dødfødt eller dør inden sin 18-års
fødselsdag.

30

06.03.2020

Nyt privilegie til NemRefusion Administrator
NemRefusion har oprettet et nyt privilegie som hedder ’Administrator’,
som skal tildeles den bruger, som skal have adgang til at redigere i
NemRefusion Administration, jf. afsnit 2.3

Breve og udbetalingsspecifikationer vedr. sygedagpenge i eBoks
Det er nu muligt i administrationsmodulet at tilmelde sig breve og udbetalingsspecifikationer i eBoks, jf. afsnit 3.10
31

03.05.2021

Afsnit 2.1 Systemkrav er opdateret
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Introduktion til NemRefusion
NemRefusion er en obligatorisk selvbetjeningsløsning, hvori arbejdsgivere,
selvstændige og ledige kan indberette fravær i forbindelse med sygdom,
barsel eller alvorligt syge børn. I løsningen kan der derudover søges om
refusion i forbindelse med Løntilskud, fleksjob, jobafklaring, voksenlærling
og mentorfunktion.
NemRefusion har to indgangskanaler til at indberette. Det betyder, at
virksomhederne har mulighed for enten at indberette via et guidet forløb i
deres internetbrowser (dette kaldes Virksomhedsdialogen) eller via den
automatiserede system-til-systemløsning (kaldet Virksomhedsservice),
hvor virksomhedens løn-, HR- og fraværssystemer direkte kan sende indberetninger mellem de forskellige systemer.
Denne vejledning er til brug af virksomhedsdialogen, og når der herefter
nævnes NemRefusion menes NemRefusion-Virksomhedsdialog.
Hvis du ønsker at læse mere om Virksomhedsservicen (system-til-system)
henvises til www.nemrefusion.dk.
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1.1 Læsevejledning
Vejledningen er delt op i 9 afsnit. Hvert afsnit indeholder forklaring til et
emne eller område i forbindelse med brug af NemRefusion.

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

Kapitel 2 beskriver hvordan NemRefusion tilgås og startes, og hvilke tekniske forudsætninger der er for at benytte NemRefusion.

Kapitel 3 beskriver hvordan NemRefusion benyttes, samt central funktionalitet i NemRefusion.

Kapitel 4 er en gennemgang af de mest brugte indberetninger for arbejdsgivere. Her finder du hjælp til, hvordan du udfylder flg. indberetningstyper korrekt:
•
•
•
•

Introduktion

Start NemRefusion

Sådan bruger du NemRefusion

Sådan udfyldes en indberetning for arbejdsgivere

Anmeldelse af sygdom (med/uden løn)
Anmeldelse af barsel (med/uden løn)
Anmeldelse af pasning af alvorligt sygt barn (med/uden løn)
Anmodning om refusion (sygdom/barsel/pasning af sygt barn)

Kapitel 5 er en gennemgang af de mest brugte indberetninger for arbejdsgivere der skal anmode om refusion til løntilskud, fleksjob, jobafklaring, voksenlærling eller mentorfunktion. Her finder du hjælp til, hvordan
du udfylder flg. indberetningstyper korrekt:
•
•
•
•
•

Anmodning
Anmodning
Anmodning
Anmodning
Anmodning

om udbetaling af løntilskud
om udbetaling af løntilskud til fleksjob
om refusion ved jobafklaring
om tilskud til voksenlærling
til tilskud til mentorfunktion

Kapitel 6 er en gennemgang af de mest brugte indberetninger for selvstændige.
Her finder du hjælp til, hvordan du udfylder flg. indberetningstyper korrekt:
•
•
•

Anmeldelse af sygdom
Anmeldelse af barsel
Anmeldelse af pasning af alvorligt sygt barn

Kapitel 7 er en gennemgang af de mest brugte indberetninger for A-kasser.
Her finder du hjælp til, hvordan du udfylder flg. indberetningstyper korrekt:
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Sådan udfyldes en indberetning for A-kasser

NemRefusion
•
•
•

Anmeldelse af sygdom
Anmeldelse af barsel
Anmeldelse af pasning af alvorligt sygt barn

Kapitel 8 er en liste over muligheder for hjælp til systemet. Listen rummer henvisninger med information om, hvor der kan hentes hjælp. Der
henvises her til brugervejledningen, eksterne kilder og support.

Kapitel 9 indeholder en liste over genveje i forbindelse med navigation
uden mus. Afsnittet indeholder også et register over blanketter som tidligere har været anvendt til indberetninger, samt en oversigt over ikoner i
løsningen.

I vejledningen henvises der til hjemmesiderne www.virk.dk og www.nemrefusion.dk.
De to hjemmesider fungerer som informationssider til NemRefusion systemet, og indeholder supplerende informationer om bl.a. diverse regler i forbindelse med indberetning af dagpenge.
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Hjælp til NemRefusion

Appendiks

NemRefusion
1.2 Begreber
Igennem denne vejledning bliver der brugt enkelte begreber, som er IT
relaterede og specifikke i forbindelse med NemRefusion. For ikke at skabe
tvivl hos brugeren er begreberne forklaret i dette afsnit.
-

Anmeldelse af et fravær er den første indberetning, der sendes, når en medarbejder er fraværende.
Det er her, fraværet anmeldes til myndigheden. En anmeldelse kan indeholde en refusionsanmodning og/eller en raskmelding, men behøver
det ikke.

-

Anmodning om refusion kan ske i forbindelse med en anmeldelse af
et fravær eller som en selvstændig indberetning. Der skal altid eksistere en anmeldelse, før der kan oprettes en refusionsanmodning.
Efter myndighedens behandling af refusionsanmodningen vil virksomheden enten modtage en udbetalingsspecifikation eller et afslag.

-

Anmodning Løntilskud, fleksjob, jobafklaring, voksenlærling og
mentorfunktion laves uden forudgående anmeldelse.
Efter myndighedens behandling ses udbetalinger eller afslag ikke i
NemRefusion.

-

Berigelse – Indberetningerne i NemRefusion beriges med oplysninger
fra forskellige registre. Derved opnås færre fejl i indberetningerne.

-

Digital kvittering – Ved indberetning vises en digital kvittering på
skærmen. Kvitteringen gemmes desuden og kan fremsøges i overblikket under Sager.

-

Digital signatur er den digitale identifikation som anvendes til at
logge på NemRefusion og til at underskrive indberetninger med. I
NemRefusion benyttes MOCES/medarbejdersignatur eller NemID.

-

Indberetning er enten en anmeldelse, anmodning eller raskmelding,
der indsendes til myndigheden i forbindelse med sygdom, barsel, pasning af alvorligt sygt barn eller løntilskud/fleksjob.

-

Kladder - Dialogbrugeren kan påbegynde en indberetning og vælge
at gemme den som en kladde, der på et senere tidspunkt kan fremfindes og færdiggøres. En kladde er således en indberetning, der endnu
ikke er signeret.

-

Meddelelse – Modtages fra myndigheder eller systemet i forbindelse
med indberetninger. Det kan f.eks. dreje sig om et afslag fra myndigheden eller, at en tidsfrist er ved at blive overskredet.

-

Overblikssiden ”Overblik over sager” er den første side brugeren
møder efter login. Siden findes via linket ”Overblik over sager” i menuen. Det er herfra, du kan arbejde videre med eksisterende fravær,
finde gamle fravær mm.

-

Raskmelding – Sker når en medarbejder raskmeldes efter en fraværsperiode i forbindelse med sygdom.

-

Refusion er til virksomheder, som udbetaler løn under fravær eller alternativt til virksomheder, der har lavet en aftale om at ansætte personer i løntilskuds-/fleksjob. Refusion udbetales af myndigheden.
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-

Underskrift sker inden afsendelsen af indberetningen til myndigheden. Underskrivningen foregår med din digitale signatur og er en gyldig underskrift.

-

Skabeloner – Virksomheden kan oprette skabeloner, som kan anvendes til andre lignende fremtidige indberetninger af samme type, hvor
der er identiske arbejds- og lønforhold. En skabelon danner grundlag
for en indberetning, og indeholder informationer, som skal anvendes
gentagende gange.

-

Stamoplysninger – Oplysninger om virksomheden i form af CVRnummer, SE-nummer og P-nummer.

-

Statustilstande – En sag kan have status som åben eller lukket.
Indberetninger kan have status ”kladde”, ”signeret”, ”behandles”,
”sagsbehandlet”, ”annulleret” eller ”konverteret”. De enkelte tilstande
er nærmere beskrevet under afsnittet ”Status”.

-

Udbetalinger/Udbetalingsspecifikationer – På siden ”Udbetalinger” kan ses opgørelser over udbetalinger af refusion. Siden tilgås fra
menuen ved klik på linket ”Udbetalinger”.
Vær opmærksom på at udbetalinger på løntilskuds-/fleksjob sager
ikke fremgår af oversigten.

-

Underretningsbrev, er et brev der sendes til den fraværende borger,
hvor det er noteret, hvilke oplysninger virksomheden har indberettet.
Afhængig af indberetningens type, vil borgeren være forpligtet til at
udfylde yderligere informationer før myndigheden vil sagsbehandle sagen. Virksomheden har ikke mulighed for at se underretningsbrevet.

-

Validering – Validering af indberetningen sker automatisk under indtastning af oplysninger for indberetningen. Det sker for at sikre, at
indholdet er tilstrækkeligt, og følger de forretningsregler, der er for
indberetningstypen.
Brugeren bliver adviseret, hvis en indberetning er mangelfuld.

-

Venteregister - NemRefusion lagrer indberetninger, som endnu ikke
kan stilles til rådighed for myndigheden, i henhold til første fraværsdato, eller fremtidig refusionsanmodning.
Indberetningerne påføres et datostempel for, hvornår de kan signeres.
Der sendes en meddelelse til virksomheden, når den givne dato indtræder, hvis virksomheden er tilmeldt meddelelser. Læs mere i afsnit
3.10 Administration. Indberetningerne sendes først videre til myndigheden efter signering.

-

Virksomhedsdialogen – Begreb i NemRefusion for indgangen via internetbrowseren, som er den ene af de to indgange til NemRefusion.

-

Virksomhedsservice – Er den anden indgang til NemRefusion og er
den automatiserede system-til-systemløsning mellem Løn- og ERPsystemerne og NemRefusion. Virksomhedsservice bygger på de
samme processer, valideringer og metoder som virksomhedsdialogen.
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1.3 Hvad er NemRefusion
NemRefusion er en fuldt digital webbaseret løsning til indberetning af sygdom, barsel, pasning af alvorligt sygt barn samt anmodning om refusion
ved løntilskud, fleksjob, jobafklaring, voksenlærling eller mentorfunktion.
NemRefusion er designet til at tilfredsstille såvel den rutinerede bruger,
som førstegangsbrugeren med lige præcis den støtte og det overblik, der
er brug for, for at komme hurtigt og fejlfrit igennem med indberetninger.

En webbaseret applikation

Brugeren ledes igennem en række trin, hvor de nødvendige oplysninger
indtastes. Under indberetningsforløbet tilpasses indholdet automatisk til
den enkelte brugertype og den konkrete situation.
Proceslinje ved indberetning

Proceslinje ved anmeldelse af sygdom for virksomhed

Det anbefales at alle brugere, uanset erfaringsniveau, læser denne vejledning og supplerende informationer om bl.a. Projektet, Løsningen og Lovstof på www.nemrefusion.dk samt om digital signatur www.virk.dk,
www.digst.dk inden systemet tages i brug. Det vil give en bedre forståelse
for denne indberetningsform og arbejdsgangene i NemRefusion.
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Sådan kommer du på NemRefusion
Der er fire ting du skal have i orden inden du kan benytte NemRefusion:
•
•

Opfylde systemkrav
For at kunne logge på NemRefusion skal du have en digital medarbejdersignatur, et MOCES-certifikat, eller en NemId til erhverv.

•

Du skal i Nemlogin brugeradministration have opsat rettigheden
"Ret til at anmode om refusion" og/eller ”Ret til at anmode om refusion til løntilskud og fleksjob” ” og/eller ”Ret til at anmode om
refusion ved jobafklaring” og/eller ”Ret til at anmode om refusion
ved voksenlærling” og/eller ”Ret til at anmode om refusion til
mentorfunktion.

•

Enhver anvendelse af NemRefusion indebærer accept af vilkårene
for løsningen, som du kan finde på hjemmesiden: www.nemrefusion.dk/media/12733/anmodning_og_standardvilkaar_virksomhedsservice.pdf

2.1 Systemkrav
NemRefusions Virksomhedsdialog er en web-baseret løsning til desktop
brug, og er optimeret til en skærmopløsning på mindst 1024 x 768 pixel.
Det er derfor vigtigt, at din browser er af nyere dato og sikkerhedsmæssigt opdateret. Bemærk at mobile enheder ikke understøttes.
Da du skal bruge NemID for at tilgå NemRefusions Virksomhedsdialog,
kan du på Nets hjemmeside se, hvilke browsere NemID understøtter.

Vi anbefaler desuden, at du tilføjer *.Virk.dk til "Tilladte websteder", når
du bruger NemRefusion.

2.1.1 Opdater internet-browser
For at sikre, at du som bruger, ikke oplever uhensigtsmæssigheder ved
brugen af NemRefusion, skal du anvende en af de supporterede browsere.
Hvis din browser ikke er opdateret, vil du få vist en pop-up-besked, når du
kommer ind på NemRefusion efter log-in:
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Når du klikker ”OPDATER BROWSER”, guides du over på en side på nemrefusion.dk, som indeholder links til download af nyere browser-versioner.
(Siden åbner i en ny fane – dvs. siden med NemRefusion lukkes ikke):
http://www.nemrefusion.dk/nyheder-og-support/support/ofte-stilledespoergsmaal/#/har-jeg-de-rigtige-programmer-paa-min-computer.

Digital signatur ved login

2.2 Digital signatur
For at logge på NemRefusion skal du have en digital signatur (MOCEScertifikat/medarbejdersignatur).
Den digitale signatur indeholder oplysninger om dig som medarbejder og
om virksomheden, du arbejder for.
Virksomhedsejere, der ejer en enkeltmandsvirksomhed eller har tegnet et
iværksætterselskab, anpartsselskab, aktieselskab eller anden virksomhedsform, kan bruge deres private NemID til at logge på NemRefusion.
Hvis andre end virksomhedsejeren skal indberette for virksomheden, skal
de anvende en NemID medarbejdersignatur. Er du i tvivl, om du kan
bruge dit private NemID eller du skal bestille en NemID medarbejdersignatur? Så læs mere her.

2.2.1 Java-fri NemID
Hvis du logger på NemRefusion med nøglefil kan du komme ud for at du
skal hente og installere Java-fri NemID login:

Java-fri NemID

Nøglefilsbrugere vil automatisk blive ført gennem opdatering af deres
computer med NemID Nøglefilsprogram, første gang det skal bruges ved
login eller aktivering. Tidspunktet afhænger af, hvilken browser du bruger.
Læs mere om Java-fri NemID her.

Rettigheder
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2.3 Rettigheder og brugerprofiler
For at benytte NemRefusion er det nødvendigt at have tildelt rettigheden
Privilegium 1 i Nem-Login’s brugeradministration. Rettigheden tildeles dig
af din virksomheds Virk-administrator.
Har du rettigheden Privilegium 1, kan du indberette anmeldelser og anmodninger mm. for sygdom, barsel, pasning af alvorligt sygt barn, løntilskud, fleksjob, jobafklaring, voksenlærling og mentorfunktion.
Har du f.eks. kun rettigheden Privilegium 2, kan du kun indberette anmodninger om løntilskud og fleksjob.
Det er også muligt at have begge roller tildelt.
En administrator kan opsætte afgrænsninger på p-nummer, så enkelte
medarbejdere kun har adgang til enkelte P-numre.

OBS: Tildeles en medarbejder adgang til NemRefusion, vil medarbejderen
uden yderligere varsel have adgang til indberetninger foretaget af Virksomheden. Indberetningerne kan indeholde personfølsomme oplysninger,
herunder, men ikke begrænset til lønoplysninger, for de medarbejdere,
som indberetningerne vedrører.

Læs mere om bestilling af signaturer og tildeling af rettigheder her:
https://hjaelp.virk.dk/faa-adgang

Virk-administrator

Oversigt over rettigheder:
Privilegium1

Ret til at oprette anmodninger og anmode om refusion for alle typer fravær:
-

Sygdom
Barsel & Pasning af alvorligt sygt barn
Løntilskud/Fleksjob
Jobafklaring
Voksenlærling
Mentorfunktion

Herudover ret til at anmode om Tidlig
Opfølgning og se Udbetalingsspecifikationer
Privilegium2

Alene ret til at anmode om refusion til
Løntilskud og Fleksjob

Privilegium3

Alene ret til at se udbetalingsspecifikationer

Privilegium4

Alene ret til at anmode om tidlig opfølgning
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Administration af undtagelsesregister for kommuner
(privilegium 5)

Giver adgang for medarbejdere i en
kommune, til at administrere om en
borger er undtaget fra digital selvbetjening

Privilegium 6

Alene ret til at anmode om refusion ved
jobafklaring

Privilegium 7

Alene ret til at anmode om refusion ved
voksenlærling

Privilegium 9

Alene ret til at anmode refusion ved
mentorfunktion

Administrator

Giver ret til at ændre i Administrations
delen i NemRefusion brugerdialog

I NemRefusion findes desuden et særligt administrationsmodul, som kan
ændres i, hvis brugeren har rettigheden ’Administrator. Her kan f.eks. opsættes et standard P-nummer, der forudfyldes på alle indberetninger, opsætte meddelelser og meget mere. Læs mere i afsnit 3.10 Administration.

2.4 Sådan logger du på NemRefusion
Når du har installeret din digitale signatur og fået opsat rettigheder, er du
klar til at logge på NemRefusion.

1. Gå til webadressen https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/NemRefusion/Refusion_af_sygedagpenge?nm_extag=Link%3D%2Cforside%2Cmest%2520anvendte%2520sygedagpenge%2C
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1. Tryk på knappen ”Start” for at indberette i NemRefusion.

2. Hvis du allerede er logget på Virk med din digitale signatur, vil du gå
direkte til NemRefusion. Hvis du ikke er logget på, vil en login-dialog
vises.
3. Er der flere forskellige digitale signaturer installeret på din pc, vil du
blive bedt om at vælge den digitale signatur, du vil logge på med.
Markér din signatur i listen og vælg knappen OK.
4. Indtast herefter adgangskoden til din digitale signatur og vælg knappen OK. Du er nu logget på.

Vælg signatur

Personlig adgangskode

5. Hvis din virksomhed administrerer fuldmagter, bliver du bedt om at
vælge, hvilken virksomhed du vil indberette på vegne af. Se afsnit 2.5
nedenfor for uddybende oplysninger.
6. Inden du kommer ind i NemRefusion, skal du vælge om du vil indberette som virksomhed eller selvstændig. Se afsnit 2.6 nedenfor for uddybende oplysninger.
7. Du er nu logget ind, og klar til at anvende NemRefusion.
Når du er logget på, bliver alle oplysninger sendt via en sikker forbindelse. Det betyder, at forbindelsen mellem browseren og webstedet er
krypteret, så det ikke er muligt at aflytte den.
I nogle browsere kan du se, at der anvendes en sikker forbindelse, ved at
en hængelås
vises nederst i browservinduet eller i browserens adressefelt.
Adressen er desuden angivet med https://www... i browserens adressefelt.

2.5 Valg af fuldmagt
For brugere som administrerer indberetninger for flere virksomheder, er
det nødvendigt at vælge fuldmagt for virksomheden, der skal indberettes
for.
I det tilfælde, at brugeren er en ”Fuldmagtshaver”, der har adgang til at
indberette for flere forskellige virksomheder, vil systemet bede brugeren
om at vælge en virksomhed ud fra en liste med CVR-nr. og virksomhedsnavne, som der så kan indberettes på vegne af.

KOMBIT A/S
Brugervejledning til Virksomhedsdialog (Version 31.0 – 03.05.2021)

Public - KMD A/S

Side 25
NemRefusion

Sikker forbindelse
https://www.

NemRefusion

Det er desuden muligt at vælge at indberette for egen virksomhed ved at
vælge "Eller fortsæt som dig selv ved at klikke her"-knap.
Ud for hver fuldmagt angives i parentes () antallet af ulæste meddelelser.
Når du er logget på NemRefusion med den valgte fuldmagt, er det efterfølgende muligt at skifte fuldmagt. I headeren i højre siden kan der via
linket ”Skift fuldmagt” skiftes til at anvende en anden fuldmagt.

2.6 Valg af rolle
Ved login skal du vælge om du vil indberette enten som ”Arbejdsgiver” eller som ”Selvstændig”.
1. Du skal vælge ”Selvstændig”, hvis du skal indberette et fravær som
selvstændig erhvervsdrivende eller som medarbejdende ægtefælle.
2. Hvis du er selvstændig, men skal indberette for dine ansatte, skal du
vælge ”Arbejdsgiver”.
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3. Hvis du er Virk-administrator kan du desuden vælge, om der ved
fremtidige indberetninger, skal logges automatisk på som ”Arbejdsgiver” eller som ”Selvstændig” ved at sætte kryds i ”Spørg ikke om
dette igen”.
Dette valg har betydning for alle, der indberetter for samme CVR-nr.
Indstillingen kan efterfølgende ændres af virksomhedens Virk-administrator under menupunktet ”Administration”.
OBS: Når der logges på som A-kasse, vil det være nødvendigt at angive
om der ønskes at indberette for ansatte eller for medlemmer.

Indberetter du for et Anpartsselskab (ApS) skal du ikke vælge rolle, men
tildeles automatisk rollen som arbejdsgiver.
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Sådan bruger du NemRefusion
Når du er logget på NemRefusion, har du en række forskellige muligheder.
Du kan oprette nye sager, arbejde videre med eksisterende sager, læse
meddelelser, se udbetalingsspecifikationer mm.

3.1 Overblikssiden ”Mine sager”

Fravær og indberetninger

Det første skærmbillede du mødes af ved login i NemRefusion, er overblikssiden ”Mine sager”, hvor du kan se eksisterende sager.

3.1.1 Overblik over sager
På overblikssiden er hver enkelt indberetning grupperet under den overordnede sag. Ved at klikke på pilen
ud for hver enkelt sag vises de tilhørende indberetninger. Den enkelte sag kan således indeholde flere indberetninger i form af en anmeldelse, en eller flere refusionsanmodninger
og/eller en raskmelding. For løntilskud og fleksjobsager findes kun refusionsanmodninger. Se figur:
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Kolonneoverskrifter
Overskriften for hver kolonne i listen er et aktivt link, hvorfra listens indhold kan sorteres. Således er det muligt eksempelvis at sortere listen på
stigende eller faldende CPR-nr. eller dato for 1. fraværsdato.
Ved første klik på linket vil listen blive sorteret faldende, og ved andet klik
vil listen blive sorteret stigende.

3.1.2 Status
Status

På overblikssiden vises også sagens og indberetningernes status.
En sag kan enten have status ”Åben” eller ”Lukket”.
Åben – Sagen er åben.
Lukket – Sagen er færdigbehandlet. Den sidste refusion er udbetalt og
den fraværende er raskmeldt.
For løntilskud og fleksjob sager vil lukning af sagen ske ved ophør af ansættelsesforholdet samt maskinelt, når der ikke er søgt refusion over en
periode på seks måneder på sagen. Den maskinelt lukkede sag kan genåbnes.
De enkelte indberetninger kan have følgende status:
Kladde – Indberetningen er endnu ikke signeret. Indberetningen kan
genoptages på et givent tidspunkt, og vil efter signering blive afhentet af
myndigheden.
Signeret – Indberetningen er signeret af virksomheden, og ligger klar til
afhentning af myndigheden. Virksomheden skal ikke foretage sig yderligere ved denne indberetning, men blot afvente myndighedens behandling.
Behandles – Indberetningen er under behandling hos myndigheden.
Sagsbehandlet – Indberetningen er blevet behandlet hos myndigheden.
Hvis det drejer sig om en refusionsanmodning, vil virksomheden enten
modtage en udbetalingsspecifikation eller et afslag.
For løntilskud, fleksjob, jobafklaring, voksenlærling og mentorfunktion sager vil tilstanden sagsbehandlet ikke forekomme. Sagsbehandlingen af
disse sager foregår udelukkende uden for NemRefusion regi.
Annulleret – Indberetningen er annulleret af enten myndigheden eller
virksomheden.
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3.1.3 Vis kvittering
Når du har signeret en indberetning, vil du altid kunne finde den igen på
overblikssiden. Kvitteringen bliver vist ved at klikke på selve typen.

Når der klikkes på en signeret indberetning, vises kvitteringen. Er det derimod en kladde, vil indberetningsforløbet starte, og du kan færdiggøre
kladden.

3.1.4 Find din indberetning - søgefunktion
Under søgefunktionen findes en række muligheder for at fremfinde de indberetninger, du ønsker at arbejde videre med. Der gives bl.a. mulighed for
at søge på CPR-nr. samt en række genveje.
Som udgangspunkt vises kun igangværende fravær, dvs. status ”Åben”.
Du kan også se lukkede sager, ved at klikke af i checkboksen ’Vis også
lukkede sager’. På samme måde vises som udgangspunkt alle virksomhedens indberetninger, men du kan også vælge kun at vise de indberetninger, du har arbejdet med, ved at vælge checkboksen "Vis kun mine indberetninger".

Søgefunktionen er delt op i 2 søgefunktioner, som kan åbnes og lukkes efter behov ved at trykke på pilen til højre:

Under søgeboksen vises dine søgekriterier, og hvor mange indberetninger
der er fundet. De fundne indberetninger vises i listen over fravær og indberetninger.
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TIP: Hvis din søgning ikke giver nogle resultater, så vær her opmærksom
på hvilke søgekriterier der er søgt med.
Du kan slette søgekriterierne ved at vælge "avanceret søgning" og trykke
på "Ryd felter".

Genveje
I NemRefusion er udvalgt syv prædefinerede søgninger, der giver let adgang til ofte anvendte søgninger samt en brugerdefineret genvej – "Min
genvej".

Tidsfrist tæt på udløb - Fremsøger alle de indberetninger, hvor der er 7
dage til tidsfristen for at signere indberetningen udløber
Refusioner med udbetaling seneste 9 uger - Fremsøger alle de indberetninger, hvor der er sket en udbetaling inden for de sidste 9 uger.
Rettet af kommunen - Fremsøger alle de indberetninger, hvor kommunen/myndigheden har foretaget en rettelse.
Afslåede indberetninger - Fremsøger alle de indberetninger, hvor kommunen/myndigheden har afslået indberetningen.
Annullerede indberetninger - Fremsøger alle de indberetninger, hvor
enten kommunen/myndigheden eller virksomheden har annulleret anmeldelsen.
Udenlandsk adresse – Fremsøger alle de indberetninger, hvor personen
bor i udlandet.
Ikke afregnede – Fremsøger alle de indberetninger, som ikke er afregnede – dvs. der er endnu ikke modtaget nogen refusion
Min genvej - Er en mulighed for hver enkelt medarbejder til at opsætte
sin egen personlige genvej.
Det gøres ved at trykke på ”Avanceret søgning”, og der indtaste søgekriterier og trykke på knappen ”Gem som Min genvej”. Herefter gemmes søgekriterier for den aktuelle søgning. Næste gang du logger på NemRefusion, vil denne personlige søgning automatisk fremsøge indberetninger,
når du er logget på.

Avanceret søgning
Der er derudover også mulighed for en ”Avanceret søgning”, hvor det ved
hjælp af yderligere kriterier er muligt at specificere søgningen. Det er
også her du gemmer "Min genvej".
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3.2 Sådan opretter du en ny sag
Det er via menuen ’Ny indberetning’ muligt, at oprette nye sager.

Ved tryk på et menupunkt igangsættes indberetningsforløbet for oprettelse af en sag.
Ud fra virksomhedens stamoplysninger stiller NemRefusion automatisk det
korrekte forløb op, som brugeren skal igennem i forbindelse med indbe-
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retningen. Der vil derfor være forskel på indberetningsforløbet for den enkelte bruger, alt efter om man er logget ind som arbejdsgiver, selvstændig eller A-kasse.

Ved hver indberetning vises der i venstre side en tringuide. Den gør det
let at følge med i, hvor langt du er med indberetningen.
Den orange markering viser hvilket trin, du er nået til i indberetningen.
Tringuide ved indberetning

Tringuide ved indberetning af sygdom for virksomhed

Tringuidens enkelte punkter er klikbare links, og det er muligt at springe
mellem de forskellige trin.
Første faneblad indeholder centrale data som CPR-nr., dato for første fraværsdato mm. NemRefusion for udfylder CVR-nr. og en liste med tilgængelige P-numre for virksomheden.
Første faneblad for løntilskud, fleksjob, jobafklaring, voksenlærling og
mentorfunktion ser en anelse anderledes ud, men funktionaliteten er lignende.
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Første faneblad ved anmeldelse af sygdom for virksomhed

OBS: Hvis din virksomhed har mere end 100 P-numre, skal du selv udfylde feltet.
TIP: Hvis din Virk-administrator har opsat standard p-nummer og standard SE-nummer i administrationsmodulet, vil disse også være forudfyldt.
Du kan også søge på P-nummer ved f.eks. at indtaste CVR, P-nummer,
virksomhedsnavn eller adresse i selv feltet.
Undervejs i et indberetningsforløb foretager systemet løbende kontrol, af
de indberettede oplysninger der indtastes, samt kontrol af logiske sammenhænge mellem de indberettede oplysninger.
Hvis der er fejl ved udfyldelsen i indberetningen, vil det fremgå i form af
en tydelig markering. Der skelnes mellem fejl der stopper indberetningen,
og fejl der ikke stopper indberetningen. En stoppende fejl vil være markeret med et rødt ikon, og en ikke stoppende vil være markeret med et gult
ikon.

De røde kræver tilpasning af indberetningen før der kan signeres, mens de
gule kun er vejledende, f.eks.:
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OBS: For alle indberetninger i NemRefusion gælder det, at alle felter markeret med * som minimum skal være udfyldt for at kunne signere.

Når du har udfyldt alle de obligatoriske felter på første fane, klikker du på
"Gem og fortsæt". Herefter henter NemRefusion navn og adresse for den
fraværende fra CPR-registeret. I tilfælde af, at den fraværende/beskæftigede er under adressebeskyttelse, vises oplysningerne ikke og felter vil
blot være udfyldt med ”-”. Hvis den fraværende/beskæftigede har bopæl i
udlandet, giver NemRefusion mulighed for, at virksomheden selv kan indtaste den udenlandske adresse.
For at undgå misbrug af NemRefusion til at finde navn og adresse på baggrund af et kendt CPR-nr., foretager løsningen opslag i eIndkomst for at
godkende, at den fraværende er ansat i virksomheden. Således kan en
virksomhed kun få vist personoplysninger på egne ansatte.

Undgår misbrug af personoplysninger

Det sidste trin i indberetningsforløbet er altid signering af indberetningen.
Det vil først være muligt at klikke på fanen ’Underskriv og send’, når alle
nødvendige oplysninger er indtastet.
Læs mere om signering i afsnit 3.6 – ”Sådan underskriver du”.

TIP: Hvis du undervejs ønsker at forlade indberetningen for, på et senere
tidspunkt, at vende tilbage og gøre den færdig, tryk da på knappen ”Gem
og luk”. Din indberetning vil blive gemt som en kladde, som du vil kunne
finde igen på overblikssiden. Indberetningen gøres IKKE tilgængelig for
myndigheden før signering.

Hvis du har brug for hjælp til at udfylde indberetningen, kan du ud for
hvert indtastningsfelt klikke på spørgsmålstegnsikonet , hvorefter du får
vist en hjælpetekst.
Du kan læse den grundige gennemgang af indberetningsforløb i afsnit 4 til
7.
Når indberetningen gemmes ved første faneskift, vil NemRefusion oprette
en sag i listen på overblikssiden ’Mine sager’. Ved at klikke på pilen
vises den indberetning, du netop har udfyldt. Søg eventuelt på CPR-nr. for
at finde den korrekte sag.
At sagen findes i overblikket ’Min sager’ behøver ikke at betyde, at den er
underskrevet og afsendt til myndigheden, det betyder altså blot at den er
oprettet i NemRefusion.

3.3 Sådan søger du om gentagen refusion
Det er muligt at søge om refusion i samme arbejdsgang, hvor du anmelder fraværet (gælder kun sygdom/barsel og pasning af alvorligt sygt
barn). Du udfylder blot det relevante faneblad, når du udfylder anmeldelsen.
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Når du skal anmode om refusion på en allerede oprettet sag, skal du oprette den via ”Refusion” på overblikssiden.

Anmodning om refusion

8. På overblikssiden finder du den sag, du vil søge om refusion på.
2. Tryk på prikkerne

til højre for sagen og vælg Refusion.

3. Et indberetningsforløb åbner nu op, hvori mange data allerede er udfyldt med de data NemRefusion allerede kender. På den måde behøver
du ikke taste de samme informationer to gange.
4. Udfyld de resterende obligatoriske felter, som er markeret med rød
stjerne *.
5. Underskriv indberetningen med din digitale signatur.

Hvis du undervejs ønsker at forlade indberetningen for, på et senere tidspunkt at vende tilbage og gøre den færdig – tryk da på knappen ”Gem og
luk”. Din indberetning vil blive gemt som en kladde, som du vil kunne
finde igen på overblikssiden ’Mine sager’.
OBS: For sygdom/barsel og pasning af alvorligt sygt barn kræver oprettelse af anmodning, at der eksisterer en signeret anmeldelse. Hvis anmeldelsen kun eksisterer som kladde, er det ikke muligt at søge om refusion.

3.4 Raskmelding
På samme måde som du søger om refusion, har du også mulighed for at
raskmelde på en let og enkel måde. Raskmeldingen foretager du ved at
klikke på prikkerne
til højre for sagen og vælg Raskmelding. Gælder
kun sygdom og sygeligt forløbende graviditet.
OBS: Det er kun muligt at oprette en raskmelding, hvis der ikke i forvejen
forefindes en sidste fraværsdag på sagen. Der kan derfor forekomme sager, hvor ikonet er inaktivt.

3.5 Redigering, kopiering og annullering
Ud for hver enkelt indberetning er angivet en række handlinger, som kan
anvendes ved den videre behandling af indberetningen.
Hvis handlingerne ikke er aktive, er det ikke muligt at foretage den givne
handling.
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For sygdom gælder:
Du kan redigere en indsendt anmeldelse ved at vælge ”Ret signeret”.
Denne funktionalitet benyttes, hvis du opdager, at du ved en fejl er kommet til at indsende ukorrekte oplysninger.

OBS: Det er kun muligt at rette en underskrevet anmeldelse indtil der er
søgt refusion på sagen. Dette gælder både refusion via anmeldelse og via
efterfølgende refusionsanmodning.
”Ret signeret” kan kun anvendes på:
-

Anmeldelse af sygdom – løn under fravær (DP201)

For løntilskud, fleksjob, jobafklaring, voksenlærling og mentorfunktion sager gælder:
Du kan redigere en indsendt anmodning ved at vælge ”Ret signeret”.
OBS: Det er kun muligt at rette den senest underskrevne anmodning, og
dette først når anmodningen er afsendt til myndigheden, hvilket normalt
sker inden for få minutter efter underskrift.

Du kan kopiere en indberetning ved at vælge ”Kopier” Hermed kopieres
alle oplysninger fra den valgte indberetning, som du kan bruge til at lave
en ny indberetning med.
Det kan for eksempel være nyttigt, hvis du skal oprette en ny sag, hvor
den fraværende har samme løn og timeforhold, som en allerede eksisterende indberetning.
OBS: Kopieringsfunktionen gælder kun sygdom/barsel, pasning af sygt
barn, jobafklaring, voksenlærling og mentorfunktion.

Du kan annullere en indberetning ved at vælge ”Slet”. Hvis indberetningen har tilstanden ”Kladde” betyder annulleringen, at den slettes fra NemRefusion, og den vil ikke kunne genfindes.
Hvis du derimod annullerer en indberetning med status "Behandles" eller
"Sagsbehandlet", vil annulleringen sendes til myndigheden. Indberetningen vil herefter få tilstanden "Annulleret".
Vær opmærksom på, at myndigheden også kan annullere en indberetning.
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I det tilfælde vil du modtage en meddelelse om, at myndigheden har annulleret indberetningen. Annullerede indberetninger fremgår ikke af overblikssiden ’Mine sager’, men kan ses under genvejen annullerede indberetninger.
For sygdom/barsel og pasning af alvorligt sygt barn vil det kun være muligt at annullere anmeldelsen og dermed hele sagen.
For løntilskud og fleksjob sager vil det kun være muligt at annullere den
senest signerede anmodning.
For jobafklaring, voksenlærling og mentorfunktioner det muligt at annullere hele sagen eller den senest signerede anmodning.
OBS: Det er ikke muligt at annullere eller redigere indberetninger med
status "signeret". Hvis du ønsker at annullere indberetningen, bliver du
nødt til at vente til status skifter til "Behandles". Normalt vil dette ske efter ca. 10 min.

Du kan genåbne en lukket sag på løntilskud eller fleksjob, hvis sagen er
lukket maskinelt fordi der ikke er søgt refusion over en periode på seks
måneder. Hvis der derimod er tale om en lukning i forbindelse med ophør
af ansættelsesforholdet, kan sagen ikke genåbnes efter lukning.

3.6 Sådan underskriver du
Hver gang du skal foretage en indberetning, er det nødvendigt at underskrive den for at gennemføre indberetningen. Når du klikker på fanebladet
"Underskriv og send", vil NemRefusion tjekke om indberetningen er udfyldt korrekt og indeholder alle nødvendige oplysninger. Hvis det er tilfældet, vil du se nedenstående skærmbillede.

Når du klikker på "Underskriv og send” åbnes et nyt vindue, hvor du kan
underskrive med din digitale signatur.
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Tillad popup fra Virk.dk

Eksempel på hvordan pop-up tillades i Internet Explorer

OBS: Vær opmærksom på, at din indberetning først stilles til rådighed for
myndigheden, efter din underskrivning er gennemført. Det er altså tidspunktet for din underskrivning, der afgør, om indberetningen er foretaget
inden for de gældende frister. Kan du ikke underskrive din indberetning,
kan det skyldes en fejl i din indberetning. Læs mere i afsnit 3.6 Sådan underskriver du.

Når indberetningen er færdig, og du har trykket på knappen ”Underskriv
og send”, præsenteres alle indtastede oplysninger for indberetningen i et
vindue.

Præsentation af indtastede
oplysninger
Eksempel på præsentation af indtastede oplysninger

Ved tryk på knappen ”Underskriv” underskrives indberetningen, når du
har indtastet din digitale kode. Rent teknisk betyder det, at indberetningen godkendes og digitalt underskrives af brugeren.
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Herefter kommer du tilbage til NemRefusion, hvor du har mulighed for enten at udskrive en kvittering, downloade den som pdf eller gå tilbage til
overblikssiden.

Udskriv eller download kvittering

Eksempel på kvittering ved indberetning af en anmeldelse ved sygdom

Når du har underskrevet, vil indberetningen skifte status fra "Kladde" til
"Signeret". Myndighedssystemet afhenter automatisk indberetningen og
når det er sket, vil status skifte til "Behandles".
For løntilskud og fleksjob gælder at systemet danner en mail til kommunen hvorefter indberetningen skifter til ”Behandles”.
TIP: Den indberetning du lige har underskrevet vil ikke altid ligge øverst
på overblikssiden. Hvis du ikke kan finde din underskrevne indberetning,
så prøv at søge på CPR-nr.

Når du underskriver, giver du samtidig samtykke til, at myndigheden kan
indhente oplysninger, der er nødvendige for behandlingen af sagen om
dagpenge jf. retssikkerhedslovens § 11a, stk. 1. Myndigheden kan indhente oplysningerne fra egen læge/indlæggelsessted.

3.7 Meddelelser
I NemRefusion er det muligt at modtage en række forskellige meddelelser,
som eksempelvis påmindelse af tidsfrister eller besked om, at der er kommet en udbetalingsspecifikation.
Virksomhedens Virk-administrator skal i administrationsmodulet vælge,
hvilke typer af meddelelser virksomheden vil modtage. Læs mere om opsætning af meddelelser i afsnit 3.10 "Administration".
Der er to måder at læse sine meddelelser på.
-

Via meddelelsessiden, hvor samtlige meddelelser vises i en liste
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Meddelelser

NemRefusion
-

Via Mine sager, hvor hver enkelt indberetning, der har en meddelelse
(ulæst) tilknyttet, vil blive vist med en lille kuvert

Siden ”Meddelelser” tilgås via menuen Meddelelser & Udbetalinger.

Meddelelser via meddelelsessiden

På siden er de enkelte meddelelser listet i tabellen ”Meddelelser” med oplysninger om status, meddelelsestype, fraværstype, CPR-nr., 1. fraværsdato og modtaget-dato.
Meddelelsen læses ved at klikke på meddelelsestypen, eksempelvis Rettet
af kommunen.

Liste med meddelelser

Ud for hver meddelelse er et lille brevikon. Brevikonet indikerer om meddelelsen er læst eller ulæst, med henholdsvis en åben eller lukket kuvert.
OBS: Vær opmærksom på at siden som standard ikke viser lukkede meddelelser. Dette kan tilvælges ved at sætte hak ved ”vis også læste meddelelser”.

Ved at markere en meddelelse med afkrydsning i tjek-boks og trykke på
knapperne ”Marker som læst” og ”Marker som ulæst”, er det muligt at
ændre status for valgte meddelelser til henholdsvis læst og ulæst.
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Ved at klikke på kolonneoverskrifterne sorteres listen faldende ud fra den
pågældende kolonnes oplysninger. Ved klik på samme link anden gang
sorteres listen stigende.
Meddelelser kan også tilgås via ’Mine sager’. Hvis indberetningen har et
lille brevikon (lukket brev) betyder det, at der er vedhæftet én eller flere
ulæste meddelelser.
OBS: Hvis meddelelsen er læst, vil brevikonet ikke længere blive vist på
overblikssiden.

Ved tryk på brevikonet
ud for et fravær, åbnes den vedhæftede meddelelse i en selvstændig boks. Hvis der er flere meddelelser, vil det fremgå i
beskedboksen og der vil være en knap, som ved klik åbner siden ”Meddelelser” med de meddelelser, der vedrører den aktuelle indberetning.
TIP: Selv om beskeden har været læst, er det stadig muligt at læse meddelelsen på meddelelsessiden ved, at udsøge også de læste meddelelser.
I selve meddelelsen kan du også se oplysninger om den fraværende medarbejder, samt hvem der har foretaget indberetningen.

Ved tryk på knappen ”Vis sag”, lukkes meddelelsen. Meddelelsen markeres som læst og siden ”Overblik over sager” åbnes, hvor det fravær meddelelsen drejer sig om, er foldet ud.
Ved at trykke på linket ”Luk” i beskedboksen, lukker boksen og returnerer
til meddelelsesvinduet. Meddelelsen markeres som læst.
Ønsker du at beskeden skal forblive ulæst og dermed fremgå af overblikssiden, kan du anvende linket ”Marker som ulæst”. Boksen lukkes og der
returneres til meddelelsesvinduet. Beskeden vil nu forblive markeret som
ulæst.
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Meddelelser via overblikssiden

NemRefusion
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Nedenfor ses en liste med de forskellige typer af meddelelser
Meddelelsestype
Signering af
refusionsanmodning
Anmeldelse
af fravær

Forklaring

Rettet af
kommunen

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

Lukket af
kommunen

Modtages når kommunen/myndigheden har lukket fraværet.

Genåbnet af
kommunen

Modtages når fraværet er blevet genåbnet af kommunen/myndigheden.

Annulleret af
kommunen

Modtages når kommunen/myndigheden har annulleret
indberetningen.

Ikke accepteret

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

Udbetaling

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

Afslag fra
kommunen

Modtages når der er givet afslag på indberetningen fra
myndighedens sagsbehandler.

Frist for anmeldelse af
fravær
Frist for refusionsanmodning
Sagen lukkes

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

Sagen gøres
snart inaktiv

Modtages når der er mulighed for at færdiggøre og signere den pågældende refusionsanmodning, der ligger
klar som kladde.
Modtages når der er mulighed for at færdiggøre og signere den pågældende anmeldelse, der ligger klar som
kladde.

Modtages når der er 7 dage til fristen for at søge om refusion udløber.
Modtages hvis der ikke er søgt refusion på en løntilskuds- eller fleksjobsag i seks måneder. Sagen kan
genåbnes via ikonet på overblikssiden.
Modtages hvis der ikke er søgt refusion på en løntilskuds- eller fleksjobsag i 5 måneder. Hvis der søges om
refusion indenfor den næste måned forbliver sagen
åben.

3.7.1 Søgning blandt meddelelser
Under ”Søg i meddelelser” er det muligt at søge blandt alle meddelelser
ud fra kriterierne: Meddelelsestype, læste/ulæste meddelelser og meddelelser der kræver handling.
TIP: Nogle meddelelser i NemRefusion er blot en orientering (f.eks. meddelelse om udbetaling). Andre kræver, at brugeren handler på baggrund
af meddelelsen (f.eks. en meddelelse angående tidsfrister).
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Ved klik på ”Avanceret søgning” åbnes mulighed for at definere søgningen
efter kriterierne modtaget fra-dato, modtaget til-dato, cpr-nummer,
p-nummer, egen reference og indberettet af.
Ved den avancerede søgning søges der ud fra flere kriterier, som derved
giver et mere specifikt resultat.
Når søgningen er specificeret og udført, vises resultatet i listen på siden.
OBS: Som standard vises kun ulæste meddelelser. Hvis du også vil se læste meddelelser, skal du klikke i den lille checkboks, der hedder "Vis også
læste meddelelser".

3.8 Udbetalinger
Det er i NemRefusion muligt at få en oversigt over alle de udbetalingsspecifikationer virksomheden har modtaget fra myndigheden.
Der er to måder at se virksomhedens udbetalingsspecifikationer på.
-

Via udbetalingssiden, hvor samtlige udbetalingsspecifikationer vises
i en liste.

-

Via Mine sager, hvor hver enkelt indberetning, der har en udbetaling
tilknyttet, vil have vist et ”Mønt-ikon” .

Ved at gå til udbetalingssiden, vises en liste med udbetalingsspecifikationer, hvor beløb, udbetalingsdato mm. er vist.

Der kan fås flere informationer om den enkelte udbetaling ved at åbne udbetalingen enten via linket på udbetalingstypen eller ved at klikke på pdfdokumentet.
Ved at gå til ’Mine sager’ kan du få vist en enkelt udbetaling på en enkelt
indberetning ved at klikke på "Mønt”-ikonet , og udbetalingsspecifikationen vises for den valgte indberetning.
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OBS: På overblikssiden vises afslag også med et ”mønt-ikon”. Ikonet anvendes altså til både accept af indberetningen via udbetaling samt til angivelse af afslag.

3.9 Skabeloner
Skabeloner er en god og hurtig hjælp til opstart af en sag i NemRefusion.
Hvis du bruger en skabelon til oprettelse af en sag, behøver du som oftest
kun udfylde få individuelle informationer, da resten er forudfyldt.
Dette er eksempelvis praktisk, hvis virksomheden har en gruppe medarbejdere, som f.eks. følger samme arbejdstidsskemaer. Men det er også en
god ide at oprette en skabelon på den helt ”almindelige” indberetning,
som man ofte bruger.
Du kan oprette skabeloner for sygdom, barsel, pasning af sygt barn eller
for anmodning om løntilskud, fleksjob, jobafklaring, voksenlærling og
mentorfunktion.
En skabelon indeholder generelle forhold såsom arbejdstider, løn og arbejdssted, men indeholder ikke CPR-numre eller konkrete fraværsforløb.
Disse felter kan således ikke udfyldes på forhånd i en skabelon. Felter der
ikke kan gemmes i skabelonen, er inaktive når man opretter den.
Skabelonerne er ikke personlige. Det betyder at medarbejdere fra samme
virksomhed, som har adgang til NemRefusion, kan bruge skabeloner, som
er oprettet af andre i virksomheden. Det er derfor en god ide at give skabelonerne et sigende navn og beskrivelse – og vær også opmærksom på
ikke at slette skabeloner, som andre har oprettet.

Sådan opretter du en ny skabelon i NemRefusion
Find skabeloner i menuen ’Ny indberetning’ – nederst. Udfyld ’Opret ny
skabelon’

1. Angiv navn og beskrivelse for skabelonen
2. Vælg type i dropdown-menuen:
Sygdom
Barsel
Pasning af sygt barn
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Løntilskud
Fleksjob
Jobafklaring
Voksenlærling
Mentorfunktion
3. Tryk på knappen ”Opret”
4. Udfyld skabelonen med de ønskede oplysninger
5. Tryk på ”Gem og luk” når du er færdig
Kolonneoverskrifter
Overskriften for hver kolonne er et aktivt link, hvorfra skabelonerne kan
sorteres. Således er det muligt eksempelvis at sortere skabelonerne f.eks.
efter type eller dato.
Ved første klik på overskriften vil listen blive sorteret faldende, og ved andet klik vil listen blive sorteret stigende.

Ved hjælp af funktionerne, placeret ud for den enkelte skabelon, er det muligt at administrere hver enkelt skabelon. De enkelte funktioner giver mulighed for at anvende, redigere og slette den enkelte skabelon.
Handlinger for en skabelon
Tryk på prikkerne
til højre for skabelonen, for at se handlingsmulighederne.
1. Ved tryk på linket ”Anvend”, starter et indberetningsforløb, hvor alle
de informationer du har udfyldt i din skabelon, er forudfyldt.
2. Ved tryk på linket ”Rediger”, åbnes skabelonen og det er muligt at
ændre indholdet.
3. Ved tryk på linket ”Slet”, slettes skabelonen fra listen og vil ikke længere være tilgængelig.

Find din skabelon - søgefunktion
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Under søgefunktionen findes en række muligheder for at fremfinde den
skabelon, du ønsker at arbejde med. Du kan søge i skabeloner ved at angive informationer i ét eller flere felter.

Under søgeboksen vises dine søgekriterier i oversigten.
TIP: Hvis din søgning ikke giver nogle resultater, så vær opmærksom på
hvilke søgekriterier, der er søgt med.
Du kan slette søgekriterierne ved at trykke på "Ryd felter". Ved tryk på
”Søg” igen vises alle skabelonerne i listen over skabeloner.

3.10 Administration
Administrationssiden tilgås via menuen Administration. Det er kun brugere
med rettigheden Administrator, der kan ændre, tilføje eller slette informationer på administrationssiden i NemRefusion.
Brugere uden administrationsrettigheder har kigge-adgang til Administrationssiden.

På administrationssiden kan brugere med rettigheden Administrator redigere forskellige oplysninger om virksomhedens forhold, i form af forudfyldte felter, tilslutning til Virksomhedsservice, forsikringsaftale, abonnement på meddelelser og ansættelsesforhold.
OBS: Alt hvad der opsættes i administrationsdelen, påvirker alle i virksomheden, da det registreres på CVR-nr. Vær derfor opmærksom på, at
opsætningen også gælder for dine kollegaer.

Forudfyldte felter
Ved at udfylde disse to felter vil henholdsvis SE-nr. og P-nr. blive forudfyldte i alle fremtidige indberetninger. Det betyder, at man slipper for at
indtaste samme SE-nr. og P-nr. hver gang, der skal foretages en indberetning.
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Det er altid muligt at ændre SE-nr. eller P-nr. på nyoprettede indberetninger (anmeldelser), hvis det ønskes.
SE-nr. er det nummer, som virksomheden er registreret under hos SKAT.
En virksomhed med mange afdelinger på forskellige adresser, kan have
flere P-nr. for at identificere afdelingernes fysiske beliggenhed.
Til- og framelding af virksomheden til Virksomhedsservice
Her er det muligt at til- eller framelde virksomheden system-til-systemløsningen (Virksomhedsservice).
Virksomhedsservice gør det muligt at indberette automatisk via snitflader
direkte fra virksomhedernes løn-, HR- og fraværssystemer. Indberetninger
via virksomhedsservice formidles via XML-format.
Hvis virksomheden ikke er tilmeldt, klikkes på "Tilmeld virksomhedsservice”, og du bliver bedt om at indtaste kontaktoplysninger.

NemRefusion Support vil derefter kontakte den pågældende virksomhed
for at igangsætte et tilslutningsforløb.

KOMBIT A/S
Brugervejledning til Virksomhedsdialog (Version 31.0 – 03.05.2021)

Public - KMD A/S

Side 49
NemRefusion

NemRefusion
Læs desuden mere om tilslutning af system-til-systemløsningen på nemrefusion.dk/systemleverandoer.aspx.
§ 55 forsikringsaftale
Her kan virksomheden registrere hvis de har en § 55-forsikringsaftale
samt en start- og slutdato for aftalen.
Med en § 55-aftale har virksomheden ret til refusion fra den fraværendes
2. fraværsdag. Når oplysningen om forsikringsaftale er lagret i NemRefusion, vil oplysningen blive overført til indberetningerne, og feltet vil dermed være forudfyldt i indberetningen.

Tilmelding af meddelelser
Her kan virksomheden vælge, hvilke meddelelser man gerne vil modtage i
NemRefusion. Ved tryk på knappen ”Ret tilmelding” kan virksomhedens
tilmeldinger administreres.
Der afkrydses, hvilke meddelelser virksomheden vil modtage, og hvilke
meddelelser virksomheden ikke ønsker at modtage.

Derudover er det muligt at få en notifikations-sms, når der er kommet nye
beskeder i NemRefusion.
Du kan indtaste op til 2 mobilnumre, som én gang dagligt vil modtage
SMS, når der er nye meddelelser i NemRefusion. Mobilnumrene kan ændres og slettes efter behov. Det er endvidere muligt at sende beskeden
NemSTOP retur, hvorved mobilnummeret slettes i NemRefusion, og du vil
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dermed ikke længere modtage en SMS, når der er nye meddelelser i NemRefusion.
Breve og udbetalingsspecifikationer vedrørende sygedagpenge i
eBoks
Breve og udbetalingsspecifikationer fra kommunen, vedrørende sygdomsindberetninger, vises som udgangspunkt kun i NemRefusion under ’Meddelelser og Udbetalinger.’
Ønsker virksomheden også at modtage breve og udbetalingsspecifikationer fra kommunen i eBoks eller digital post, skal brugere med rettigheden
Administrator tilmelde virksomheden denne service i NemRefusion brugerdialogen i ’Opsætning, meddelelser og tilmeldinger’ under menupunktet
'Administration'.

Ansættelsesforhold
Når en bruger logger på NemRefusion, vil brugeren blive spurgt, om
denne ønsker, at logge på som virksomhed eller selvstændig. Det er i administrationsmodulet muligt at vælge dette, så brugeren ikke bliver spurgt
ved hvert log-in.
I administrationsmodulet vil det fremgå, hvilken af de to typer der logges
ind med.
Ved tryk på knappen ”Ret ansættelsesforhold”, er det muligt at angive,
om der ønskes at logge på NemRefusion som arbejdsgiver eller selvstændig, eller om dette skal angives ved hvert login.

3.11 Kommuneadministration
Fra kommunens side er der desuden mulighed for at administrere kommunens oplysninger i NemRefusion. Det er kun kommunens brugere med rettigheden Administrator, der kan ændre, tilføje eller slette informationer i
kommuneadministrationen.
Brugere uden administrationsrettigheder har kigge-adgang til Administrationssiden.
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Der er mulighed for at vedligeholde kommunens returadresse ved underretningsbreve, tilmelding af kommunens systemer, angive mailadresser til
brug ved bl.a. løntilskuds- og fleksjobsager samt udtrække statistik for
brugen af NemRefusion.
Desuden kan kommunens kontaktoplysninger for henholdsvis sygedagpenge, Mit Sygefravær og jobcenter indtastes.

3.11.1 Kontaktoplysninger, returadresser og mails
Under menupunktet kontaktoplysninger, returadresse og mails er det muligt at angive
-

sikker mailadresse
kontaktoplysninger i Mit Sygefravær
afsenderadresse på underretningsbreve
sygedagpenge – kontaktoplysninger
returadresse til manuelt oplysningsskema
tidlig opfølgning – kontaktoplysninger
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Sådan retter du f.eks. oplysninger om Returadresse til underretningsbreve
6. Der navigeres til siden ”Administration – Kontaktoplysninger, returadresser og mails”.
7. Tryk på knappen ”Ret oplysninger” under Sygedagpenge - kontakt.

8. Indtast oplysninger om adresse, telefonnr. og e-mail. Tryk på knappen
”Gem”. Dermed gemmes indtastede oplysninger og der returneres til ”
Administration – Kontaktoplysninger, returadresser og mails”.

Tip: Hvis det alligevel ikke ønskes at rette oplysninger om returadresse –
tryk på knappen ”Annuller”. Der returneres til ” Administration – Kontaktoplysninger, returadresser og mails” uden at gemme ændringer.
Sådan retter du f.eks. kommunens kontaktoplysninger i Mit Sygefravær
I Mit Sygefravær vises kommunens kontaktoplysninger i sidefoden i venstre side.
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Administratoren kan via Administration – Kontaktoplysninger, returadresser og mails i NemRefusion rette kommunens kontaktoplysninger, som vises i Mit Sygefravær:

3.11.2 Statistik og systemtilslutning
Under menupunktet Statistik og systemtilslutning er det muligt at trække
statistik og se kommunens tilmeldte systemer.
Statistik over indberetninger
Det er muligt at danne en statistik over indberetninger i NemRefusion.
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Først angives en statistiktype, derefter en dato for hvornår tal til statistikken skal starte. En periode indtastes, for hvor lang tid tal i statistikken
skal indgå. Til sidst vælges om statistikken skal vise kommunens tal eller
tal for hele landet.

Eksempel på en statistik at typen ”Indberetninger pr. brugertype”:

Tilmeld kommunens systemer
Under oversigten over kommunens tilmeldte systemer er det muligt at se,
hvilke systemer kommunen har tilmeldt NemRefusion. Dette er kun et
overblik og det er ikke muligt at redigere de tilmeldte systemer.
Hvis der skal ændres på de tilmeldte systemer, skal supporten kontaktes
via linket ”Kontakt til NemRefusion support”.
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3.12 Undtagelsesregister
Den 1. december 2015 blev det obligatorisk for den sygemeldte at benytte
selvbetjeningsløsningen Mit Sygefravær. Der vil imidlertid være sygemeldte, som er ude af stand til at betjene sig digitalt og som derfor skal
undtages fra Mit Sygefravær.
Til dette formål er udviklet et undtagelsesregister, hvori de kommunale
sagsbehandlere kan undtage den sygemeldte for digital selvbetjening i Mit
Sygefravær.

Der opnås adgang til undtagelsesregisteret via NemRefusion. Den enkelte
sagsbehandler skal være autoriseret, for at få adgang til og give undtagelser i undtagelsesregisteret.
Det er kommunens Virk-administrator, som tildeler rettighederne til sagsbehandleren. Det er rettigheden ’ Administration af undtagelsesregister for
kommuner’ der skal tildeles. Se mere om hvordan rettigheden tildeles under afsnit 2.3 - Rettigheder og brugerprofiler.
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Vejledning i brugen af undtagelsesregisteret findes på KOMBITs hjemmeside. Du finder vejledningen ved at følge dette link: http://www.kombit.dk/projekt/mit-sygefravaer
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Arbejdsgiver: Sådan udfylder du en
indberetning om sygefravær, barsel
og pasning af alvorligt sygt barn
Dette kapitel er en gennemgang af de forskellige indberetninger for arbejdsgivere, som skal anmelde sygefravær, barsel og pasning af alvorligt
sygt barn. En hjælp til hvilke felter der skal udfyldes og hvordan.
Skal du anmode om løntilskud, fleksjobrefusion, jobafklaring, voksenlærling eller mentorfunktion, eller er du selvstændig eller Akasse bør du i stedet læse:
•
•
•

Kapitel 5 ”Arbejdsgiver: Sådan udfylder du en indberetning om
løntilskud, fleksjob”
Kapitel 6 ”Selvstændig: Sådan udfylder du en indberetning”
Kapitel 7 ”A-kasse: Sådan udfylder du en indberetning”

Dette kapitel vil således med skærmbilleder samt forklaringer gennemgå,
hvordan de forskellige faneblade på de forskellige indberetninger skal udfyldes og om der er særlige ting, du som arbejdsgiver skal være opmærksom på.
Følgende indberetninger vil blive gennemgået:
4.1 Anmeldelse af sygdom – løn under fravær
4.2 Anmeldelse af sygdom – IKKE løn under fravær
4.3 Anmeldelse af Tidlig opfølgning
4.4 Anmeldelse af barsel- løn under fravær
4.5 Anmeldelse af barsel – IKKE løn under fravær
4.6 Anmeldelse af pasning ved alvorligt sygt barn – løn under fravær
4.7 Anmeldelse af pasning ved alvorligt sygt barn – IKKE løn under fravær
4.8 Anmodning om refusion – sygdom, barsel eller pasning af alvorligt
sygt barn

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

afsnit 3.2 - Sådan opretter du en ny sag

Ved hver indberetning vises der i venstre side en tringuide. Den gør det
let at følge med i hvor langt du er med indberetningen. Den orange markering viser hvilket trin, du er nået til i indberetningen. Tringuidens enkelte punkter er klikbare links, og det er muligt at springe mellem de forskellige trin.
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Tringuide ved indberetning af sygdom for virksomheder
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4.1 Anmeldelse af sygdom – løn under fravær
Dette afsnit gennemgår udfyldelsen af fanebladene ved anmeldelse af
sygdom, hvor arbejdsgiver udbetaler løn under fravær.
Når du som arbejdsgiver skal anmelde et nyt sygefravær, vælger du ”Sygdom” i menuen ’Ny indberetning’.

4.1.1 Fanebladet ”Fravær”
På første faneblad i anmeldelsen, skal du udfylde centrale grunddata. Alle
felter med rød stjerne (*) skal udfyldes, for at indberetningen kan signeres. Felter uden stjerne (*) er valgfrie.

Første "faneblad" ved anmeldelse af sygdom for virksomhed

CVR-nr. – feltet er forudfyldt med det CVR-nr., som tilhører den digitale
signatur, du er logget ind med.
Hvor arbejder medarbejderen – her skal du vælge det sted, hvor den
fraværende arbejder. Hvis der er tilknyttet flere P-numre til CVRnummeret, vil de alle fremgå af en liste.
OBS: Hvis din virksomhed har mere end 100 P-numre, skal du selv udfylde feltet.
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Tip: Hvis din Virk-administrator har opsat standard P-nr. i administrationsmodulet, vil feltet være forudfyldt.
Du kan også søge på P-nummer ved f.eks. at indtaste CVR, P-nummer,
virksomhedsnavn eller adresse i selv feltet.
CPR-nr. – her indtastes CPR. nr. for den fraværende, du anmelder for.
Lønmodtagerens stilling – her kan du oplyse den fraværendes stilling.
Dato for første dag med fravær – her skal du angive datoen for første
fraværsdag.
Arbejdsskade – her skal du oplyse, om fraværet skyldes en arbejdsskade. Hvis det er tilfældet, skal du oplyse datoen for anmeldelsen af arbejdsskaden, samt til hvem skaden er anmeldt.
Løn under fravær – her oplyser du, om du udbetaler løn under fraværet.
Hvis du svarer, at du ikke udbetaler løn under fraværet, er det den fraværende, der modtager dagpengene. Svarer du, at du udbetaler løn under
fraværet, kan du søge refusion for lønnen, der er udbetalt. Hvis du ikke
udbetaler løn, se i stedet afsnit 4.2 Anmeldelse af sygdom - IKKE løn under fravær.
Forsikring (§ 55) eller § 56 aftale, kronisk sygdom:
Hvis du har tegnet en forsikring (§ 55) eller du har indgået en såkaldt §
56-aftale med den fraværende, som er godkendt af dennes bopælskommune, skal du anmelde fraværet, som arbejdsgiver, der udbetaler løn under fraværet.

Forsikringer § 55 og § 56
aftale

Du oplyser blot på fanebladet Refusion, at du har en § 55- forsikring eller
§ 56-aftale.
Ansættelses-ID – her kan du indtaste en identifikation af den fraværende, f.eks. medarbejder nr. Du bør kun anvende dette felt, hvis den fraværende har to ansættelsesforhold i virksomheden.
Egen reference – her kan du indtaste egen reference, som du kan bruge
til efterfølgende udsøgninger. Oplysningen videresendes ikke til myndigheden.

4.1.2 Fanebladet ”Adresse”
Dette faneblad indeholder oplysninger om den, du indberetter for, så du
kan kontrollere, at det er den korrekte person, der indberettes for.
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I tilfælde af at den fraværende er under adressebeskyttelse, hentes oplysningerne ikke og felterne udfyldes med '-'.
Navn og adresseoplysninger er desuden skjult for dig som bruger, hvis ansættelsesforholdet ikke kan bekræftes via SKATs eIndkomst-register.
OBS: Selvom ansættelsesforholdet ikke umiddelbart kan bekræftes, kan
indberetningen udfyldes, signeres og afleveres til myndigheden, som får
navn og adresse med.
Du har ikke mulighed for at rette i navn og adresse for den fraværende,
med mindre der er tale om en person med bopæl i udlandet. I det tilfælde, vil der fremkomme seks felter, hvor du kan indtaste den udenlandske adresse.

Da der ikke findes standarder for adresser, er de seks felter forslag til
rækkefølgen i adresseoplysningerne.
Det et obligatorisk at udfylde de første 3 felter, Adresse 1, 2 og 3. De næste felter, Adresse 4, 5 og 6 er frivillige og skal således kun udfyldes, hvis
der er behov.
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4.1.3 Fanebladet ”Ansættelse”
Her skal du indtaste oplysninger om den fraværendes ansættelsesforhold,
f.eks. arbejdstid.

Kommunen skal vurdere, om beskæftigelseskravet over for arbejdsgiveren
er opfyldt. Beskæftigelseskravet er opfyldt, hvis lønmodtageren:
-

har været ansat uafbrudt i de seneste 8 uger før 1. fraværsdag og har
arbejdet i mindst 74 timer i denne periode, eller

-

tidligere har været ansat og den samlede beskæftigelse i de seneste 8
uger før 1. fraværsdag udgør mindst 74 timer.

Du skal svare på, om et af ovenstående punkter er gældende for
lønmodtageren.
Hvis du ikke kan svare ja til et af ovenstående punkter, skal du oplyse ansættelsesdatoen og det antal timer, den fraværende har arbejdet i de
seneste 8 uger før 1. fraværsdag. Disse oplysninger bruges til at vurdere,
om den fraværende opfylder beskæftigelseskravet, som er en betingelse
for at kunne få sygedagpenge.
Oplysninger om den fraværendes arbejdstid. Har den fraværende
fast arbejdstid, kan du vælge nogle fast definerede arbejdstider eller
selv indtaste timerne. Hvis den fraværende har varierende arbejdstid,
skal du oplyse, hvor mange timer den fraværende i gennemsnit har arbejdet de sidste 4 uger. Arbejder den fraværende i turnus, skal du oplyse
start- og slutdatoen for turnus. Derefter fremkommer et skema, hvor der
for hver dag i turnusperioden skal angives arbejdstid i timer og minutter.
Det er muligt at indberette op til 52 ugers turnus ved indberetning af sygefravær. Er der tale om weekendarbejde, der i henhold til gældende
overenskomst som udgangspunkt alene udføres på lørdage eller søndage,
skal du oplyse timer og minutter for både lørdag og søndag.
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Særlige ordninger – her udfylder du om den fraværende er ansat i fleksjob før eller efter 1. januar 2013, er ansat i løntilskud eller ikke ansat under særlige ordninger.
Hvis den fraværende er ansat i fleksjob, er indberetningen ikke anderledes end for en lønmodtager, der er ansat under normale forhold. Du skal
blot oplyse om fleksjobbet under spørgsmålet Særlige ordninger og på fanen Refusion.
OBS: Det er vigtigt at angive fleksjob eller løntilskud på fanen Refusion
også selvom der ikke søges refusion i forbindelse med anmeldelsen

4.1.4 Fanebladet ”Fasthold din medarbejder”
På dette faneblad kan du give oplysninger om hvad den fraværendes sygdom betyder i forhold til dennes muligheder for at arbejde.

Hvilke arbejdsfunktioner er påvirket af sygdommen - her beskrives
de påvirkede arbejdsfunktioner og/eller de arbejdsfunktioner, som den
fraværende ikke har mulighed for at varetage på grund af sin sygdom.
F.eks. at den fraværende ikke kan betjene kunder, arbejde længe foran en
computer eller køre ud med varer.
Er arbejdet forsøgt tilpasset den sygemeldtes tilstand - har man
forsøgt at gøre det nemmere for den fraværende, at udføre samme ar-
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bejdsfunktioner f.eks. ved hjælpemidler? Er der blevet taget særlige hensyn til den fraværendes muligheder for, at varetage sit arbejde trods sygdommen? Særlige hensyn kunne være, at den fraværende er blevet omplaceret, har fået andre arbejdsfunktioner. F.eks. arbejdsfunktioner, der
ikke involverer tunge løft og lign. eller har fået flere administrative opgaver i form af taste-, skrive- og kopieringsarbejde.
Hvor længe har sygdommen påvirket arbejdet - her oplyses om sygdommen også har påvirket arbejdet inden sygemeldingen, og i givet fald i
hvor lang tid.

4.1.5 Fanebladet ”Lønforhold”
Her skal du indtaste oplysninger om den fraværendes lønforhold.
Hvilke felter der skal udfyldes, afhænger af feltet Havde lønmodtageren
været ansat i mere end 8 uger på 1. sygefraværsdag på fanen Ansættelse.
Ved Nej til ansat i mere end 8 uger skal alle felter udfyldes.
Vær opmærksom på, at udbetaling af ekstraordinært overarbejde, feriepenge, ATP, pensionsbidrag og tilsvarende ikke skal medregnes i lønnen.
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Da det er forskelligt hvorvidt virksomheder registrerer løndata inkl. eller
eksklusiv AM-bidrag, skal du først vælge, om den løn du oplyser, er inkl.
eller ekskl. AM-bidrag.
OBS: Sygedagpenge beregnes ud fra den angivne løn fratrukket AMbidrag. Derfor vil lønindkomst angivet inkl. AM-bidrag blive fratrukket AMbidraget inden indberetningen sendes til myndigheden.
Efterfølgende skal du oplyse, om lønnen varierer. Hvis den fraværende
ikke har fast løn, skal varierende løn benyttes, hvor du skal oplyse den
gennemsnitlige ugentlige timeløn i de seneste 4 uger før sygdommens
indtræden. Hvis lønnen ikke varierer, skal du oplyse den aktuelle løn,
som er den løn, den fraværende normalt får udbetalt. Beløbet angives enten som kr. pr. time, pr. uge, pr. 14. dag eller pr. måned. Efterfølgende
angives sygelønnens størrelse og bagefter skal du oplyse frekvensen for
udbetaling af sygelønnen, dvs. den løn du udbetaler til den fraværende,
som du senere kan søge refusion for.
OBS: Sygelønnen SKAL angives i samme enhed som lønnen. Frekvensen
for sygelønnens udbetaling kan dog godt være forskellig fra lønnens frekvens.
Hvis der er sket ændringer i enten den normale løn eller sygelønnen,
skal du oplyse en dato for ændringen samt den nye løn. Du skal ikke angive forskellen mellem ny og gammel løn. Ændringer til løn eller sygeløn
skal også angives i samme enhed som den oprindelige løn.
Hvis lønudbetalingen ikke fortsætter, skal du angive en dato for hvornår lønnen stopper samt en årsag. Datoen for lønstop er ikke den dag,
hvor du sidste gang udbetaler løn, men datoen for hvornår den fraværende ikke længere er berettiget til løn. Hvis årsagen til lønstop er, at den
fraværende er opsagt, skal du oplyse datoen for hvornår du meddelte opsigelsen til den fraværende. Er årsagen ikke ophør af ansættelsesforhold,
skal du angive en anden årsag.
OBS: Hvis lønnen først stopper om f.eks. to måneder, skal du vente med
at oplyse dette til næste gang, du søger refusion.

Hvis den fraværende har været ansat i mere end 8 uger, hentes oplysninger om løn automatisk fra eIndkomst af det bagvedliggende fagsystem,
hvorfor den ikke skal oplyses i forbindelse med anmeldelse af fraværet.
Da vil billedet se således ud:
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Du skal oplyse om der udbetales fuld løn under sygdom til den fraværende. Hvis du ikke udbetaler fuld sygeløn, skal sygelønnen oplyses. Efterfølgende angives sygelønnens størrelse og bagefter skal du oplyse frekvensen for udbetaling af sygelønnen, dvs. den løn du udbetaler til den
fraværende, som du senere kan søge refusion for. Beløbet angives enten
som kr. pr. time, pr. uge, pr. 14. dag eller pr. måned.
OBS: Sygelønnen SKAL angives i samme enhed som lønnen. Frekvensen
for sygelønnens udbetaling kan dog godt være forskellig fra lønnens frekvens.
Hvis du ikke fortsætter med at udbetale løn, skal du angive en dato
for hvornår lønnen stopper samt en årsag. Datoen for lønstop er ikke den
dag, hvor du sidste gang udbetaler løn, men datoen for hvornår den fraværende ikke længere er berettiget til løn. Hvis årsagen til lønstop er, at
den fraværende er opsagt, skal du oplyse datoen for hvornår du meddelte opsigelsen til den fraværende. Er årsagen ikke ophør af ansættelsesforhold, skal du angive en anden årsag.
OBS: Hvis lønnen først stopper om f.eks. to måneder, skal du vente med
at oplyse dette til næste gang, du søger refusion.

4.1.6 Fanebladet ”Refusion”
Her har du mulighed for at anmode om refusion. Det er også her du oplyser, om den fraværende har genoptaget arbejdet og/eller afholdt ferie.
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Delvis genoptagelse af arbejde – her skal du oplyse, om den fraværende har genoptaget arbejdet delvist eller fortsat er fuldt fraværende.
Hvis arbejdet er genoptaget delvist, skal du oplyse datoen for hvornår
arbejdet blev genoptaget delvist og med hvor mange timer pr. uge siden
datoen for delvis genoptaget.
Har den fraværende f.eks. genoptaget arbejdet delvist i to uger, udfylder
du først for den ene uge, hvorefter du tilføjer en ny uge. Det kan du gøre
ved enten at tilføje en ny uge eller ved at kopiere den seneste uge.
OBS: For at være delvis raskmeldt, skal medarbejderens fravær være på
mindst 4 timer om ugen. Er fraværet mindre, betragtes den fraværende
som raskmeldt.

KOMBIT A/S
Brugervejledning til Virksomhedsdialog (Version 31.0 – 03.05.2021)

Public - KMD A/S

Side 69
NemRefusion

NemRefusion
Herefter skal du oplyse om den fraværende har afholdt ferie i fraværsperioden og om vedkommende evt. er blevet raskmeldt.
Hvis du søger om refusion fra 1. eller 2. hele sygefraværsdag, skal du oplyse en årsag hertil, da du normalt er forpligtiget til at udbetale løn i de
første 30 dage af fraværet, den såkaldte arbejdsgiverperiode. Årsagen kan
f.eks. være på grund af en § 55-forsikring eller en § 56-aftale.
Dine valg og indtastninger under fanen "Ansættelse" har betydning for din
begrundelse for anmodning om refusion på fanen "Refusion" i overensstemmelse med reglerne på området.
Hvis du ikke har en gyldig grund til at søge tidlig refusion, kan du først
signere indberetningen, når der er gået minimum 23 dage fra første fraværsdag. Er det ikke tilfældet, eller hvis du søger om refusion frem i tiden, gemmes indberetningen som en kladde. Du vil få en meddelelse, når
du kan signere indberetningen, hvis du er tilmeldt meddelelser. Læs mere
i afsnit 3.10 Administration.
OBS: Du kan ikke signere og dermed sende din indberetning til myndigheden, hvis den indeholder en anmodning om refusion, der ligger ud over
dags dato. Altså skal du undlade at anmode om refusion ud i fremtiden.
Vær i den forbindelse opmærksom på, at signering skal ske inden for gældende frister.
Ønsker du refusion udbetalt til et SE-nummer, skal du angive det SEnummer, du ønsker refusionen udbetalt til. Når du har signeret anmeldelsen, er det ikke længere muligt, at ændre eller tilføje et SE-nummer – ej
heller på fremtidige refusionsanmodninger. Der kan kun udbetales refusion til et SE-nummer, som er tilknyttet CVR-nummeret. Hvis du ikke angiver et SE-nummer, udbetales refusion til CVR-nummeret.
Hvis du søger refusion, skal du oplyse fra- og til-dato.

4.1.7 Fanebladet ”Underskriv og send”
Her har du mulighed for at fuldføre din indberetning, ved at underskrive
og sende.

Ved underskrivelse godkendes indberetningen via din digitale underskrift.
I forbindelse med underskrivningen vises alle indtastede oplysninger og
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du får en kvittering, som kan udskrives eller gemmes. Den underskrevne
indberetning gemmes i NemRefusion.
OBS: Vær opmærksom på, at din indberetning først stilles til rådighed for
myndigheden, efter din underskrivning er gennemført. Kan du ikke underskrive din indberetning, kan det skyldes en fejl i din indberetning. Læs
mere i afsnit 3.6 Sådan underskriver du.
Hvis du ikke ønsker at underskrive anmeldelsen, kan du blot forlade
indberetningen. På alle foregående faner har du gemt løbende, når du har
trykket

.

KOMBIT A/S
Brugervejledning til Virksomhedsdialog (Version 31.0 – 03.05.2021)

Public - KMD A/S

Side 71
NemRefusion

NemRefusion
4.2 Anmeldelse af sygdom - IKKE løn under
fravær
Dette afsnit gennemgår udfyldelsen af fanebladene ved anmeldelse af
sygdom, hvor arbejdsgiver IKKE udbetaler løn under fravær. Hvis arbejdsgiveren ikke udbetaler løn under fraværet, er det den fraværende, der
modtager dagpengene.
Når du som arbejdsgiver skal anmelde et nyt sygefravær, vælger du Sygdom i menuen ’Ny indberetning’.

4.2.1 Fanebladet ”Fravær”
På første faneblad i anmeldelsen skal du udfylde centrale grunddata. Alle
felter med rød stjerne (*) skal udfyldes, for at indberetningen kan signeres. Felter uden stjerne (*) er valgfrie.

Første "faneblad" ved anmeldelse af sygdom for virksomhed

CVR-nr. – feltet er forudfyldt med det CVR-nr., som tilhører den digitale
signatur, du er logget ind med.
P-nr. – her skal du vælge det sted, hvor den fraværende arbejder. Hvis
der er tilknyttede flere P-numre til CVR-nummeret, vil de alle fremgå af en
liste.
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OBS: Hvis din virksomhed har mere end 100 P-numre, skal du selv udfylde feltet.
Tip: Hvis din Virk-administrator har opsat standard P-nr. i administrationsmodulet, vil feltet være forudfyldt.
CPR-nr. – her indtastes CPR. nr. for den fraværende, du anmelder for.
Lønmodtagerens stilling – her kan du oplyse den fraværendes stilling.
Dato for første dag med fravær – her skal du angive datoen for første
fraværsdag.
Arbejdsskade – her skal du oplyse, om fraværet skyldes en arbejdsskade. Hvis det er tilfældet, skal du oplyse datoen for anmeldelsen af arbejdsskaden, samt til hvem skaden er anmeldt.
Løn under fravær – her oplyser du, om du udbetaler løn under fraværet.
Hvis du svarer, at du ikke udbetaler løn under fraværet, er det den fraværende, der modtager dagpengene. Svarer du, at du udbetaler løn under
fraværet, kan du søge refusion for lønnen, der er udbetalt. Hvis du udbetaler løn se i stedet afsnit 4.1 Anmeldelse af sygdom – løn under fravær.
Ansættelses-ID – her kan du indtaste en identifikation af den fraværende, f.eks. medarbejder nr. Du bør kun anvende dette felt, hvis den fraværende har to ansættelsesforhold i virksomheden.
Egen reference – her kan du indtaste egen reference, som du kan bruge
til efterfølgende udsøgninger. Oplysningen videresendes ikke til myndigheden.

4.2.2 Fanebladet ”Adresse”
Dette faneblad indeholder oplysninger om den, du indberetter for, så du
kan kontrollere, at det er den korrekte person, der indberettes for.

I tilfælde af at den fraværende er under adressebeskyttelse, hentes oplysningerne ikke og felterne udfyldes med '-'.
Navn og adresseoplysninger er desuden skjult for dig som bruger, hvis ansættelsesforholdet ikke kan bekræftes via SKATs eIndkomst-register.

KOMBIT A/S
Brugervejledning til Virksomhedsdialog (Version 31.0 – 03.05.2021)

Public - KMD A/S

Side 73
NemRefusion

Adressebeskyttelse

NemRefusion
OBS: Selvom ansættelsesforholdet ikke umiddelbart kan bekræftes, kan
indberetningen udfyldes, signeres og afleveres til myndigheden, som får
navn og adresse med.

Du har ikke mulighed for at rette i navn og adresse for den fraværende,
med mindre der er tale om en person med bopæl i udlandet. I det tilfælde, vil der fremkomme seks felter, hvor du kan indtaste den udenlandske adresse.

Da der ikke findes standarder for adresser, er de seks felter forslag til
rækkefølgen i adresseoplysningerne.
Det et obligatorisk at udfylde de første 3 felter, Adresse 1, 2 og 3. De næste felter, Adresse 4, 5 og 6 er frivillige og skal således kun udfyldes, hvis
der er behov.

4.2.3 Fanebladet ”Ansættelse”
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Her skal du indtaste oplysninger om den fraværendes ansættelsesforhold,
f.eks. arbejdstid.

Kommunen skal vurdere, om beskæftigelseskravet over for arbejdsgiveren
er opfyldt. Beskæftigelseskravet er opfyldt, hvis lønmodtageren:
-

har været ansat uafbrudt i de seneste 8 uger før 1. fraværsdag og har
arbejdet i mindst 74 timer i denne periode, eller

-

tidligere har været ansat og den samlede beskæftigelse i de seneste 8
uger før 1. fraværsdag udgør mindst 74 timer.

du skal svare på, om et af ovenstående punkter er gældende for
lønmodtageren.
Hvis du ikke kan svare ja til et af ovenstående punkter, skal du oplyse ansættelsesdatoen og det antal timer, den fraværende har arbejdet i de
seneste 8 uger før 1. fraværsdag. Disse oplysninger bruges til at vurdere,
om den fraværende opfylder beskæftigelseskravet, som er en betingelse
for at kunne få sygedagpenge.
Genoptagelse af arbejde – her skal du oplyse, om den fraværende har
genoptaget arbejdet fuldt, delvist eller fortsat er fuldt fraværende. Hvis
arbejdet er genoptaget fuldt, skal du oplyse datoen for sidste fraværsdag. Hvis arbejdet er genoptaget delvist, skal du oplyse datoen for
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hvornår arbejdet blev genoptaget delvist og med hvor mange timer pr uge
siden datoen for delvis genoptaget.
Har den fraværende f.eks. genoptaget arbejdet delvist i to uger, udfylder
du først for den ene uge, hvorefter du tilføjer en ny uge.
OBS: For at være delvis raskmeldt, skal medarbejderens fravær være på
mindst 4 timer om ugen. Er fraværet mindre, betragtes den fraværende
som raskmeldt.
Oplysninger om den fraværendes arbejdstid. Har den fraværende
fast arbejdstid, kan du vælge nogle fast definerede arbejdstider eller
selv indtaste timerne. Hvis den fraværende har varierende arbejdstid,
skal du oplyse, hvor mange timer den fraværende i gennemsnit har arbejdet de sidste 4 uger. Arbejder den fraværende i turnus, skal du oplyse
start og slut datoen for turnus. Derefter fremkommer et skema, hvor der
for hver dag i turnusperioden skal angives arbejdstid i timer og minutter.
Det er muligt at indberette op til 52 ugers turnus ved indberetning af sygefravær. Er der tale om weekendarbejde, der i henhold til gældende
overenskomst som udgangspunkt alene udføres på lørdage eller søndage,
skal du oplyse timer og minutter for både lørdag og søndag.
Særlige ordninger – her udfylder du om den fraværende er ansat i fleksjob før eller efter 1. januar 2013, er ansat i løntilskud eller ikke ansat under særlige ordninger.
Det sidste du udfylder på fanebladet ”Ansættelse” er, om den fraværende
er ansat som vikar/løsarbejder. Er det tilfældet, skal du oplyse om den
fraværende var på arbejde dagen før 1. fraværsdag og om det var aftalt,
at denne skulle på arbejde den dag, hvor den fraværende blev sygemeldt.
OBS: Feltet vikar/løsarbejder vil ikke være tilgængeligt for udfyldelse,
hvis du har angivet, at den fraværende er ansat i fleksjob, da det ikke er
muligt at være ansat som vikar/løsarbejder samtidig med fleksjob.

4.2.4 Fanebladet ”Fasthold din medarbejder”
På dette faneblad kan du give oplysninger om hvad den fraværendes sygdom betyder i forhold til dennes muligheder for at arbejde.
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Hvilke arbejdsfunktioner er påvirket af sygdommen - her beskrives
de påvirkede arbejdsfunktioner og/eller de arbejdsfunktioner, som den
fraværende ikke har mulighed for at varetage på grund af sin sygdom.
F.eks. at den fraværende ikke kan betjene kunder, arbejde længe foran en
computer eller køre ud med varer.
Er arbejdet forsøgt tilpasset den sygemeldtes tilstand - har man
forsøgt at gøre det nemmere for den fraværende, at udføre samme arbejdsfunktioner f.eks. ved hjælpemidler? Er der blevet taget særlige hensyn til den fraværendes muligheder for, at varetage sit arbejde trods sygdommen? Særlige hensyn kunne være, at den fraværende er blevet omplaceret, har fået andre arbejdsfunktioner. F.eks. arbejdsfunktioner, der
ikke involverer tunge løft og lign. eller har fået flere administrative opgaver i form af taste-, skrive- og kopieringsarbejde.
Hvor længe har sygdommen påvirket arbejdet - her oplyses om sygdommen også har påvirket arbejdet inden sygemeldingen, og i givet fald i
hvor lang tid.

4.2.5 Fanebladet ”Lønforhold”
Her skal du indtaste oplysninger om den fraværendes lønforhold.
Hvis feltet Havde lønmodtageren været ansat i mere end 8 uger på
1. sygefraværsdag er udfyldt med ’Ja’ på fanen Ansættelse, skal fanen
Lønforhold ikke udfyldes og fanen bliver derfor ikke vist.
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Hvis lønmodtageren ikke har været ansat i mere end 8 uger på 1. sygefraværsdag, vises fanen Lønforhold og du skal indtaste oplysninger
om den fraværendes lønforhold.
Vær opmærksom på, at udbetaling af ekstraordinært overarbejde, feriepenge, ATP, pensionsbidrag og tilsvarende ikke skal medregnes i lønnen.
Sygedagpenge beregnes ud fra den angivne løn fratrukket AM-bidrag.

Da det er forskelligt hvorvidt virksomheder registrerer løndata inkl. eller
eksklusiv AM-bidrag, skal du først vælge, om den løn du oplyser, er inkl.
eller ekskl. AM-bidrag.
OBS: Sygedagpenge beregnes ud fra den angivne løn fratrukket AMbidrag. Derfor vil lønindkomst angivet inkl. AM-bidrag blive fratrukket AMbidraget inden indberetningen sendes til myndigheden.
Efterfølgende skal du oplyse, om lønnen varierer. Hvis den fraværende
ikke har fast løn, skal varierende løn benyttes, hvor du skal oplyse den
gennemsnitlige ugentlige timeløn i de seneste 4 uger før sygdommens
indtræden. Hvis lønnen ikke varierer, skal du oplyse den aktuelle løn,
som er den løn, den fraværende normalt får udbetalt. Beløbet angives enten som kr. pr. time, pr. uge, pr. 14. dag eller pr. måned.

4.2.6 Fanebladet ”Sygedagpenge”
Her skal du oplyse, om du har udbetalt løn i hele arbejdsgiverperioden.
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Har du ikke udbetalt løn i hele arbejdsgiverperioden, skal du angive en årsag.
Dine valg og indtastninger under fanen "Ansættelse" har betydning for din
senere begrundelse for årsagen til at du ikke har udbetalt sygedagpenge/løn i hele arbejdsgiverperioden (30 kalenderdage) på fanen "Sygedagpenge" i overensstemmelse med reglerne på området.

-

hvis årsagen er ophør af ansættelse, skal du angive datoen for opsigelsen, samt en dato for sidste dag med løn/sygedagpenge
hvis årsagen er andre årsager, skal årsagen specificeres.

OBS: Har du på fanen ’Ansættelse’ angivet, at den fraværende er ansat i
fleksjob, skal du ikke udbetale sygedagpenge/løn i arbejdsgiverperioden,
da du ikke er forpligtiget hertil i forbindelse med en fleksjobansættelse.

4.2.7 Fanebladet ”Underskriv og send”
Her har du mulighed for at fuldføre din indberetning, ved at underskrive
og sende.
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Ved underskrivelse godkendes indberetningen via din digitale underskrift.
I forbindelse med underskrivelsen vises alle indtastede oplysninger og du
får en kvittering, som kan udskrives eller gemmes. Den underskrevne indberetning gemmes i NemRefusion.
OBS: Vær opmærksom på, at din indberetning først stilles til rådighed for
myndigheden, efter din underskrivelse er gennemført. Kan du ikke underskrive din indberetning, kan det skyldes en fejl i din indberetning. Læs
mere i afsnit 3.6 Sådan underskriver du.
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4.3 Anmeldelse af Tidlig opfølgning
I situationer, hvor lønmodtagere forventes at være sygemeldt i mere end
8 uger, er det muligt for arbejdsgiver og/eller den sygemeldte, at anmode
om en tidlig opfølgning, inden for de første 5 uger af sygefraværet.
Bemærk, at anmeldelse af ”Tidlig Opfølgning” ikke erstatter ”Anmeldelse
af sygdom”. Arbejdsgiver skal således huske at oprette en ”Anmeldelse af
sygdom” inden fristens udløb. Læs mere under punkt 4.1 og 4.2.
Dette afsnit gennemgår udfyldelsen af fanebladene, ved anmeldelse af tidlig opfølgning.
Når du som arbejdsgiver skal anmelde en tidlig opfølgning, vælger du
”Tidlig opfølgning” i menuen ’Ny indberetning’.

4.3.1 Fanebladet ”Fravær”
På første faneblad i anmeldelsen skal du udfylde centrale grunddata. Alle
felter med rød stjerne (*) skal udfyldes, for at indberetningen kan signeres. Felter uden stjerne (*) er valgfrie.

CVR-nr. – feltet er forudfyldt med det CVR-nr., som tilhører den digitale
signatur, du er logget ind med.
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P-nr. – her skal du vælge det sted, hvor den fraværende arbejder. Hvis
der er tilknyttede flere P-numre til CVR-nummeret, vil de alle fremgå af en
liste.
OBS: Hvis din virksomhed har mere end 100 P-numre, skal du selv udfylde feltet.
Tip: Hvis din Virk-administrator har opsat standard P-nr. i administrationsmodulet, vil feltet være forudfyldt.
CPR-nr. – her indtastes CPR. nr. for den fraværende, du anmelder for.
Lønmodtagerens stilling – her kan du oplyse den fraværendes stilling.
Dato for første dag med fravær – her skal du angive datoen for første
fraværsdag.
Forventes fraværet at vare mere end 8 uger – du skal oplyse, om fraværet forventes at vare i mere end 8 uger. Hvis fraværet ikke forventes at
vare i mere end 8 uger, kan indberetningen ikke fortsættes.
Ansættelses-ID – her kan du indtaste en identifikation af den fraværende, f.eks. medarbejder nr. Du bør kun anvende dette felt, hvis den fraværende har to ansættelsesforhold i virksomheden.
Egen reference – her kan du indtaste egen reference, som du kan bruge
til efterfølgende udsøgninger. Oplysningen videresendes ikke til myndigheden.

4.3.2 Fanebladet ”Adresse”
Dette faneblad indeholder oplysninger om den, du indberetter for, så du
kan kontrollere, at det er den korrekte person.

I tilfælde af at den fraværende er under adressebeskyttelse, hentes oplysningerne ikke og felterne udfyldes med '-'.
Navn og adresseoplysninger er desuden skjult for dig som bruger, hvis ansættelsesforholdet ikke kan bekræftes via SKATs eIndkomst-register.

Adressebeskyttelse

OBS: Selvom ansættelsesforholdet ikke umiddelbart kan bekræftes, kan
indberetningen udfyldes, signeres og afleveres til myndigheden, som får
navn og adresse med.

Udenlandsk adresse
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Du har ikke mulighed for at rette i navn og adresse for den fraværende,
med mindre der er tale om en person med bopæl i udlandet. I det tilfælde, vil der fremkomme seks felter, hvor du kan indtaste den udenlandske adresse.

Da der ikke findes standarder for adresser, er de seks felter forslag til
rækkefølgen i adresseoplysningerne.
Det et obligatorisk at udfylde de første 3 felter, Adresse 1, 2 og 3. De næste felter, Adresse 4, 5 og 6 er frivillige og skal således kun udfyldes, hvis
der er behov.

4.3.3 Fanebladet ”Fasthold din medarbejder”
På dette faneblad kan du give oplysninger om hvad den fraværendes sygdom betyder i forhold til dennes muligheder for at arbejde.
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Hvilke arbejdsfunktioner er påvirket af sygdommen - her beskrives
de påvirkede arbejdsfunktioner og/eller de arbejdsfunktioner, som den
fraværende ikke har mulighed for at varetage på grund af sin sygdom.
F.eks. at den fraværende ikke kan betjene kunder, arbejde længe foran en
computer eller køre ud med varer.
Er arbejdet forsøgt tilpasset den sygemeldtes tilstand - har man
forsøgt at gøre det nemmere for den fraværende, at udføre samme arbejdsfunktioner f.eks. ved hjælpemidler? Er der blevet taget særlige hensyn til den fraværendes muligheder for, at varetage sit arbejde trods sygdommen? Særlige hensyn kunne være, at den fraværende er blevet omplaceret, har fået andre arbejdsfunktioner. F.eks. arbejdsfunktioner, der
ikke involverer tunge løft og lign. eller har fået flere administrative opgaver i form af taste-, skrive- og kopieringsarbejde.
Hvor længe har sygdommen påvirket arbejdet - her oplyses om sygdommen også har påvirket arbejdet inden sygemeldingen, og i givet fald i
hvor lang tid.
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4.3.4 Fanebladet ”Underskriv og send”
Her har du mulighed for at fuldføre din indberetning, ved at underskrive
og sende.

Ved underskrivelse godkendes indberetningen via din digitale underskrift.
I forbindelse med underskrivningen vises alle indtastede oplysninger og
du får en kvittering, som kan udskrives eller gemmes. Den underskrevne
indberetning gemmes i NemRefusion.
OBS: Vær opmærksom på, at din indberetning først stilles til rådighed for
myndigheden, efter din underskrivning er gennemført. Kan du ikke underskrive din indberetning, kan det skyldes en fejl i din indberetning. Læs
mere i afsnit 3.6 Sådan underskriver du.
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4.4 Anmeldelse af barsel – løn under fravær
Dette afsnit gennemgår udfyldelsen af fanebladene ved anmeldelse af barsel, hvor arbejdsgiver udbetaler løn under fravær.
Når du som arbejdsgiver skal anmelde et nyt barselsfravær, vælger du
”Barsel” i menuen ’Ny indberetning’.

4.4.1 Fanebladet ”Stamdata”
På første faneblad i anmeldelsen, skal du udfylde centrale grunddata. Alle
felter med rød stjerne (*) skal udfyldes, for at indberetningen kan signeres. Felter uden stjerne (*) er valgfrie.

Første "faneblad" ved anmeldelse af barsel for virksomhed

CVR-nr. – feltet er forudfyldt med det CVR-nr., som tilhører den digitale
signatur, du er logget ind med.
P-nr. – her skal du vælge det sted, hvor den fraværende arbejder. Hvis
der er tilknyttet flere P-numre til CVR-nummeret, vil de alle fremgå af en
liste.
OBS: Hvis din virksomhed har mere end 100 P-numre, skal du selv udfylde feltet.
Tip: Hvis din Virk-administrator har opsat standard P-nr. i administrationsmodulet, vil feltet være forudfyldt.
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CPR-nr. – her indtastes CPR. nr. for den fraværende, du anmelder for.
Dato for første dag med fravær – her skal du angive datoen for første
fraværsdag.
OBS: 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 graviditet, arbejdets særlige karakter eller offentligt fastsatte bestemmelser), kan første fraværsdag tidligst være fire uger før forventet fødsel, på trods af at den fraværende er gået fra mere end fire
uger før. At den fraværende er gået på barsel mere end fire uger før, kan
skyldes overenskomstmæssige regler, som ikke berettiger til barselsdagpenge.
Løn under fravær – her oplyser du, om du udbetaler løn under fraværet.
-

Hvis du svarer, at du ikke udbetaler løn under fraværet, er det den
fraværende, der modtager dagpengene.
Svarer du, at du udbetaler løn under fraværet, kan du søge refusion
for lønnen, der er udbetalt.
Hvis du ikke udbetaler løn se i stedet afsnit 4.5 Anmeldelse af barsel –
IKKE løn under fravær.

Ansættelses-ID – her kan du indtaste en identifikation af den fraværende, f.eks. medarbejder nr. Du bør kun anvende dette felt, hvis den fraværende har to ansættelsesforhold i virksomheden.
Egen reference – her kan du indtaste egen reference, som du kan bruge
til efterfølgende udsøgninger. Oplysningen videresendes ikke til myndigheden.

4.4.2 Fanebladet ”Adresse”
Dette faneblad indeholder oplysninger om den, du indberetter for, så du
kan kontrollere, at det er den korrekte person, der indberettes for.

I tilfælde af at den fraværende er under adressebeskyttelse, hentes oplysningerne ikke og felterne udfyldes med '-'.
Navn og adresseoplysninger er desuden skjult for dig som bruger, hvis ansættelsesforholdet ikke kan bekræftes via SKATs eIndkomst-register.
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OBS: Selvom ansættelsesforholdet ikke umiddelbart kan bekræftes, kan
indberetningen udfyldes, signeres og afleveres til myndigheden, som får
navn og adresse med.
Du har ikke mulighed for at rette i navn og adresse for den fraværende,
med mindre der er tale om en person med bopæl i udlandet. I det tilfælde, vil der fremkomme seks felter, hvor du kan indtaste den udenlandske adresse.

Da der ikke findes standarder for adresser, er de seks felter forslag til
rækkefølgen i adresseoplysningerne.
Det et obligatorisk at udfylde de første 3 felter, Adresse 1, 2 og 3. De næste felter, Adresse 4, 5 og 6 er frivillige og skal således kun udfyldes, hvis
der er behov.
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4.4.3 Fanebladet ’Oplysninger om fraværet’
Her skal du angive hvad årsagen til fraværet er.

Du skal oplyse årsagen til fraværet. For fravær, der ligger før 4 uger
beregnet fra forventet fødsel, skal du oplyse datoen for forventet fødsel.
Det er samme dato, som den fraværende har oplyst til dig. Hvis fødslen
har fundet sted, skal du alligevel oplyse datoen, da datoen benyttes til at
beregne hvornår der er ret til barselsdagpenge.
For årsagerne arbejdets særlige karakter og offentligt fastsatte bestemmelser, skal der yderligere angives, om det er muligt at omplacere den
fraværende.
Er der tale om fædreorlov eller forældreorlov, skal du oplyse datoen for
den sidste dag, der holdes orlov.
OBS: Udskudt orlov er forældreorlov, som endnu ikke er anvendt. Der
skelnes der ikke mellem udskudt orlov og forældreorlov, når der udbetales
barselsdagpenge. Du skal derfor indberette udskudt orlov som forældreorlov.
Tip: Det er ikke obligatorisk at udfylde refusionsperioden ved anmeldelse.
Refusion kan søges via en refusionsanmodning – se afsnit 4.8 Anmodning
om refusion – Sygdom .
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4.4.4 Fanebladet ”Ansættelse og arbejdstid”
Her skal du indtaste oplysninger om den fraværendes ansættelsesforhold,
f.eks. arbejdstid.

Du kan her oplyse medarbejderens stilling.
Du skal oplyse om medarbejderen blev ansat 56 dage før første fraværsdag. Denne oplysning skal bruges til at vurdere, om den fraværende opfylder beskæftigelseskravet, som er en betingelse for at kunne få barselsdagpenge.
Oplysninger om den fraværendes arbejdstid. Har den fraværende
fast arbejdstid, kan du vælge nogle fast definerede arbejdstider eller
selv indtaste timerne. Hvis den fraværende har varierende arbejdstid,
skal du oplyse, hvor mange timer den fraværende i gennemsnit har arbejdet de sidste 4 uger. Arbejder den fraværende i turnus, skal du oplyse
start- og slutdatoen for turnus. Derefter fremkommer et skema, hvor der
for hver dag i turnusperioden skal angives arbejdstid i timer og minutter.
Det er muligt at indberette op til 6 ugers turnus ved indberetning af barselsfravær. Er der tale om weekendarbejde, der i henhold til gældende
overenskomst som udgangspunkt alene udføres på lørdage eller søndage,
skal du oplyse timer og minutter for både lørdag og søndag.
Særlige ordninger – her udfylder du om den fraværende er ansat i fleksjob før eller efter 1. januar 2013, er ansat i løntilskud eller ikke ansat under særlige ordninger.
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4.4.5 Fanebladet ”Lønforhold”
Her skal du indtaste oplysninger om den fraværendes lønforhold.
Hvilke felter der skal udfyldes, afhænger af feltet ’Har lønmodtageren
været ansat uafbrudt i de seneste 8 uger før 1. fraværsdag’ på fanen Ansættelse og arbejdstid.
Ved Nej til ansat uafbrudt i de seneste 8 uger, skal alle felter udfyldes.
Vær opmærksom på, at udbetaling af ekstraordinært overarbejde, feriepenge, ATP, pensionsbidrag og tilsvarende ikke skal medregnes i lønnen.

Du skal oplyse, om lønnen varierer. Hvis den fraværende ikke har fast løn,
skal varierende løn benyttes, hvor du skal oplyse den gennemsnitlige
ugentlige timeløn i de seneste 4 uger før fraværet. Hvis lønnen ikke varierer, skal du oplyse hvad lønmodtageren får i løn, når lønmodtageren
ikke er på orlov. Beløbet angives enten som kr. pr. time, pr. uge, pr. 14.
dag eller pr. måned.
Da det er forskelligt hvorvidt virksomheder registrerer løndata inkl. eller
eksklusiv AM-bidrag, skal du vælge, om den løn du oplyser, er inkl. eller
ekskl. AM-bidrag.
OBS: Barselsdagpenge beregnes ud fra den angivne løn fratrukket AMbidrag. Derfor vil lønindkomst angivet inkl. AM-bidrag blive fratrukket AMbidraget inden indberetningen sendes til myndigheden.
Hvis der ikke udbetales fuld løn under orlovens, skal orlovslønnens størrelse angives.
OBS: Orlovslønnen SKAL angives i samme enhed som lønnen.
Hvis der er sket ændringer i orlovslønnen, skal du oplyse en dato for
ændringen samt den nye løn. Du skal ikke angive forskellen mellem ny og
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gammel løn. Ændringer til orlovsløn skal også angives i samme enhed som
den oprindelige løn.
Hvis lønmodtageren ikke længere modtager løn/orlovsløn, skal du
angive en dato for hvornår lønnen stopper samt en årsag. Datoen for lønstop er ikke den dag, hvor du sidste gang udbetaler løn, men datoen for
hvornår den fraværende ikke længere er berettiget til løn. Hvis årsagen til
lønstop er, at den fraværende er opsagt, skal du oplyse datoen for hvornår du meddelte opsigelsen til den fraværende. Er årsagen ikke ophør af
ansættelsesforhold, skal du angive en anden årsag.
OBS: Hvis lønnen først stopper om f.eks. to måneder, skal du vente med
at oplyse dette til næste gang, du søger refusion.

4.4.6 Fanebladet ”Refusion”
Her har du mulighed for at anmode om refusion. Det er også her du oplyser, om den fraværende har genoptaget arbejdet delvist.

Delvis genoptagelse af arbejde – her skal du oplyse, om den fraværende har genoptaget arbejdet delvist eller fortsat er fuldt fraværende.
Hvis arbejdet er genoptaget delvist, skal du oplyse datoen for hvornår
arbejdet blev genoptaget delvist og med hvor mange timer pr. uge siden
datoen for delvis genoptaget.
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Har den fraværende f.eks. genoptaget arbejdet delvist i to uger, udfylder
du først for den ene uge, hvorefter du tilføjer en ny uge. Det kan du gøre
ved enten at tilføje en ny uge eller ved at kopiere den seneste uge.
OBS: Er der tale om sygelig forløbende graviditet, skal medarbejderens
fravær være på mindst 4 timer om ugen, for at der er tale om delvis genoptagelse. Er fraværet mindre, betragtes den fraværende som raskmeldt.
Der er ingen begrænsning ved andre barselsfravær.
Herefter skal du oplyse om orloven er ophørt og om den fraværende har
afholdt ferie, omsorgsdag eller afspadsering under orloven.
Hvis du søger refusion, skal du oplyse fra- og til-dato. Hvis du søger om
refusion frem i tiden, gemmes indberetningen som en kladde. Du vil få en
meddelelse, når du kan signere indberetningen hvis du er tilmeldt meddelelser. Læs mere i afsnit 3.10 Administration.
OBS: Du kan ikke signere og dermed sende din indberetning til myndigheden, hvis den indeholder en anmodning om refusion, der ligger udover
dags dato. Altså skal du undlade at anmode om refusion ud i fremtiden.
Vær i den forbindelse opmærksom på, at signering skal ske inden for gældende frister.

Ønsker du refusion udbetalt til et SE-nummer, skal du angive det SEnummer, du ønsker refusionen udbetalt til. Når du har signeret anmeldelsen, er det ikke længere muligt at ændre eller tilføje et SE-nummer – ej
heller på fremtidige refusionsanmodninger. Der kan kun udbetales refusion til et SE-nummer, som er tilknyttet CVR-nummeret. Hvis du ikke angiver et SE-nummer, udbetales refusion til CVR-nummeret.

4.4.7 Fanebladet ”Underskriv og send”
Her har du mulighed for at fuldføre din indberetning, ved at underskrive
og sende.
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Ved underskrivelse godkendes indberetningen via din digitale underskrift.
I forbindelse med underskrivelsen vises alle indtastede oplysninger og du
får en kvittering, som kan udskrives eller gemmes. Den underskrevne indberetning gemmes i NemRefusion.
OBS: Vær opmærksom på, at din indberetning først stilles til rådighed for
myndigheden, efter din underskrivelse er gennemført. Kan du ikke underskrive din indberetning, kan det skyldes en fejl i din indberetning. Læs
mere i afsnit 3.6 Sådan underskriver du.
Hvis du ikke ønsker at underskrive anmeldelsen, kan du blot forlade
indberetningen. De oplysninger du har indtastet på de foregående faner er
løbende blevet gemt, når du har trykket

.

4.5 Anmeldelse af barsel – IKKE løn under
fravær
Dette afsnit gennemgår udfyldelsen af fanebladene ved anmeldelse af barsel, hvor arbejdsgiver IKKE udbetaler løn under fravær.
Når du som arbejdsgiver skal anmelde et nyt barselfravær, vælger du
”Barsel” i menuen ’Ny indberetning’.
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4.5.1 Fanebladet ”Stamdata”
På første faneblad i anmeldelsen, skal du udfylde centrale grunddata. Alle
felter med rød stjerne (*) skal udfyldes for at indberetningen kan signeres. Felter uden stjerne (*) er valgfrie.

Første ”faneblad” ved anmeldelse af barsel for virksomhed

CVR-nr. – feltet er forudfyldt med det CVR-nr., som tilhører den digitale
signatur, du er logget ind med.
P-nr. – her skal du vælge det sted, hvor den fraværende arbejder. Hvis
der er tilknyttede flere P-numre til CVR-nummeret, vil de alle fremgå af en
liste.
OBS: Hvis din virksomhed har mere end 100 P-numre, skal du selv udfylde feltet.
Tip: Hvis din Virk-administrator har opsat standard P-nummer i administrationsmodulet, vil feltet være forudfyldt.

Du kan også søge på P-nummer ved f.eks. at indtaste CVR, Pnummer, virksomhedsnavn eller adresse i selv feltet.
CPR-nr. – her indtastes CPR. Nr. for den fraværende, du anmelder for.
Dato for første dag med fravær – her skal du angive datoen for første
fraværsdag.

KOMBIT A/S
Brugervejledning til Virksomhedsdialog (Version 31.0 – 03.05.2021)

Public - KMD A/S

Side 95
NemRefusion

NemRefusion
OBS: 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 graviditet, arbejdets særlige karakter eller offentligt fastsatte bestemmelser), kan første fraværsdag tidligst være fire uger før forventet fødsel, på trods af at den fraværende er gået fra mere end fire
uger før.
At den fraværende er gået på barsel mere end fire uger før, kan skyldes
overenskomstmæssige regler, som ikke berettiger til barselsdagpenge.
Løn under fravær – her oplyser du, om du udbetaler løn under fraværet.
-

Hvis du svarer, at du ikke udbetaler løn under fraværet, er det den
fraværende, der modtager dagpengene.
Svarer du, at du udbetaler løn under fraværet, kan du søge refusion
for lønnen, der er udbetalt.
Hvis du ikke udbetaler løn se i stedet afsnit 4.4 Anmeldelse af barsel –
løn under fravær.

Ansættelses-ID – her kan du indtaste en identifikation af den fraværende, f.eks. medarbejder nr. Du bør kun anvende dette felt, hvis den fraværende har to ansættelsesforhold i virksomheden.
Egen reference – her kan du indtaste egen reference, som du kan bruge
til efterfølgende udsøgninger. Oplysningen videresendes ikke til myndigheden.

4.5.2 Fanebladet ”Adresse”
Dette faneblad indeholder oplysninger om den, du indberetter for, så du
kan kontrollere, at det er den korrekte person, der indberettes for.

I tilfælde af at den fraværende er under adressebeskyttelse, hentes oplysningerne ikke og felterne udfyldes med ’-’.
Navn og adresseoplysninger er desuden skjult for dig som bruger, hvis ansættelsesforholdet ikke kan bekræftes via SKATs eIndkomst-register.

KOMBIT A/S
Brugervejledning til Virksomhedsdialog (Version 31.0 – 03.05.2021)

Public - KMD A/S

Side 96
NemRefusion

Adressebeskyttelse

NemRefusion
OBS: Selvom ansættelsesforholdet ikke umiddelbart kan bekræftes, kan
indberetningen udfyldes, signeres og afleveres til myndigheden, som får
navn og adresse med.
Du har ikke mulighed for at rette i navn og adresse for den fraværende,
med mindre der er tale om en person med bopæl i udlandet. I det tilfælde, vil der fremkomme seks felter, hvor du kan indtaste den udenlandske adresse.

Da der ikke findes standarder for adresser, er de seks felter forslag til
rækkefølgen i adresseoplysningerne.
Det et obligatorisk at udfylde de første 3 felter, Adresse 1, 2 og 3. De næste felter, Adresse 4, 5 og 6 er frivillige og skal således kun udfyldes, hvis
der er behov.

4.5.3 Fanebladet ’Oplysninger om fraværet’
Her skal du angive hvad årsagen til fraværet er.
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Du skal oplyse årsagen til fraværet. For fravær, der ligger før 4 uger
beregnet fra forventet fødsel, skal du oplyse datoen for forventet fødsel.
Det er samme dato, som den fraværende har oplyst til dig. Hvis fødslen
har fundet sted, skal du alligevel oplyse datoen, da datoen benyttes til at
beregne hvornår der er ret til barselsdagpenge.
For årsagerne arbejdets særlige karakter og offentligt fastsatte bestemmelser, skal der yderligere angives, om det er muligt at omplacere den
fraværende.
Er der tale om fædreorlov eller forældreorlov, skal du oplyse datoen for
den sidste dag, der holdes orlov.
OBS: Udskudt orlov er forældreorlov, som endnu ikke er anvendt. Der
skelnes der ikke mellem udskudt orlov og forældreorlov, når der udbetales
barselsdagpenge. Du skal derfor indberette udskudt orlov som forældreorlov.
Tip: Det er ikke obligatorisk at udfylde refusionsperioden ved anmeldelse.
Refusion kan søges via en refusionsanmodning – se afsnit 4.8 Anmodning
om refusion – Sygdom .

4.5.4 Fanebladet ”Ansættelse og arbejdstid”
Her skal du indtaste oplysninger om den fraværendes ansættelsesforhold,
f.eks. arbejdstid.
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Du kan her oplyse medarbejderens stilling.
Du skal oplyse om medarbejderen blev ansat 56 dage før første fraværsdag. Denne oplysning skal bruges til at vurdere, om den fraværende opfylder beskæftigelseskravet, som er en betingelse for at kunne få barselsdagpenge.
Genoptagelse af arbejde – her skal du oplyse, om den fraværende har
genoptaget arbejdet fuldt, delvist eller fortsat er fuldt fraværende. Hvis
arbejdet er genoptaget fuldt, skal du oplyse datoen for sidste fraværsdag. Hvis arbejdet er genoptaget delvist, skal du oplyse datoen for
hvornår arbejdet blev genoptaget delvist og med hvor mange timer pr.
uge siden datoen for delvis genoptaget.
Har den fraværende f.eks. genoptaget arbejdet delvist i to uger, udfylder
du først for den ene uge, hvorefter du tilføjer en ny uge.
OBS: Er der tale om sygelig forløbende graviditet, skal medarbejderens
fravær være på mindst 4 timer om ugen, for at der er tale om delvis genoptagelse. Er fraværet mindre, betragtes den fraværende som raskmeldt.
Der er ingen begrænsning ved andre barselsfravær.
Oplysninger om den fraværendes arbejdstid. Har den fraværende
fast arbejdstid, kan du vælge nogle fast definerede arbejdstider eller
selv indtaste timerne. Hvis den fraværende har varierende arbejdstid,
skal du oplyse hvor mange timer den fraværende i gennemsnit har arbejdet de sidste 4 uger. Arbejder den fraværende i turnus, skal du oplyse
start og slutdatoen for turnus. Derefter fremkommer et skema, hvor der
for hver dag i turnusperioden skal angives arbejdstid i timer og minutter.
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Det er muligt at indberette op til 6 ugers turnus ved indberetning af barselsfravær. Er der tale om weekendarbejde, der i henhold til gældende
overenskomst som udgangspunkt alene udføres på lørdage eller søndage,
skal du oplyse timer og minutter for både lørdag og søndag.
Særlige ordninger – her udfylder du om den fraværende er ansat i fleksjob før eller efter 1. januar 2013, er ansat i løntilskud eller ikke ansat under særlige ordninger.
Det sidste du udfylder på fanebladet ”Ansættelse” er, om den fraværende
er ansat som vikar/løsarbejder. Er det tilfældet, skal du oplyse om den
fraværende var på arbejde dagen før 1. fraværsdag og om det var aftalt,
at denne skulle på arbejde den dag, hvor den fraværende blev sygemeldt.
OBS: Feltet vikar/løsarbejder vil ikke være tilgængeligt for udfyldelse,
hvis du har angivet, at den fraværende er ansat i fleksjob, da det ikke er
muligt at være ansat som vikar/løsarbejder samtidig med fleksjob.

4.5.5 Fanebladet ”Lønforhold”
Her skal du indtaste oplysninger om den fraværendes lønforhold.
Hvis feltet ’Har lønmodtageren været ansat uafbrudt i de seneste 8
uger før 1. fraværsdag er udfyldt med ’Ja’ på fanen Ansættelse, skal fanen Lønforhold ikke udfyldes og fanen bliver derfor ikke vist.
Hvis lønmodtageren ikke har været ansat uafbrudt i de seneste 8
uger før 1. fraværsdag, vises fanen Lønforhold og du skal indtaste oplysninger om den fraværendes lønforhold.
Vær opmærksom på, at udbetaling af ekstraordinært overarbejde, feriepenge, ATP, pensionsbidrag og tilsvarende ikke skal medregnes i lønnen.
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Da det er forskelligt hvorvidt virksomheder registrerer løndata inkl. eller
eksklusive AM-bidrag, skal du først vælge, om den løn du oplyser, er
inkl. eller ekskl. AM-bidrag.
OBS: Barselsdagpenge beregnes ud fra den angivne løn fratrukket AMbidrag. Derfor vil lønindkomst angivet inkl. AM-bidrag blive fratrukket AMbidraget inden indberetningen sendes til myndigheden.
Du skal oplyse, om lønnen varierer. Hvis den fraværende ikke har fast løn,
skal varierende løn benyttes, hvor du skal oplyse den gennemsnitlige
ugentlige timeløn i de seneste 4 uger før fraværet. Hvis lønnen ikke varierer, skal du oplyse den aktuelle løn, som er den løn, den fraværende
normalt får udbetalt. Beløbet angives enten som kr. pr. time, pr. uge, pr.
14. dag eller pr. måned.

4.5.6 Fanebladet ”Underskriv og send”
Her har du mulighed for at fuldføre din indberetning, ved at underskrive
og sende.

Ved underskrivning godkendes indberetningen via din digitale underskrift.
I forbindelse med underskrivelsen vises alle indtastede oplysninger og du
får en kvittering, som kan udskrives eller gemmes. Den underskrevne indberetning gemmes i NemRefusion.
OBS: Vær opmærksom på, at din indberetning først stilles til rådighed for
myndigheden, efter din underskrivning er gennemført. Kan du ikke underskriv din indberetning, kan det skyldes en fejl i din indberetning. Læs
mere i afsnit 3.6 Sådan underskriver du.
Hvis du ikke ønsker at underskrive anmeldelsen, kan du blot forlade
indberetningen. De oplysninger du har indtastet på alle foregående faner
har du gemt løbende, når du har trykket

.
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4.6 Anmeldelse af pasning ved alvorligt sygt
barn – løn under fravær
Dette afsnit gennemgår udfyldelsen af fanebladene ved anmeldelse af
pasning ved alvorligt sygt barn, hvor arbejdsgiver udbetaler løn under fravær.
Når du som arbejdsgiver skal anmelde et nyt fravær som følge af pasning
af alvorligt sygt barn, vælger du ”Pasning af alvorligt sygt barn” i menuen
’Ny indberetning’.
OBS: For at kunne få dagpenge i forbindelse med pasning af alvorligt sygt
barn, er det jf. barselloven en betingelse, at barnets sygdom skønnes at
medføre behov for ophold på hospital eller lignende institution i 12 dage
eller mere. Denne regel gælder dog ikke for enlige forsørgere.

4.6.1 Fanebladet ”Stamdata”
På første faneblad i anmeldelsen skal du udfylde centrale grunddata. Alle
felter med rød stjerne (*) skal udfyldes for at indberetningen kan signeres. Felter uden stjerne (*) er valgfrie.

Første "faneblad" ved anmeldelse pasning af alvorligt sygt barn

CVR-nr. – feltet er forudfyldt med det CVR-nr., som tilhører den digitale
signatur, du er logget ind med.
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P-nr. – her skal du vælge det sted, hvor den fraværende arbejder. Hvis
der er tilknyttede flere P-numre til CVR-nummeret, vil de alle fremgå af en
liste.
OBS: Hvis din virksomhed har mere end 100 P-numre, skal du selv udfylde feltet.
Tip: Hvis din Virk-administrator har opsat standard P-nr. i administrationsmodulet, vil feltet være forudfyldt.

CPR-nr. – her indtastes CPR-nr. for den fraværende, du anmelder for.
Dato for første dag med fravær – her skal du angive datoen for første
fraværsdag.
Løn under fravær – her oplyser du, om du udbetaler løn under fraværet.
Hvis du svarer, at du ikke udbetaler løn under fraværet, er det den fraværende, der modtager dagpengene. Svarer du, at du udbetaler løn under
fraværet, kan du søge refusion for lønnen, der er udbetalt. Hvis du ikke
udbetaler løn se i stedet afsnit 4.7 Anmeldelse af pasning af alvorligt sygt
barn – IKKE løn under fravær.
Ansættelses-ID – her kan du indtaste en identifikation af den fraværende, f.eks. medarbejder nr. Du bør kun anvende dette felt, hvis den fraværende har to ansættelsesforhold i virksomheden.
Egen reference – her kan du indtaste egen reference, som du kan bruge
til efterfølgende udsøgninger. Oplysningen videresendes ikke til myndigheden.

4.6.2 Fanebladet ”Adresse”
Dette faneblad indeholder oplysninger om den, du indberetter for, så du
kan kontrollere, at det er den korrekte person, der indberettes for.

I tilfælde af at den fraværende er under adressebeskyttelse, hentes oplysningerne ikke og felterne udfyldes med '-'.
Navn og adresseoplysninger er desuden skjult for dig som bruger, hvis ansættelsesforholdet ikke kan bekræftes via SKATs eIndkomst-register.
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OBS: Selvom ansættelsesforholdet ikke umiddelbart kan bekræftes, kan
indberetningen udfyldes, signeres og afleveres til myndigheden, som får
navn og adresse med.
Du har ikke mulighed for at rette i navn og adresse for den fraværende,
medmindre der er tale om en person med bopæl i udlandet. I det tilfælde,
vil der fremkomme seks felter, hvor du kan indtaste den udenlandske
adresse.

Da der ikke findes standarder for adresser, er de seks felter forslag til
rækkefølgen i adresseoplysningerne.
Det et obligatorisk at udfylde de første 3 felter, Adresse 1, 2 og 3. De næste felter, Adresse 4, 5 og 6 er frivillige og skal således kun udfyldes, hvis
der er behov.

4.6.3 Fanebladet ”Ansættelse og arbejdstid”
Her skal du indtaste oplysninger om den fraværendes ansættelsesforhold,
f.eks. arbejdstid.
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Du skal oplyse om medarbejderen blev ansat 56 dage før første fraværsdag. Denne oplysning skal bruges til at vurdere, om den fraværende opfylder beskæftigelseskravet, som er en betingelse for at kunne få barselsdagpenge.
Oplysninger om den fraværendes arbejdstid. Har den fraværende
fast arbejdstid, kan du vælge nogle fast definerede arbejdstider eller
selv indtaste timerne. Hvis den fraværende har varierende arbejdstid,
skal du oplyse, hvor mange timer den fraværende i gennemsnit har arbejdet de sidste 4 uger. Arbejder den fraværende i turnus, skal du oplyse
start- og slutdatoen for turnus. Derefter fremkommer et skema, hvor der
for hver dag i turnusperioden skal angives arbejdstid i timer og minutter.
Det er muligt at indberette op til 6 ugers turnus ved indberetning af fravær ved pasning af alvorligt sygt barn. Er der tale om weekendarbejde,
der i henhold til gældende overenskomst som udgangspunkt alene udføres
på lørdage eller søndage, skal du oplyse timer og minutter for både lørdag
og søndag.
Særlige ordninger – her udfylder du om den fraværende er ansat i fleksjob før eller efter 1. januar 2013, er ansat i løntilskud eller ikke ansat under særlige ordninger.

4.6.4 Fanebladet ”Lønforhold”
Her skal du indtaste oplysninger om den fraværendes lønforhold.
Hvilke felter der skal udfyldes, afhænger af feltet ’Har lønmodtageren
været ansat uafbrudt i de seneste 8 uger før 1. fraværsdag’ på fanen Ansættelse (se afsnit 4.4.3, hvis første fraværsdag er før 1. juli
2018).
Ved Nej til ansat uafbrudt i de seneste 8 uger, skal alle felter udfyldes.
Vær opmærksom på, at udbetaling af ekstraordinært overarbejde, feriepenge, ATP, pensionsbidrag og tilsvarende ikke skal medregnes i lønnen.
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Du skal oplyse, om lønnen varierer. Hvis den fraværende ikke har fast løn,
skal varierende løn benyttes, hvor du skal oplyse den gennemsnitlige
ugentlige timeløn i de seneste 4 uger før fraværet. Hvis lønnen ikke varierer, skal du oplyse hvad lønmodtageren får i løn, når lønmodtageren
ikke er på orlov. Beløbet angives enten som kr. pr. time, pr. uge, pr. 14.
dag eller pr. måned.
Da det er forskelligt hvorvidt virksomheder registrerer løndata inkl. eller
eksklusiv AM-bidrag, skal du vælge, om den løn du oplyser, er inkl. eller
ekskl. AM-bidrag. OBS: Dagpenge ved pasning af alvorligt sygt barn beregnes ud fra den angivne løn fratrukket AM-bidrag. Derfor vil lønindkomst angivet inkl. AM-bidrag blive fratrukket AM-bidraget inden indberetningen sendes til myndigheden.
Hvis der ikke udbetales fuld løn under orlovens, skal orlovslønnens størrelse angives.
OBS: Orlovslønnen SKAL angives i samme enhed som lønnen. Frekvensen
for orlovslønnens udbetaling kan dog godt være forskellig fra lønnens frekvens.
Hvis der er sket ændringer i orlovslønnen, skal du oplyse en dato for
ændringen samt den nye løn. Du skal ikke angive forskellen mellem ny og
gammel løn. Ændringer til løn eller orlovsløn skal også angives i samme
enhed som den oprindelige løn.
Hvis lønudbetalingen ikke fortsætter, skal du angive en dato for hvornår lønnen stopper samt en årsag. Datoen for lønstop er ikke den dag,
hvor du sidste gang udbetaler løn, men datoen for hvornår den fraværende ikke længere er berettiget til løn. Hvis årsagen til lønstop er, at den
fraværende er opsagt, skal du oplyse datoen for hvornår du meddelte opsigelsen til den fraværende. Er årsagen ikke ophør af ansættelsesforhold,
skal du angive en anden årsag.
OBS: Hvis lønnen først stopper om f.eks. to måneder, skal du vente med
at oplyse dette til næste gang, du søger refusion.

4.6.5 Fanebladet ”Refusion”
Her har du mulighed for at anmode om refusion. Det er også her du oplyser, om den fraværende har genoptaget arbejdet delvist.
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Delvis genoptagelse af arbejde – her skal du oplyse, om den fraværende har genoptaget arbejdet delvist eller fortsat er fuldt fraværende.
Hvis arbejdet er genoptaget delvist, skal du oplyse datoen for hvornår
arbejdet blev genoptaget delvist og med hvor mange timer pr. uge siden
datoen for delvis genoptaget.
Har den fraværende f.eks. genoptaget arbejdet delvist i to uger, udfylder
du først for den ene uge, hvorefter du tilføjer en ny uge. Det kan du gøre
ved enten at tilføje en ny uge eller ved at kopiere den seneste uge.
OBS: Er der tale om sygelig forløbende graviditet, skal medarbejderens
fravær være på mindst 4 timer om ugen, for at der er tale om delvis genoptagelse. Er fraværet mindre, betragtes den fraværende som raskmeldt.
Der er ingen begrænsning ved andre barselsfravær.
Herefter skal du oplyse om orloven er ophørt og om den fraværende har
afholdt ferie, omsorgsdag eller afspadsering under orloven.
Hvis du søger refusion, skal du oplyse fra- og til-dato. Hvis du søger om
refusion frem i tiden, gemmes indberetningen som en kladde. Du vil få en
meddelelse, når du kan signere indberetningen hvis du er tilmeldt meddelelser. Læs mere i afsnit 3.10 Administration.
OBS: Du kan ikke signere og dermed sende din indberetning til myndigheden, hvis den indeholder en anmodning om refusion, der ligger udover
dags dato. Altså skal du undlade at anmode om refusion ud i fremtiden.
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Vær i den forbindelse opmærksom på, at signering skal ske inden for gældende frister.

Ønsker du refusion udbetalt til et SE-nummer, skal du angive det SEnummer, du ønsker refusionen udbetalt til. Når du har signeret anmeldelsen, er det ikke længere muligt at ændre eller tilføje et SE-nummer – ej
heller på fremtidige refusionsanmodninger. Der kan kun udbetales refusion til et SE-nummer, som er tilknyttet CVR-nummeret. Hvis du ikke angiver et SE-nummer, udbetales refusion til CVR-nummeret.

4.6.6 Fanebladet ”Underskriv og send”
Her har du mulighed for at fuldføre din indberetning, ved at underskrive
og sende.

Ved underskrivning godkendes indberetningen via din digitale underskrift.
I forbindelse med underskrivelsen vises alle indtastede oplysninger og du
får en kvittering, som kan udskrives eller gemmes. Den underskrevne indberetning gemmes i NemRefusion.
OBS: Vær opmærksom på, at din indberetning først stilles til rådighed for
myndigheden, efter din underskrivning er gennemført. Kan du ikke underskrive din indberetning, kan det skyldes en fejl i din indberetning. Læs
mere i afsnit 3.6 Sådan underskriver du.
Hvis du ikke ønsker at underskrive anmeldelsen, kan du blot forlade
indberetningen. På alle foregående faner har du gemt løbende, når du har
trykket

.
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4.7 Anmeldelse af pasning af alvorligt sygt
barn – IKKE løn under fravær
Dette afsnit gennemgår udfyldelsen af fanebladene ved anmeldelse af
pasning af alvorligt sygt barn, hvor arbejdsgiver IKKE udbetaler løn under
fravær.
Når du som arbejdsgiver skal anmelde et nyt fravær som følge af pasning
af alvorligt sygt barn, vælger du ”Pasning af alvorligt sygt barn” i menuen
’Ny indberetning’.
OBS: For at kunne få dagpenge i forbindelse med pasning af alvorligt sygt
barn, er det jf. barselloven en betingelse, at barnets sygdom skønnes at
medføre behov for ophold på hospital eller lignende institution i 12 dage
eller mere. Denne regel gælder dog ikke for enlige forsørgere.

4.7.1 Fanebladet ”Stamdata”
På første faneblad i anmeldelsen skal du udfylde centrale grunddata. Alle
felter med rød stjerne (*) skal udfyldes for at indberetningen kan signeres. Felter uden stjerne (*) er valgfrie.

Første "faneblad" ved anmeldelse pasning af alvorligt sygt barn

CVR-nr. – feltet er forudfyldt med det CVR-nr., som tilhører den digitale
signatur, du er logget ind med.
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P-nr. – her skal du vælge det sted, hvor den fraværende arbejder. Hvis
der er tilknyttede flere P-numre til CVR-nummeret, vil de alle fremgå af en
liste.
OBS: Hvis din virksomhed har mere end 100 P-numre, skal du selv udfylde feltet.
TIP: Hvis din Virk-administrator har opsat standard P-nr. i administrationsmodulet, vil feltet være forudfyldt.

CPR-nr. – her indtastes CPR-nr. for den fraværende, du anmelder for.
Dato for første dag med fravær – her skal du angive datoen for første
fraværsdag.
Løn under fravær – her oplyser du, om du udbetaler løn under fraværet.
Hvis du svarer, at du ikke udbetaler løn under fraværet, er det den fraværende, der modtager dagpengene. Svarer du, at du udbetaler løn under
fraværet, kan du søge refusion for lønnen, der er udbetalt. Hvis du ikke
udbetaler løn se i stedet afsnit 4.6 Anmeldelse af pasning ved alvorligt
sygt barn – løn under fravær.
Ansættelses-ID – her kan du indtaste en identifikation af den fraværende, f.eks. medarbejder nr. Du bør kun anvende dette felt, hvis den fraværende har to ansættelsesforhold i virksomheden.
Egen reference – her kan du indtaste egen reference, som du kan bruge
til efterfølgende udsøgninger. Oplysningen videresendes ikke til myndigheden.

4.7.2 Fanebladet ”Adresse”
Dette faneblad indeholder oplysninger om den, du indberetter for, så du
kan kontrollere, at det er den korrekte person, der indberettes for.

I tilfælde af at den fraværende er under adressebeskyttelse, hentes oplysningerne ikke og felterne udfyldes med '-'.
Navn og adresseoplysninger er desuden skjult for dig som bruger, hvis ansættelsesforholdet ikke kan bekræftes via SKATs eIndkomst-register.
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OBS: Selvom ansættelsesforholdet ikke umiddelbart kan bekræftes, kan
indberetningen udfyldes, signeres og afleveres til myndigheden, som får
navn og adresse med.
Du har ikke mulighed for at rette i navn og adresse for den fraværende,
med mindre der er tale om en person med bopæl i udlandet. I det tilfælde, vil der fremkomme seks felter, hvor du kan indtaste den udenlandske adresse.

Da der ikke findes standarder for adresser, er de seks felter forslag til
rækkefølgen i adresseoplysningerne.
Det et obligatorisk at udfylde de første 3 felter, Adresse 1, 2 og 3. De næste felter, Adresse 4, 5 og 6 er frivillige og skal således kun udfyldes, hvis
der er behov.

4.7.3 Fanebladet ”Ansættelse og arbejdstid”
Her skal du indtaste oplysninger om den fraværendes ansættelsesforhold,
f.eks. arbejdstid.
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Du skal oplyse om medarbejderen blev ansat 56 dage før første fraværsdag. Denne oplysning skal bruges til at vurdere, om den fraværende opfylder beskæftigelseskravet, som er en betingelse for at kunne få barselsdagpenge.
Genoptagelse af arbejde – her skal du oplyse, om den fraværende har
genoptaget arbejdet fuldt, delvist eller fortsat er fuldt fraværende. Hvis
arbejdet er genoptaget fuldt, skal du oplyse datoen for sidste fraværsdag. Hvis arbejdet er genoptaget delvist, skal du oplyse datoen for
hvornår arbejdet blev genoptaget delvist og med hvor mange timer pr.
uge siden datoen for delvis genoptaget.
Har den fraværende f.eks. genoptaget arbejdet delvist i to uger, udfylder
du først for den ene uge, hvorefter du tilføjer en ny uge.
OBS: Fraværet skal være på mindst 4 timer om ugen, for at der er tale
om delvis genoptaget arbejde. Er fraværet mindre, betragtes den fraværende ikke længere som fraværende.
Oplysninger om den fraværendes arbejdstid. Har den fraværende
fast arbejdstid, kan du vælge nogle fast definerede arbejdstider eller
selv indtaste timerne. Hvis den fraværende har varierende arbejdstid,
skal du oplyse, hvor mange timer den fraværende i gennemsnit har arbejdet de sidste 4 uger. Arbejder den fraværende i turnus, skal du oplyse
start- og slutdatoen for turnus. Derefter fremkommer et skema, hvor der
for hver dag i turnusperioden skal angives arbejdstid i timer og minutter.
Det er muligt at indberette op til 6 ugers turnus ved indberetning af fravær ved pasning af alvorligt sygt barn. Er der tale om weekendarbejde,
der i henhold til gældende overenskomst som udgangspunkt alene udføres
på lørdage eller søndage, skal du oplyse timer og minutter for både lørdag
og søndag.
Særlige ordninger – her udfylder du om den fraværende er ansat i fleksjob før eller efter 1. januar 2013, er ansat i løntilskud eller ikke ansat under særlige ordninger.
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4.7.4 Fanebladet ”Lønforhold”
Her skal du indtaste oplysninger om den fraværendes lønforhold.
Hvis feltet ’Har lønmodtageren været ansat uafbrudt i de seneste 8
uger før 1. fraværsdag er udfyldt med ’Ja’ på fanen Ansættelse, skal fanen Lønforhold ikke udfyldes og fanen bliver derfor ikke vist.
Hvis lønmodtageren ikke har været ansat uafbrudt i de seneste 8
uger før 1. fraværsdag, vises fanen Lønforhold og du skal indtaste oplysninger om den fraværendes lønforhold.
Vær opmærksom på, at udbetaling af ekstraordinært overarbejde, feriepenge, ATP, pensionsbidrag og tilsvarende ikke skal medregnes i lønnen.

Da det er forskelligt hvorvidt virksomheder registrerer løndata inkl. eller
eksklusive AM-bidrag, skal du først vælge, om den løn du oplyser, er
inkl. eller ekskl. AM-bidrag.
OBS: Dagpenge ved pasning af alvorligt sygt barn beregnes ud fra den
angivne løn fratrukket AM-bidrag. Derfor vil lønindkomst angivet inkl. AMbidrag blive fratrukket AM-bidraget inden indberetningen sendes til myndigheden.
Du skal oplyse, om lønnen varierer. Hvis den fraværende ikke har fast løn,
skal varierende løn benyttes, hvor du skal oplyse den gennemsnitlige
ugentlige timeløn i de seneste 4 uger før fraværet. Hvis lønnen ikke varierer, skal du oplyse den aktuelle løn, som er den løn, den fraværende
normalt får udbetalt. Beløbet angives enten som kr. pr. time, pr. uge, pr.
14. dag eller pr. måned.

4.7.5 Fanebladet ”Underskriv og send”
Her har du mulighed for at fuldføre din indberetning, ved at underskrive
og sende.
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Ved underskrivning godkendes indberetningen via din digitale underskrift.
I forbindelse med underskrivningen vises alle indtastede oplysninger og
du får en kvittering, som kan udskrives eller gemmes. Den underskrevne
indberetning gemmes i NemRefusion.
OBS: Vær opmærksom på, at din indberetning først stilles til rådighed for
myndigheden, efter din underskrivning er gennemført. Kan du ikke underskrive din indberetning, kan det skyldes en fejl i din indberetning. Læs
mere i afsnit 3.6 Sådan underskriver du.
Hvis du ikke ønsker at underskrive anmeldelsen, kan du blot forlade
indberetningen. På alle foregående faner har du gemt løbende, når du har
trykket

.
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4.8 Anmodning om refusion – Sygdom
Dette afsnit gennemgår udfyldelsen af de enkelte faneblade til en refusionsanmodning til sygdom.
For at starte selve refusionsindberetningen, bør du læse afsnit 3.3 Sådan
søger du om gentagen refusion.

4.8.1 Fanebladene ”Fravær” og ”Adresse”
Begge faneblade indeholder de oplysninger, som du indberettede ved anmeldelsen. Oplysningerne kan ikke rettes, du kan derfor gå direkte til fanebladet ”Lønforhold”.

4.8.2 Fanebladet ”Lønforhold”
Her skal du indtaste oplysninger om den fraværendes lønforhold, hvis der
er sket ændringer i disse siden anmeldelsen.
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Hvis du ikke fortsætter med at udbetale løn, skal du angive en dato
for hvornår lønnen stopper. Datoen for lønstop er ikke den dag, hvor du
sidste gang udbetaler løn, men datoen for hvornår den fraværende ikke
længere er berettiget til løn.
OBS: Hvis lønnen først stopper om f.eks. to måneder, skal du vente med
at oplyse dette til næste gang, du søger refusion.

Hvis du ikke betaler fuld løn under fraværet, skal du svare på om der er
sket ændringer i sygelønnen. Du skal oplyse en dato for ændringen samt
den nye løn. Du skal ikke angive forskellen mellem ny og gammel løn.
Vær opmærksom på, at udbetaling af ekstraordinært overarbejde, feriepenge, ATP, pensionsbidrag og tilsvarende ikke skal medregnes i lønnen.
Da det er forskelligt hvorvidt virksomheder registrerer løndata inkl. eller
eksklusivt AM-bidrag, skal du først vælge, om den løn du oplyser, er inkl.
eller ekskl. AM-bidrag. Valget har kun betydning hvis der har været ændringer til løn eller orlovsløn.

Hvis du betaler fuld løn under fraværet og der er sket ændringer i lønnen, skal du kontakte kommunen.

4.8.3 Fanebladet ”Refusion”
Her søger du refusion og oplyser, om den fraværende har genoptaget arbejdet og/eller afholdt ferie.
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Delvis genoptagelse af arbejde – her skal du oplyse, om den fraværende har genoptaget arbejdet fuldt, delvist eller fortsat er fuldt fraværende. Hvis arbejdet er genoptaget fuldt, skal du oplyse datoen for sidste fraværsdag. Hvis arbejdet er genoptaget delvist, skal du oplyse datoen for hvornår arbejdet blev genoptaget delvist og med hvor mange timer pr. uge siden datoen for delvis genoptaget.
Har den fraværende f.eks. genoptaget arbejdet delvist i to uger, udfylder
du først for den ene uge, hvorefter du tilføjer en ny uge. Det kan du gøre
ved enten at tilføje en ny uge eller ved at kopiere den seneste uge.
OBS: For at være delvis raskmeldt skal medarbejderens fravær være på
mindst 4 timer om ugen. Er fraværet mindre, betragtes den fraværende
som raskmeldt.
Hvis der tidligere er er indberettet delvist genoptaget arbejde, enten på anmeldelsen eller tidligere refusionsanmodning, er den efterfølgende refusionsanmodning tilpasset, således at der ikke skal angives en
dato for delvis genoptaget arbejde igen, men blot ugerne.

Du skal også oplyse om den fraværende har afholdt ferie i fraværsperioden og om vedkommende evt. er blevet raskmeldt.
Når du søger refusion, får du forslag til en periode, som du enten kan acceptere eller annullere. Fra-datoen er den dag, du er berettiget til at søge
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fra jf. anmeldelsen. Til-datoen er den dato, du kan søge til. Det er enten
dags dato, datoen for den fraværende sidste fraværsdag eller sidste dag
med løn.
OBS: Hvis fradatoen ikke er som forventet, fordi der er tale om et fravær,
hvor det er muligt at søge tidlig refusion f.eks. pga. § 56/fleksjob, er det
fordi dette ikke fremgår af anmeldelsen.
For i et sådant tilfælde at kunne søge tidlig refusion, er det nødvendigt
først at indberette årsagen til tidlig refusion, via en rettelse til anmeldelsen.

OBS: Du kan ikke signere og dermed sende din indberetning til myndigheden, hvis den indeholder en anmodning om refusion, der ligger ud over
dags dato. Altså skal du undlade at anmode om refusion ud i fremtiden.
Vær i den forbindelse opmærksom på, at signering skal ske inden for gældende frister.
Hvis du søger om refusion frem i tiden, gemmes indberetningen, som en
kladde. Du vil få en meddelelse, når du kan signere indberetningen hvis
du er tilmeldt meddelelser. Læs mere i afsnit 3.10 Administration.

4.8.4 Fanebladet ”Underskriv og send”
Her har du mulighed for at fuldføre din indberetning, ved at underskrive
og sende.

Ved underskrivning godkendes indberetningen via din digitale underskrift.
I forbindelse med underskrivningen vises alle indtastede oplysninger og
du får en kvittering, som kan udskrives eller gemmes. Den underskrevne
indberetning gemmes i NemRefusion.
OBS: Vær opmærksom på, at din indberetning først stilles til rådighed for
myndigheden, efter din underskrivning er gennemført. Kan du ikke underskrive din indberetning, kan det skyldes en fejl i din indberetning. Læs
mere i afsnit 3.6 Sådan underskriver du.
Hvis du ikke ønsker at underskrive anmeldelsen, kan du blot forlade
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indberetningen. På alle foregående faner har du gemt løbende, når du har
trykket

.

4.9 Anmodning om refusion – Barsel eller
pasning af alvorligt sygt barn
Dette afsnit gennemgår udfyldelsen af de enkelte faneblade til en refusionsanmodning til barsel eller pasning af alvorligt sygt barn.
For at starte selve refusionsindberetningen, bør du læse afsnit 3.3 Sådan
søger du om gentagen refusion.

4.9.1 Fanebladene ”Stamdata” og ”Adresse”
Begge faneblade indeholder de oplysninger, som du indberettede ved anmeldelsen. Oplysningerne kan ikke rettes, du kan derfor gå direkte til fanebladet ”Lønforhold”.
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4.9.2 Fanebladet ”Ansættelse og arbejdstid”
Her skal du angive om der er sket ændringer i arbejdstiden i refusionsperioden.

4.9.3 Fanebladet ”Lønforhold”
Her skal du indtaste oplysninger om den fraværendes lønforhold, hvis der
er sket ændringer i disse siden anmeldelsen.

Hvis du ikke fortsætter med at udbetale løn, skal du angive en dato
for hvornår lønnen stopper. Datoen for lønstop er ikke den dag, hvor du
sidste gang udbetaler løn, men datoen for hvornår den fraværende ikke
længere er berettiget til løn.
OBS: Hvis lønnen først stopper om f.eks. to måneder, skal du vente med
at oplyse dette til næste gang, du søger refusion.

4.9.4 Fanebladet ”Refusion”
Her søger du refusion og oplyser, om den fraværende har genoptaget arbejdet og/eller afholdt ferie, omsorgsdage eller afspadsering.
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Genoptagelse af arbejde – her skal du oplyse, om den fraværende har
genoptaget arbejdet fuldt, delvist eller fortsat er fuldt fraværende. Hvis
arbejdet er genoptaget fuldt, skal du oplyse datoen for sidste fraværsdag. Hvis arbejdet er genoptaget delvist, skal du oplyse datoen for
hvornår arbejdet blev genoptaget delvist og med hvor mange timer pr.
uge siden datoen for delvis genoptaget.
Har den fraværende f.eks. genoptaget arbejdet delvist i to uger, udfylder
du først for den ene uge, hvorefter du tilføjer en ny uge.
OBS: For at være delvis raskmeldt skal medarbejderens fravær være på
mindst 4 timer om ugen. Er fraværet mindre, betragtes den fraværende
som raskmeldt.
Dette gælder for sygeligt forløbende graviditet.

Hvis der tidligere er er indberettet delvist genoptaget arbejde, enten på anmeldelsen eller tidligere refusionsanmodning, er den efterfølgende refusionsanmodning tilpasset, således at der ikke skal angives en
dato for delvis genoptaget arbejde igen, men blot ugerne.

Du skal også oplyse om den fraværende har afholdt ferie, omsorgsdage eller afspadsering i fraværsperioden og om vedkommende evt. er
blevet raskmeldt.
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Når du søger refusion, får du forslag til en periode, som du enten kan acceptere eller annullere. Fra-datoen er den dag, du er berettiget til at søge
fra jf. anmeldelsen. Til-datoen er den dato, du kan søge til. Det er enten
dags dato, datoen for den fraværende sidste fraværsdag eller sidste dag
med løn.
OBS: Du kan ikke signere og dermed sende din indberetning til myndigheden, hvis den indeholder en anmodning om refusion, der ligger ud over
dags dato. Altså skal du undlade at anmode om refusion ud i fremtiden.
Vær i den forbindelse opmærksom på, at signering skal ske inden for gældende frister.
Hvis du søger om refusion frem i tiden, gemmes indberetningen, som en
kladde. Du vil få en meddelelse, når du kan signere indberetningen hvis
du er tilmeldt meddelelser. Læs mere i afsnit 3.10 Administration.

4.9.5 Fanebladet ”Underskriv og send”
Her har du mulighed for at fuldføre din indberetning, ved at underskrive
og sende.

Ved underskrivning godkendes indberetningen via din digitale underskrift.
I forbindelse med underskrivningen vises alle indtastede oplysninger og
du får en kvittering, som kan udskrives eller gemmes. Den underskrevne
indberetning gemmes i NemRefusion.
OBS: Vær opmærksom på, at din indberetning først stilles til rådighed for
myndigheden, efter din underskrivning er gennemført. Kan du ikke underskrive din indberetning, kan det skyldes en fejl i din indberetning. Læs
mere i afsnit 3.6 Sådan underskriver du.
Hvis du ikke ønsker at underskrive anmeldelsen, kan du blot forlade
indberetningen. På alle foregående faner har du gemt løbende, når du har
trykket

.
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Arbejdsgiver: Sådan udfylder du en
indberetning om løntilskud, fleksjob,
jobafklaring, voksenlærling eller
mentorfunktion
I dette kapitel beskrives de indberetninger, du som arbejdsgiver skal udfylde, når du anmoder om refusion i forbindelse med løntilskud, fleksjob,
jobafklaring, voksenlærling eller mentorfunktion.
Skal du som arbejdsgiver indberette anmodning om dagpenge ved sygdom, barsel eller pasning af alvorligt sygt barn, eller er du selvstændig eller A-kasse bør du i stedet læse:
•
•
•

Kapitel 4 - Arbejdsgiver: Sådan udfylder du en indberetning om
sygefravær, barsel og pasning af alvorligt sygt barn
Kapitel 6 - Selvstændig: Sådan udfylder du en indberetning
Kapitel 7 - A-kasse: Sådan udfylder du en indberetning

Dette kapitel vil således med skærmbilleder samt forklaringer gennemgå,
hvordan de forskellige faneblade på de forskellige indberetninger skal udfyldes, og om der er særlige ting, du som arbejdsgiver skal være opmærksom på.

Følgende indberetninger vil blive gennemgået:
5.1 Anmodning om udbetaling af løntilskud
5.2 Anmodning om udbetaling af løntilskud til fleksjob
5.3 Anmodning om refusion ved jobafklaring
5.4 Anmodning om refusion ved voksenlærling
5.5 Anmodning om refusion ved mentorfunktion

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

afsnit 3.2 - Sådan opretter du en ny sag

Ved hver indberetning vises der i venstre side en tringuide. Den gør det
let at følge med i hvor langt du er med indberetningen. Den orange markering viser hvilket trin, du er nået til i indberetningen. Tringuidens enkelte punkter er klikbare links, og det er muligt at springe mellem de forskellige trin.
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Tringuide ved indberetning af anmodning om udbetaling af løntilskud
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5.1 Anmodning om udbetaling af løntilskud
Dette afsnit gennemgår udfyldelsen af fanebladende ved anmodning om
udbetaling af løntilskud.
Når du som arbejdsgiver skal anmode om løntilskud, vælger du ”Løntilskudsrefusion” i menuen ’Ny indberetning’.

5.1.1 Fanebladet ”Grundoplysninger”
På første faneblad i anmodningen, skal du udfylde centrale grunddata. Alle
felter med en rød stjerne (*) skal udfyldes, for at indberetningen kan signeres. Felter uden stjerne (*) er valgfrie.

Første faneblad ved anmodning om udbetaling af løntilskud.

CVR-nr. – feltet er forudfyldt med det CVR-nr., som tilhører den digitale
signatur, du er logget ind med.
SE-nr. – hvis du ønsker refusionen overført til et SE-nr. i stedet for virksomhedens CVR-nr., skal du angive et SE-nr.
P-nr. – her skal du vælge det sted, hvor den beskæftigede arbejder. Hvis
der er tilknyttede flere P-numre til CVR-nummeret, vil de alle fremgå af en
liste.
OBS: Hvis din virksomhed har mere end 100 P-numre, skal du selv udfylde feltet.
Tip: Hvis din Virk-administrator har opsat standard P-nr. og standard SEnr. i administrationsmodulet, vil disse felter være forudfyldt.

KOMBIT A/S
Brugervejledning til Virksomhedsdialog (Version 31.0 – 03.05.2021)

Public - KMD A/S

Side 125
NemRefusion

NemRefusion
CPR-nr. – her indtastes CPR. nr. for den beskæftigede, du anmelder for.
Lønmodtagerens stilling – her kan du oplyse den beskæftigedes stilling.
Ansættelses-ID – her kan du indtaste en identifikation af den beskæftigede, f.eks. medarbejder nr. Du bør kun anvende dette felt, hvis den beskæftigede har to ansættelsesforhold i virksomheden.
Egen reference – her kan du indtaste egen reference, som du kan bruge
til efterfølgende udsøgninger. Oplysningen videresendes ikke til myndigheden.

5.1.2 Fanebladet ”Adresse”
Dette faneblad indeholder oplysninger om den, du indberetter for, så du
kan kontrollere, at det er den korrekte person, der indberettes for.

I tilfælde af at den beskæftigede er under adressebeskyttelse, hentes oplysningerne ikke og felterne udfyldes med '-'.

Adressebeskyttelse

Navn og adresseoplysninger er desuden skjult for dig som bruger, hvis ansættelsesforholdet ikke kan bekræftes via SKATs eIndkomst-register.
OBS: Selvom ansættelsesforholdet ikke umiddelbart kan bekræftes, kan
indberetningen udfyldes, signeres og afleveres til myndigheden, som får
navn og adresse med.
Du har ikke mulighed for at rette i navn og adresse for den beskæftigede,
med mindre der er tale om en person med bopæl i udlandet. I det tilfælde, vil der fremkomme seks felter, hvor du kan indtaste den udenlandske adresse.
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Da der ikke findes standarder for adresser, er de seks felter forslag til
rækkefølgen i adresseoplysningerne.
Det et obligatorisk at udfylde de første tre felter, Adresse 1, 2 og 3. De
næste felter, Adresse 4, 5 og 6 er frivillige og skal således kun udfyldes,
hvis der er behov.

5.1.3 Fanebladet ”Anmodning”
Her skal du indtaste oplysninger om perioden for anmodning af løntilskud.
Du skal angive, om der har været fravær og/eller ferie med eller uden løn
i perioden. Nederst angives om der søges refusion for udført overarbejde.
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Anmodningsperiode – her angives for hvilken periode, som anmodningen om løntilskud vedrører.
Hvis du søger om refusion frem i tiden, gemmes indberetningen som en
kladde. Du vil få en meddelelse, når du kan signere indberetningen, hvis
du er tilmeldt meddelelser. Læs mere i afsnit Error! Reference source
not found. Det skal angives, hvor mange timer der er udbetalt løn
for i anmodningsperioden og om der modtages VEU godtgørelse
med evt. timeangivelse.
Fravær – her skal du angive om der i anmodningsperioden har været fravær. Hvis der har været tale om fravær i anmodningsperioden, kan du
specificere om det drejer sig sygdom, barsel eller pasning af alvorligt
sygt barn. Derudover skal der angives, hvor mange timer fraværet omhandler. Det skal angives om der er søgt refusion under fraværet, samt
angives om det er fravær med løn.
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Du skal angive om der har været afholdt ferie uden løn i anmodningsperioden. Hvis der har været ferie uden løn, skal antallet af timer angives.
Hvis der har været ferie med løn, skal du angive det og samtidig oplyse
antal timer.
Andet fravær uden løn – her skal du angive om der har været andet
fravær end ferie uden løn i anmodningsperioden. Hvis der har været andet
fravær, skal der blot angives ”Ja”. Typen af fravær oplyses ikke. Hvis der
har været fravær uden løn, skal antallet af timer angives.

Overarbejde – her skal du angive om der søges refusion for overarbejdstimer. Hvis der har været overarbejde, skal antallet af timer angives og det skal angives, om virksomhedens øvrige medarbejdere har haft
tilsvarende overarbejde.
Vedhæfte lønseddel – her kan du gemme op til 3 filer af typerne, docx,
, xlsx og pdf, som supplerende oplysninger til anmodningen.
OBS: Filerne er ikke gemt før der trykkes på Gem fil.

5.1.4 Fanebladet ”Erklæring”
PÅ fanen Erklæring, angives om medarbejderen stadig er ansat. Hvis
svaret er nej, skal ophørsdato angives.

KOMBIT A/S
Brugervejledning til Virksomhedsdialog (Version 31.0 – 03.05.2021)

Public - KMD A/S

Side 129
NemRefusion

NemRefusion

Der udover skal oplysninger om en kontaktperson for refusionsanmodningen angives.

5.1.5 Fanebladet ”Underskriv og send”
Her har du mulighed for at fuldføre din indberetning, ved at underskrive
og sende.

Ved underskrivning godkendes indberetningen via din digitale underskrift.
I forbindelse med underskrivningen vises alle indtastede oplysninger og
du får en kvittering, som kan udskrives eller gemmes. Den underskrevne
indberetning gemmes i NemRefusion.
OBS: Vær opmærksom på, at din indberetning først stilles til rådighed for
myndigheden, efter din underskrivning er gennemført. Kan du ikke underskrive din indberetning, kan det skyldes en fejl i din indberetning. Læs
mere i afsnit 3.6 Sådan underskriver du.
Hvis du ikke ønsker at underskrive anmeldelsen, kan du blot forlade
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indberetningen. På alle foregående faner har du gemt løbende, når du har
trykket

.
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5.2 Anmodning om udbetaling af løntilskud til

fleksjob
Dette afsnit gennemgår udfyldelsen af fanebladende ved anmodning om
udbetaling af løntilskud for en person i fleksjob.
Når du som arbejdsgiver skal anmode om løntilskud til fleksjob, vælger du
”Fleksjobrefusion” i menuen ’Ny indberetning’.

5.2.1 Fanebladet ”Grundoplysninger”
På første faneblad i anmodningen, skal du udfylde centrale grunddata. Alle
felter med en rød stjerne (*) skal udfyldes, for at indberetningen kan signeres. Felter uden stjerne (*) er valgfrie.

Første faneblad ved anmodning af udbetaling af løntilskud.

CVR-nr. – feltet er forudfyldt med det CVR-nr., som tilhører den digitale
signatur, du er logget ind med.
SE-nr. – hvis du ønsker refusionen overført til et SE-nr. i stedet for virksomhedens CVR-nr., skal du angive et SE-nr.
P-nr. – her skal du vælge det sted, hvor den beskæftigede arbejder. Hvis
der er tilknyttede flere P-numre til CVR-nummeret, vil de alle fremgå af en
liste.
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OBS: Hvis din virksomhed har mere end 100 P-numre, skal du selv udfylde feltet.
Tip: Hvis din Virk-administrator har opsat standard P-nr. og standard SEnr. i administrationsmodulet, vil disse felter være forudfyldt.

CPR-nr. – her indtastes CPR. nr. for den beskæftigede, du anmelder for.
Oplys tilskuddets størrelse. – her oplyses tilskuddets størrelse, hvis det
kendes, ellers vælges anden sats.
Skånejob eller beskyttet stilling – her angives, om der er tale om skånejob, som gives til personer under 65 år og som modtager førtidspension
eller beskyttet stilling, som gives til personer, som ikke kan ansættes i et
fleksjob eller i en stilling med ordinært løntilskud.
Lønmodtagerens stilling – her kan du oplyse den beskæftigedes stilling.
Ansættelses-ID – her kan du indtaste en identifikation af den beskæftigede, f.eks. medarbejder nr. Du bør kun anvende dette felt, hvis den beskæftigede har to ansættelsesforhold i virksomheden.
Egen reference – her kan du indtaste egen reference, som du kan bruge
til efterfølgende udsøgninger. Oplysningen videresendes ikke til myndigheden.

5.2.2 Fanebladet ”Adresse”
Dette faneblad indeholder oplysninger om den, du indberetter for, så du
kan kontrollere, at det er den korrekte person, der indberettes for.

I tilfælde af at den beskæftigede er under adressebeskyttelse, hentes oplysningerne ikke og felterne udfyldes med '-'.
Navn og adresseoplysninger er desuden skjult for dig som bruger, hvis ansættelsesforholdet ikke kan bekræftes via SKATs eIndkomst-register.
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OBS: Selvom ansættelsesforholdet ikke umiddelbart kan bekræftes, kan
indberetningen udfyldes, signeres og afleveres til myndigheden, som får
navn og adresse med.
Du har ikke mulighed for at rette i navn og adresse for den beskæftigede,
med mindre der er tale om en person med bopæl i udlandet. I det tilfælde, vil der fremkomme seks felter, hvor du kan indtaste den udenlandske adresse.

Da der ikke findes standarder for adresser, er de seks felter forslag til
rækkefølgen i adresseoplysningerne.
Det et obligatorisk at udfylde de første tre felter, Adresse 1, 2 og 3. De
næste felter, Adresse 4, 5 og 6 er frivillige og skal således kun udfyldes,
hvis der er behov.

5.2.3 Fanebladet ”Beregningsoplysninger”
På denne fane indtastes de oplysninger, som er nødvendige for beregning
af løntilskuddet.
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Overenskomst – her anføres hvilken overenskomst, den beskæftigede er
ansat under.
Grundløn ekskl. tillæg, pensionsgivende – her anføres den fulde
mindste overenskomstmæssige løn eller, hvis der ikke er overenskomst,
den løn, der sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde, uanset hvilken
grundløn, der er aftalt mellem arbejdsgiver og arbejdstager i ansættelseskontrakten.
Grundlønnen angives ekskl. tillæg, pension og evt. bonus.
Desuden angives frekvens og dato for grundlønsbeløbet.
Grundløn ekskl. tillæg, ikke-pensionsgivende – her anføres den fulde
mindste overenskomstmæssige løn eller – hvis der ikke er overenskomst
– den løn, der sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde uanset hvilken
grundløn, der er aftalt mellem arbejdsgiver og arbejdstager i ansættelseskontrakten. Grundlønnen angives ekskl. tillæg, pension og evt. bonus.
Desuden angives frekvens og dato for grundlønsbeløbet.
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OBS: Hvis der ikke er angivelser til begge typer af grundløn, udfyldes den
ene med 0 kr. Der skal også angives en frekvens og en dato for at indberetningen kan signeres.
Feriepenge – der angives, om der udbetales løn under ferie.

Valgfri felter:
Her udfyldes de beløb, der skal indgå i beregningen af løntilskuddet. Alle
andre felter lades uberørt. Start med at trykke på + for at åbne det ønskede beløbsfelt. Alle felter nedenfor er valgfri.
Funktionstillæg, pensionsgivende – her anføres et funktionstillæg,
hvis der er tale om en særlig funktion/stilling, som den pågældende udøver og hvis funktionstillægget efter overenskomsten er en del af den
mindste overenskomstmæssige timeløn på området. Desuden angives
frekvens og dato for hvornår funktionstillægget trådte i kraft. Der kan
angives op til 10 funktionstillæg.
Funktionstillæg, ikke-pensionsgivende – her angives et funktionstillæg, hvis der er tale om en særlig funktion/stilling, som den pågældende
udøver og hvis funktionstillægget efter overenskomsten er en del af den
mindste overenskomstmæssige timeløn på området. Desuden angives
frekvens og dato for hvornår funktionstillægget trådte i kraft. Der kan
angives op til 10 funktionstillæg.
Funktionstillæg, ikke-tilskudsberettiget – her angives et funktionstillæg, hvis der er tale om en særlig funktion/stilling, som den pågældende
udøver og hvis funktionstillægget efter overenskomsten er en del af den
mindste overenskomstmæssige timeløn på området. Desuden angives
frekvens og dato for hvornår funktionstillægget trådte kraft.
Søgnehelligdagsordning, pensionsgivende – her angives en procentværdi for søgnehelligdagsordningen, hvis søgnehelligdagsbetaling er aftalt
ved overenskomst eller i ansættelseskontrakten og er foreneligt med den
nedsatte arbejdsevne. Desuden angives dato for hvornår søgnehelligdagsordningen trådte i kraft.
Søgnehelligdagsordning, ikke-pensionsgivende – her angives en procentværdi for søgnehelligdagsordningen, hvis søgnehelligdagsbetaling er
aftalt ved overenskomst eller i ansættelseskontrakten og er foreneligt med
den nedsatte arbejdsevne. Desuden angives dato for hvornår søgnehelligdagsordningen trådte i kraft.
Pensionsbidrag, arbejdsgiverandel – her angives arbejdsgiverens pensionsbidrag i procent. Der medtages dog kun den del af pensionsbidraget, der kan beregnes ud fra den tilskudsberettigede løn. Desuden angives
dato for hvornår pensionsbidraget trådte i kraft.
Fritvalgsordning, pensionsgivende – her angives den pensionsgivende
fritvalgsordning, angives i procent. Fritvalgsordning betyder, at en mindre procentdel af lønnen kan indsættes på en fritvalgsordning, som medarbejderen selv råder over. Pengene kan enten udbetales, bruges til ekstra fridage eller indsættes på pensionsordningen. Desuden angives dato
for hvornår fritvalgsordningen trådte i kraft.

KOMBIT A/S
Brugervejledning til Virksomhedsdialog (Version 31.0 – 03.05.2021)

Public - KMD A/S

Side 136
NemRefusion

NemRefusion
Fritvalgsordning, ikke-pensionsgivende – her angives den ikke-pensionsgivende fritvalgsordning, angives i procent. Fritvalgsordning betyder,
at en mindre procentdel af lønnen kan indsættes på en fritvalgsordning,
som medarbejderen selv råder over. Pengene kan enten udbetales, bruges
til ekstra fridage eller indsættes på pensionsordningen. Desuden angives
dato for hvornår fritvalgsordningen trådte i kraft.
Arbejdsgivers andel i ATP bidrag – her angives beløbet for arbejdsgivers ATP-bidrag, hvis du som arbejdsgiver indbetaler til den ansattes ATP
Livslang Pension. Der gives tilskud til arbejdsgivers andel af ATP-bidraget.
Desuden angives frekvens og dato for hvornår arbejdsgivers andel i
ATP-bidrag trådte i kraft.
Gruppelivsforsikring – her angives beløbet for gruppelivsforsikringen.
En gruppelivsforsikring tegnet af arbejdsgiveren, dækker nogle afgrænsede grupper, f.eks. personer der er ansat under en bestemt lønoverenskomst. Hele præmien til gruppelivsforsikringen indgår i beregningen af
løntilskuddet. Desuden angives frekvens og dato for hvornår gruppelivsforsikringen trådte i kraft.
Kvalifikationstillæg, tilskudsberettiget pensionsgivende – her angives beløbet for kvalifikationstillæg. Har tillægget karakter af anciennitetstillæg, kan der ikke ydes tilskud. Tillægget skal fremgå af bevillingen.
Desuden angives frekvens og dato for hvornår kvalifikationstillægget
trådte kraft.
Kvalifikationstillæg, tilskudsberettiget ikke-pensionsgivende – her
angives beløbet for kvalifikationstillæg. Har tillægget karakter af anciennitetstillæg, kan der ikke ydes tilskud. Tillægget skal fremgå af bevillingen.
Desuden angives frekvens og dato for hvornår kvalifikationstillægget
trådte kraft.
Kvalifikationstillæg, ikke-tilskudsberettiget – her angives beløbet for
kvalifikationstillæg. Der kan ikke ydes tilskud til kvalifikationstillæg. Har
tillægget karakter af anciennitetstillæg, kan der heller ikke ydes tilskud.
Desuden angives frekvens og dato for hvornår kvalifikationstillægget
trådte i kraft.
Andre arbejdsgiverudgifter – her angives beløb for andre arbejdsgiverudgifter. Der skal vælges hvilken type udgift der er tale om ud fra valgmulighederne i listen. Desuden angives frekvens og dato for hvornår arbejdsgiverudgiften trådte i kraft.
Der kan angives op til 4 Andre arbejdsgiverudgifter.
Andre ordninger, Tilskudsberettiget pensionsgivende – her angives
andre pensionsgivende ordninger, der er tilskudsberettiget. Der skal angives en beskrivelse af hvad ordningen indeholder i et fritekstfelt. Desuden
angives frekvens og dato for hvornår ordningen trådte i kraft.
Der kan angives op til 3 Andre ordninger.

Andre ordninger, Tilskudsberettiget ikke-pensionsgivende – her angives andre ikke-pensionsgivende ordninger, der er tilskudsberettiget. Der
skal angives en beskrivelse af hvad ordningen indeholder i et fritekstfelt.
Desuden angives frekvens og dato for hvornår ordningen trådte i kraft.
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Der kan angives op til 3 Andre ordninger.

5.2.4 Fanebladet ”Anmodning”
Her skal du bl.a. indtaste oplysninger om perioden for anmodning af løntilskud samt den aftalte ugentlige arbejdstid.

Anmodningsperiode – her angives for hvilken periode, som anmodningen om løntilskud vedrører.
Hvis du søger om refusion frem i tiden, gemmes indberetningen som en
kladde. Du vil få en meddelelse, når du kan signere indberetningen, hvis
du er tilmeldt meddelelser. Læs mere i afsnit Error! Reference source
not found.
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Det skal angives, hvor mange timer der er udbetalt løn for i anmodningsperioden.
Desuden skal følgende angives:
•
•
•
•
•

Er
Er
Er
Er
Er

der
der
der
der
der

udbetalt varierende tillæg i anmodningsperioden
afregnet feriepenge (12,5%) i anmodningsperioden
udbetalt særlig feriegodtgørelse i anmodningsperioden
udbetalt ikke-afholdt ferie i anmodningsperioden
udbetalt for 6. ferieuge i anmodningsperioden

Fravær – her skal du angive om der i anmodningsperioden har været fravær. Hvis der har været tale om fravær i anmodningsperioden, kan du
specificere om det drejer sig sygdom, barsel eller pasning af alvorligt
sygt barn. Derudover skal der angives hvor mange timer eller dage fraværet omhandler. Det skal angives om der er søgt refusion under fraværet samt angives om det er fravær med løn.

Du skal angive om der har været afholdt ferie uden løn i anmodningsperioden. Hvis der har været ferie uden løn, skal antallet af dage eller timer
angives.
Ferie med løn – her skal du angive om der har været ferie med løn i anmodningsperioden. Hvis der har været ferie med løn skal antallet af dage
eller timer angives
Andet fravær uden løn – her skal du angive om der har været andet fravær end ferie uden løn i anmodningsperioden. Hvis der har været andet
fravær, skal der blot angives ”Ja”. Typen af fravær oplyses ikke. Hvis der
har været fravær uden løn, skal antallet af dage eller timer angives.
Overarbejde – her skal du angive om der søges refusion for overarbejdstimer. Hvis der har været overarbejde, skal antallet af timer angives og det skal angives, om virksomhedens øvrige medarbejdere har haft
tilsvarende overarbejde.
Vedhæfte lønseddel – her kan du gemme op til tre filer af typerne,
docx, , xlsx og pdf, som er supplerende oplysninger til anmodningen.
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5.2.5 Fanebladet ”Erklæring”
PÅ fanen Erklæring, angives om medarbejderen stadig er ansat. Hvis
svaret er nej, skal ophørsdato angives.

Der udover skal oplysninger om en kontaktperson for refusionsanmodningen angives.

5.2.6 Fanebladet ”Underskriv og send”
Her har du mulighed for at fuldføre din indberetning, ved at underskrive
og sende.

Ved underskrivning godkendes indberetningen via din digitale underskrift.
I forbindelse med underskrivningen vises alle indtastede oplysninger og
du får en kvittering, som kan udskrives eller gemmes. Den underskrevne
indberetning gemmes i NemRefusion.
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OBS: Vær opmærksom på, at din indberetning først stilles til rådighed for
myndigheden, efter din underskrivning er gennemført. Kan du ikke underskrive din indberetning, kan det skyldes en fejl i din indberetning. Læs
mere i afsnit 3.6 Sådan underskriver du.
Hvis du ikke ønsker at underskrive anmeldelsen, kan du blot forlade
indberetningen. På alle foregående faner har du gemt løbende, når du har
trykket

.
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5.3 Anmodning om refusion ved jobafklaring
Dette afsnit gennemgår udfyldelse af fanebladene ved anmodning om udbetaling af refusion ved jobafklaring.
Når du som arbejdsgiver skal anmode om refusion ved jobafklaring, vælger du ”Jobafklaring” i menuen Ny indberetning.

5.3.1 Fanebladet ”Grundoplysninger”
På første faneblad i anmodningen, skal du udfylde centrale grunddata. Alle
felter med en rød stjerne (*) skal udfyldes, for at indberetningen kan signeres. Felter uden (*) er valgfrie.

Første faneblad ved anmodning om refusion ved jobafklaring

CVR-nr. – feltet er forudfyldt med det CVR-nr., som tilhører den digitale
signatur, du er logget ind med.
P-nr. – her skal du vælge det sted, hvor medarbejderen arbejder. Hvis
der er tilknyttede flere P-numre til CVR-nummeret, vil de alle fremgå af en
liste.
OBS: Hvis din virksomhed har mere end 100 P-numre, skal du selv udfylde feltet.
Tip: Hvis din Virk-administrator har opsat standard P-nr. og standard SEnr. i administrationsmodulet, vil disse felter være forudfyldt.
CPR-nr. – her indtastes CPR. nr. for den medarbejder, du anmelder for.
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Ansættelses-ID – her kan du indtaste en identifikation af medarbejderen, f.eks. medarbejder nr. Du bør kun anvende dette felt, hvis medarbejderen har to ansættelsesforhold i virksomheden.
Egen reference – her kan du indtaste egen reference, som du kan bruge
til efterfølgende udsøgninger. Oplysningen videresendes ikke til myndigheden.

5.3.2 Fanebladet ”Adresse”
Dette faneblad indeholder oplysninger om den, du indberetter for, så du
kan kontrollere, at det er den korrekte person, der indberettes for.

I tilfælde af at medarbejderen er under adressebeskyttelse, hentes oplysningerne ikke og felterne udfyldes med '-'.
Navn og adresseoplysninger er desuden skjult for dig som bruger, hvis ansættelsesforholdet ikke kan bekræftes via SKATs eIndkomst-register.
OBS: Selvom ansættelsesforholdet ikke umiddelbart kan bekræftes, kan
indberetningen udfyldes, signeres og afleveres til myndigheden, som får
navn og adresse med.
Du har ikke mulighed for at rette i navn og adresse for medarbejderen,
med mindre der er tale om en person med bopæl i udlandet. I det tilfælde, vil der fremkomme seks felter, hvor du kan indtaste den udenlandske adresse.
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Da der ikke findes standarder for adresser, er de seks felter forslag til
rækkefølgen i adresseoplysningerne.
Det et obligatorisk at udfylde de første tre felter, Adresse 1, 2 og 3. De
næste felter, Adresse 4, 5 og 6 er frivillige og skal således kun udfyldes,
hvis der er behov.

5.3.3 Fanebladet ”Lønforhold”
Her skal du indtaste oplysninger om medarbejderens lønforhold.

Hvis lønudbetalingen ikke fortsætter, skal du angive en dato for hvornår
lønnen stopper
Hvis der er sket ændringer i lønnen i refusionsperioden, skal du oplyse en dato for ændringen samt den nye løn. Du skal ikke angive forskellen mellem ny og gammel løn. Ændringen i lønnen skal angives i samme
enhed som den oprindelige løn.
OBS: Hvis lønnen først stopper om f.eks. to måneder, skal du vente med
at oplyse dette til næste gang, du søger refusion.

5.3.4 Fanebladet ”Refusion”
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Her har du mulighed for at anmode om refusion. Det er også her du oplyser, om den fraværende har afholdt ferie og/eller genoptaget arbejdet delvist i den periode du anmoder om refusion for.

Du skal oplyse hvor mange arbejdstimer om ugen fik medarbejderen udbetalt løn for inden sygemeldingen.
Du skal oplyse om medarbejderen har genoptaget arbejdet delvist i refusionsperioden. Hvis arbejdet er delvist genoptaget, skal du oplyse
datoen for hvornår arbejdet blev genoptaget delvist og med hvor mange
timer pr. uge siden datoen for delvis genoptaget.
Har medarbejderen f.eks. genoptaget arbejdet delvist i to uger, udfylder
du først for den ene uge, hvorefter du tilføjer en ny uge.
Hvis medarbejderen har afholdt ferie i refusionsperioden, skal du oplyse en fra- og til dato.
Hvis medarbejderen er blevet rask, skal du oplyse datoen for sidste sygefraværsdag.
Ønsker du refusion udbetalt til et SE-nummer, skal du angive det SEnummer, du ønsker refusionen udbetalt til. Når du har signeret anmodningen, er det ikke længere muligt at ændre eller tilføje et SE-nummer – ej

KOMBIT A/S
Brugervejledning til Virksomhedsdialog (Version 31.0 – 03.05.2021)

Public - KMD A/S

Side 145
NemRefusion

NemRefusion
heller på fremtidige refusionsanmodninger. Der kan kun udbetales refusion til et SE-nummer, som er tilknyttet CVR-nummeret. Hvis du ikke angiver et SE-nummer, udbetales refusion til CVR-nummeret.
Hvis du søger refusion, kan du vælge at anvende de foreslåede datoer,
eller du kan selv indtaste fra- og til-dato.

5.3.5 Fanebladet ”Underskriv og send”
Her har du mulighed for at fuldføre din indberetning, ved at underskrive
og sende.

Ved underskrivning godkendes indberetningen via din digitale underskrift.
I forbindelse med underskrivningen vises alle indtastede oplysninger og
du får en kvittering, som kan udskrives eller gemmes. Den underskrevne
indberetning gemmes i NemRefusion.
OBS: Vær opmærksom på, at din indberetning først stilles til rådighed for
myndigheden, efter din underskrivning er gennemført. Kan du ikke underskrive din indberetning, kan det skyldes en fejl i din indberetning. Læs
mere i afsnit 3.6 Sådan underskriver du.
Hvis du ikke ønsker at underskrive anmeldelsen, kan du blot forlade
indberetningen. På alle foregående faner har du gemt løbende, når du har
trykket

.
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5.4 Anmodning om tilskud til voksenlærling
Dette afsnit gennemgår udfyldelse af fanebladene ved anmodning om tilskud til voksenlærling.
Når du som arbejdsgiver skal anmode om tilskud til voksenlærling, vælger
du ”Voksenlærling” i menuen Ny indberetning.

5.4.1 Fanebladet ”Grundoplysninger”
På første faneblad i anmodningen, skal du udfylde centrale grunddata. Alle
felter med en rød stjerne (*) skal udfyldes, for at indberetningen kan signeres. Felter uden (*) er valgfrie.

Første faneblad ved anmodning om tilskud til voksenlærling

CVR-nr. – feltet er forudfyldt med det CVR-nr., som tilhører den digitale
signatur, du er logget ind med.
P-nr. – her skal du vælge det sted, hvor medarbejderen arbejder. Hvis
der er tilknyttede flere P-numre til CVR-nummeret, vil de alle fremgå af en
liste.
OBS: Hvis din virksomhed har mere end 100 P-numre, skal du selv udfylde feltet.
Tip: Hvis din Virk-administrator har opsat standard P-nr. og standard SEnr. i administrationsmodulet, vil disse felter være forudfyldt.
CPR-nr. – her indtastes CPR. nr. for den medarbejder, du anmelder for.
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Ansættelses-ID – her kan du indtaste en identifikation af medarbejderen, f.eks. medarbejder nr. Du bør kun anvende dette felt, hvis medarbejderen har to ansættelsesforhold i virksomheden.
Egen reference – her kan du indtaste egen reference, som du kan bruge
til efterfølgende udsøgninger. Oplysningen videresendes ikke til myndigheden.

5.4.2 Fanebladet ”Adresse”
Dette faneblad indeholder oplysninger om den, du indberetter for, så du
kan kontrollere, at det er den korrekte person, der indberettes for.

I tilfælde af at medarbejderen er under adressebeskyttelse, hentes oplysningerne ikke og felterne udfyldes med '-'.
Navn og adresseoplysninger er desuden skjult for dig som bruger, hvis ansættelsesforholdet ikke kan bekræftes via SKATs eIndkomst-register.
OBS: Selvom ansættelsesforholdet ikke umiddelbart kan bekræftes, kan
indberetningen udfyldes, signeres og afleveres til myndigheden, som får
navn og adresse med.
Du har ikke mulighed for at rette i navn og adresse for medarbejderen,
med mindre der er tale om en person med bopæl i udlandet. I det tilfælde, vil der fremkomme seks felter, hvor du kan indtaste den udenlandske adresse.
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Da der ikke findes standarder for adresser, er de seks felter forslag til
rækkefølgen i adresseoplysningerne.
Det et obligatorisk at udfylde de første tre felter, Adresse 1, 2 og 3. De
næste felter, Adresse 4, 5 og 6 er frivillige og skal således kun udfyldes,
hvis der er behov.

5.4.3 Fanebladet ”Refusion”
Her har du mulighed for at anmode om refusion.

KOMBIT A/S
Brugervejledning til Virksomhedsdialog (Version 31.0 – 03.05.2021)

Public - KMD A/S

Side 149
NemRefusion

NemRefusion

Du skal først angive Bevillingens dato og sagsidentifikation.
Tilskuddet udbetales for de timer, hvor arbejdsgiveren har udbetalt løn
(inkl. løn under fravær) til voksenlærlingen uden samtidigt at modtage anden tilskud/refusion fra det offentlige – fx AUB-refusion, syge- eller barselsdagpenge eller VEU-tilskud. Der kan ikke udbetales tilskud til overarbejde.
Du skal derfor oplyse
hvor mange dage og timer der er udbetalt løn for i refusionsperioden
hvor mange dage og timer voksenlærlingen har været på skoleophold med AUB-refusion
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-

hvor mange dage og timer voksenlærlingen har haft fravær
med løn og arbejdsgiver modtaget anden offentlig støtte hertil
end AUB-refusion
Hvor mange dage og timer i refusionsperioden voksenlærlingen har haft fravær uden løn

Du kan lave en foreløbig beregning af størrelsen på tilskuddet ved at
anvende tilskudssatsen som fremgår af bevillingen. Det endelige tilskud
til udbetaling beregnes af kommunen.
Du har også mulighed for at vedhæfte dokumentation til anmodningen.
Her kan du gemme op til 5 filer af typerne, docx, xlsx og pdf, som supplerende oplysninger til anmodningen.

OBS: Filerne er ikke gemt før der trykkes på Gem fil.

Ønsker du refusion udbetalt til et SE-nummer, skal du angive det SEnummer, du ønsker refusionen udbetalt til. Når du har signeret anmodningen, er det ikke længere muligt at ændre eller tilføje et SE-nummer – ej
heller på fremtidige refusionsanmodninger. Der kan kun udbetales refusion til et SE-nummer, som er tilknyttet CVR-nummeret. Hvis du ikke angiver et SE-nummer, udbetales refusion til CVR-nummeret.
Hvis du søger refusion, kan du vælge at anvende de foreslåede datoer,
eller du kan selv indtaste fra- og til-dato.

5.4.4 Fanebladet ”Erklæring”
På fanen 'Erklæring' har du mulighed for at oplyse en kontaktperson i
virksomheden, som kommunen kan kontakte ved spørgsmål til refusionsanmodningen.
Du kan også læse om Erklæring og Persondataloven.
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5.4.5 Fanebladet ”Underskriv og send”
Her har du mulighed for at fuldføre din indberetning, ved at underskrive
og sende.
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Ved underskrivning godkendes indberetningen via din digitale underskrift.
I forbindelse med underskrivningen vises alle indtastede oplysninger og
du får en kvittering, som kan udskrives eller gemmes. Den underskrevne
indberetning gemmes i NemRefusion.
OBS: Vær opmærksom på, at din indberetning først stilles til rådighed for
myndigheden, efter din underskrivning er gennemført. Kan du ikke underskrive din indberetning, kan det skyldes en fejl i din indberetning. Læs
mere i afsnit 3.6 Sådan underskriver du.
Hvis du ikke ønsker at underskrive anmodningen, kan du blot forlade
indberetningen. På alle foregående faner har du gemt løbende, når du har
trykket

.
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5.5 Anmodning tilskud til mentorfunktion
Dette afsnit gennemgår udfyldelse af fanebladene ved anmodning om tilskud til mentorfunktion.
Når du som arbejdsgiver skal anmode om tilskud til voksenlærling, vælger
du ”Mentorfunktion” i menuen Ny indberetning.

5.5.1 Fanebladet ”Grundoplysninger”
På første faneblad i anmodningen, skal du udfylde centrale grunddata. Alle
felter med en rød stjerne (*) skal udfyldes, for at indberetningen kan signeres. Felter uden (*) er valgfrie.

Første faneblad ved anmodning om tilskud til mentorfunktion

CVR-nr. – feltet er forudfyldt med det CVR-nr., som tilhører den digitale
signatur, du er logget ind med.
P-nr. – her skal du vælge det sted, hvor medarbejderen arbejder. Hvis
der er tilknyttede flere P-numre til CVR-nummeret, vil de alle fremgå af en
liste.
OBS: Hvis din virksomhed har mere end 100 P-numre, skal du selv udfylde feltet.
Tip: Hvis din Virk-administrator har opsat standard P-nr. og standard SEnr. i administrationsmodulet, vil disse felter være forudfyldt.
CPR-nr. – her indtastes CPR. nr. for den medarbejder, du anmelder for.
Bemærk: Hvis du ikke kender CPR-nummeret på borgeren/menteen, er
det desværre ikke muligt at anmode om tilskuddet via NemRefusion. Kontakt borgerens bopælskommune og hør, hvordan du kan anmode om tilskuddet på anden vis.
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Herudover er der visse kommuner som ikke understøtter anmodning om
tilskud til mentorfunktion, som sendes via NemRefusion. Hvis dette er tilfældet, vil du blive orienteret herom i forbindelse med indberetningen og
du henvises til at bruge den ældre løsning på Virk, via dette link.
Vi arbejder på at få alle kommuner til at understøtte anmodninger om tilskud til mentorfunktion via NemRefusion.

Ansættelses-ID – her kan du indtaste en identifikation af medarbejderen, f.eks. medarbejder nr. Du bør kun anvende dette felt, hvis medarbejderen har to ansættelsesforhold i virksomheden.
Egen reference – her kan du indtaste egen reference, som du kan bruge
til efterfølgende udsøgninger. Oplysningen videresendes ikke til myndigheden.

5.5.2 Fanebladet ”Adresse”
Dette faneblad indeholder oplysninger om den, du indberetter for, så du
kan kontrollere, at det er den korrekte person, der indberettes for.

I tilfælde af at medarbejderen er under adressebeskyttelse, hentes oplysningerne ikke og felterne udfyldes med '-'.
Navn og adresseoplysninger er desuden skjult for dig som bruger, hvis ansættelsesforholdet ikke kan bekræftes via SKATs eIndkomst-register.
OBS: Selvom ansættelsesforholdet ikke umiddelbart kan bekræftes, kan
indberetningen udfyldes, signeres og afleveres til myndigheden, som får
navn og adresse med.
Du har ikke mulighed for at rette i navn og adresse for medarbejderen,
med mindre der er tale om en person med bopæl i udlandet. I det tilfælde, vil der fremkomme seks felter, hvor du kan indtaste den udenlandske adresse.
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Da der ikke findes standarder for adresser, er de seks felter forslag til
rækkefølgen i adresseoplysningerne.
Det et obligatorisk at udfylde de første tre felter, Adresse 1, 2 og 3. De
næste felter, Adresse 4, 5 og 6 er frivillige og skal således kun udfyldes,
hvis der er behov.

5.5.3 Fanebladet ”Refusion”
Her har du mulighed for at anmode om refusion.
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Du skal først angive Mentors navn, Bevillingens dato, Bevillingens
sagsidentifikation og om anmodningen omfatter hele bevillingen, dele
af bevillingen eller den resterende del af bevillingen.
Ved anmodningen skal virksomheden redegøre for det faktiske timeforbrug i anmodningsperioden, da der kun udbetales tilskud til de timer, hvor
mentor har ydet mentorstøtte.
Du skal derfor oplyse følgende
-

Antal timer til udbetaling
Timesats

Der foretages en foreløbig beregning af Beløb til udbetaling. Det endelige beløb til udbetaling beregnes af kommunen.
Du skal angive den periode du ønsker tilskud til ved at angive en Fra dato
og en Til dato.
Herefter skal du skrive en redegørelse for mentorfunktionens forløb
med begrundelse for eventuelle afvigelser ift. Bevillingen.
Hvis du vælger at uploade yderligere redegørelse, kan du gemme op til 5
filer af typerne, docx, xlsx og pdf til anmodningen.

OBS: Filerne er ikke gemt før der trykkes på Gem fil.
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Du skal angive om der er bevilliget uddannelse til mentor i den periode du anmoder om tilskud til og i så fald uploade dokumentation for uddannelsen.
Ønsker du refusion udbetalt til et SE-nummer, skal du angive det SEnummer, du ønsker refusionen udbetalt til. Når du har signeret anmodningen, er det ikke længere muligt at ændre eller tilføje et SE-nummer – ej
heller på fremtidige refusionsanmodninger. Der kan kun udbetales refusion til et SE-nummer, som er tilknyttet CVR-nummeret. Hvis du ikke angiver et SE-nummer, udbetales refusion til CVR-nummeret.
Hvis du søger refusion, kan du vælge at anvende de foreslåede datoer,
eller du kan selv indtaste fra- og til-dato.

5.5.4 Fanebladet ”Erklæring”
På fanen 'Erklæring' skal du oplyse en kontaktperson i virksomheden, som
kommunen kan kontakte ved spørgsmål til refusionsanmodningen.
Du kan også læse om den erklæring du afgiver, når du underskriver anmodningen om tilskud til mentorfunktion.

5.5.5 Fanebladet ”Underskriv og send”
Her har du mulighed for at fuldføre din indberetning, ved at underskrive
og sende.

KOMBIT A/S
Brugervejledning til Virksomhedsdialog (Version 31.0 – 03.05.2021)

Public - KMD A/S

Side 158
NemRefusion

NemRefusion

Ved underskrivning godkendes indberetningen via din digitale underskrift.
I forbindelse med underskrivningen vises alle indtastede oplysninger og
du får en kvittering, som kan udskrives eller gemmes. Den underskrevne
indberetning gemmes i NemRefusion.
OBS: Vær opmærksom på, at din indberetning først stilles til rådighed for
myndigheden, efter din underskrivning er gennemført. Kan du ikke underskrive din indberetning, kan det skyldes en fejl i din indberetning. Læs
mere i afsnit 3.6 Sådan underskriver du.
Hvis du ikke ønsker at underskrive anmodningen, kan du blot forlade
indberetningen. På alle foregående faner har du gemt løbende, når du har
trykket

.
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Selvstændig: Sådan udfylder du en
indberetning
Dette kapitel beskriver de forskellige indberetninger du som selvstændig
skal udfylde i forbindelse med anmodning om dagpenge ved sygdom, barsel eller pasning af alvorligt sygt barn.

Skal du som arbejdsgiver indberette anmodning om dagpenge ved sygdom, barsel eller pasning af alvorligt sygt barn, ansøge om tilskud i forbindelse med løntilskud eller fleksjob, eller er du A-kasse bør du i stedet
læse:
•
•
•

Kapitel 4 - Arbejdsgiver: Sådan udfylder du en indberetning om
sygefravær
Kapitel 5 - Arbejdsgiver: Sådan udfylder du en indberetning om
løntilskud, fleksjob
Kapitel 7 - A-kasse: Sådan udfylder du en indberetning

Dette kapitel vil således med skærmbilleder samt forklaringer gennemgå,
hvordan de forskellige faneblade på de forskellige indberetninger skal udfyldes og om der er særlige ting du som selvstændig, skal være opmærksom på.

Følgende indberetninger vil blive gennemgået:
6.1 Anmeldelse af sygdom
6.2 Anmeldelse af barsel
6.3 Anmeldelse af pasning af alvorligt sygt barn

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

afsnit 3.2 - Sådan opretter du en ny sag

Ved hver indberetning vises der i venstre side en tringuide. Den gør det
let at følge med i hvor langt du er med indberetningen. Den orange markering viser hvilket trin, du er nået til i indberetningen. tringuidens enkelte punkter er klikbare links, og det er muligt at springe mellem de forskellige trin.

Tringuide ved indberetning af sygdom for selvstændig

KOMBIT A/S
Brugervejledning til Virksomhedsdialog (Version 31.0 – 03.05.2021)

Public - KMD A/S

Side 160
NemRefusion

NemRefusion
6.1 Anmeldelse af sygdom
Dette afsnit gennemgår udfyldelsen af fanebladene ved anmeldelse af
sygdom for selvstændige.
Når du som selvstændig skal anmelde et nyt sygefravær, vælger du
”Sygdom” i menuen ’Ny indberetning’.

6.1.1 Fanebladet ”Fravær”
På første faneblad i anmeldelsen skal du udfylde centrale grunddata. Alle
felter med rød stjerne (*) skal udfyldes for at indberetningen kan signeres. Felter uden stjerne (*) er valgfrie.

Første "faneblad" ved anmeldelse af sygdom for selvstændig

CVR-nr. – feltet er forudfyldt med det CVR-nr., som tilhører den digitale
signatur, du er logget ind med.
P-nr. – her skal du vælge det sted, hvor du arbejder. Hvis der er tilknyttede flere P-numre til CVR-nummeret, vil de alle fremgå af en liste.
CPR-nr. – her indtastes CPR-nr. for den fraværende – altså dig selv eller
din ægtefælle.
Erhverv – her skal du oplyse dit erhverv/din stilling.
Dato for første fraværsdag – her skal du angive datoen for første fraværsdag.
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Arbejdsskade – her skal du oplyse, om fraværet skyldes en arbejdsskade. Hvis det er tilfældet, skal du oplyse datoen for anmeldelsen af arbejdsskaden, samt til hvem skaden er anmeldt.
Ansættelses-ID – her kan du indtaste en identifikation af den fraværende, f.eks. medarbejder nr. Du bør kun anvende dette felt, hvis du har
to ansættelsesforhold i virksomheden.
Egen reference – her kan du indtaste egen reference, som du kan bruge
til efterfølgende udsøgninger. Oplysningen videresendes ikke til myndigheden.

6.1.2 Fanebladet ”Adresse”
Dette faneblad indeholder normalt oplysninger om den fraværende, så det
kan kontrolleres, at det er den korrekte person, der indberettes for.
Men når du indberetter som selvstændig er det ikke muligt via eIndkomst,
at få bekræftelse på ansættelsesforholdet, hvorfor denne fane altid er
tom.

OBS: Selvom ansættelsesforholdet ikke kan bekræftes, kan indberetningen godt udfyldes, signeres og afleveres til myndigheden, som får navn og
adresse med.
Hvis du bor i udlandet, vil der fremkomme seks felter, hvor du kan indtaste den udenlandske adresse.
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Da der ikke findes standarder for adresser, er de seks felter forslag til
rækkefølgen i adresseoplysningerne.
Det et obligatorisk at udfylde de første 3 felter, Adresse 1, 2 og 3. De næste felter, Adresse 4, 5 og 6 er frivillige og skal således kun udfyldes, hvis
der er behov.

6.1.3 Fanebladet ”Oplysninger”
Her skal du bl.a. indtaste oplysninger om dine arbejdsforhold og hvorfor
du er fraværende.
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Du skal først svare på omfanget af din selvstændige virksomhed.
Ifølge sygedagpengeloven er det et krav for at kunne få udbetalt sygedagpenge, at du i væsentligt omfang har arbejdet som selvstændig eller medarbejdende ægtefælle i mindst seks måneder inden for de sidste 12 måneder. Heraf skal du have arbejdet som selvstændig den seneste måned
forud for fraværsperioden. Hvis du ikke kan opfylde dette krav, skal du
indsende dokumentation for de sidste seks måneders beskæftigelse til din
bopælskommune.
Du skal oplyse din gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, samt ved afkrydsning angive hvilke ugedage der normalt er tale om.
Hvis du modtager løn/sygedagpenge fra andre arbejdsforhold, skal du
oplyse typen af indkomst, det ugentlige skattepligtige beløb samt hvor
mange timer og minutter, du arbejder om ugen i det andet arbejdsforhold.
Hvis du har tegnet en sygedagpengeforsikring, skal du oplyse, om du
er sikret fra 3. fraværsdag (type 1-forsikring) eller fra 1. fraværsdag (type
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2-forsikring) og endvidere til hvilken sats. Er du ikke forsikret skal du angive om fraværet er omfattet af en § 58 aftale om dagpenge ved langvarig
eller kronisk sygdom.
Du skal også oplyse, om du er fuldt eller delvist uarbejdsdygtig.
Hvis du genoptager arbejdet med højst en fjerdedel af din normale arbejdstid, kan du få udbetalt 75 % af din dagpengesats. Hvis du genoptager arbejdet med højst halvdelen af din normale arbejdstid, kan du få udbetalt 50 % af din dagpengesats.
OBS: Hvis du på et senere tidspunkt, genoptager arbejdet delvist, eller
når det skønnes, at et arbejde vil kunne bestrides delvist, skal du rette
henvendelse til myndigheden.
F.eks. vil pasning af firmaets telefon, momsregnskab eller lignende blive
betragtet som delvis genoptagelse af arbejdet.

Du skal oplyse, om fraværet skyldes et ulykkestilfælde. Hvis det er tilfældet, skal du oplyse om der er en ansvarlig skadevolder. Er der en ansvarlig skadevolder/modpart, skal du udfylde oplysninger om dennes forsikringsselskab.
Under sygdommens art, skal du oplyse, hvad du fejler – årsagen til fraværet.
Hvis du allerede er raskmeldt, skal du oplyse datoen for sidste fraværsdag. Er du ikke rask på anmeldelsestidspunktet, lader du feltet står blankt
og går videre til signering.

6.1.4 Fanebladet ”Underskriv og send”
Her har du mulighed for at fuldføre din indberetning, ved at underskrive
og sende.

Ved underskrivning godkendes indberetningen via din digitale underskrift.
I forbindelse med underskrivningen vises alle indtastede oplysninger og
du får en kvittering, som kan udskrives eller gemmes. Den underskrevne
indberetning gemmes i NemRefusion.
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OBS: Vær opmærksom på, at din indberetning først stilles til rådighed for
myndigheden, efter din underskrivning er gennemført. Kan du ikke underskrive din indberetning, kan det skyldes en fejl i din indberetning. Læs
mere i afsnit 3.6 Sådan underskriver du.
Hvis du ikke ønsker at underskrive anmeldelsen, kan du blot forlade
indberetningen. På alle foregående faner har du gemt løbende, når du har
trykket

.
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6.2 Anmeldelse af barsel
I dette afsnit gennemgås udfyldelsen af fanebladene ved anmeldelse af
barsel for selvstændige.
Når du som selvstændig skal anmelde et nyt barselfravær, vælger du
”Barsel” i menuen ’Ny indberetning’.

6.2.1 Fanebladet ”Fravær”
På første faneblad i anmeldelsen skal du udfylde centrale grunddata. Alle
felter med rød stjerne (*) skal udfyldes for at indberetningen kan signeres. Felter uden stjerne (*) er valgfrie.

Første "faneblad" ved anmeldelse af barsel for selvstændig

CVR-nr. – feltet er forudfyldt med det CVR-nr., som tilhører den digitale
signatur, du er logget ind med.
P-nr. – her skal du vælge det sted, hvor du arbejder. Hvis der er tilknyttede flere P-numre til CVR-nummeret, vil de alle fremgå af en liste.
CPR-nr. – her indtastes CPR-nr. for den fraværende – altså dig selv eller
din ægtefælle.
Erhverv – her skal du oplyse dit erhverv/din stilling.
Dato for første fraværsdag – her skal du angive datoen for første fraværsdag.
Ansættelses-ID – her kan du indtaste en identifikation af den fraværende, f.eks. medarbejder nr. Du bør kun anvende dette felt, hvis du har
to ansættelsesforhold i virksomheden.
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Egen reference – her kan du indtaste egen reference, som du kan bruge
til efterfølgende udsøgninger. Oplysningen videresendes ikke til myndigheden.

6.2.2 Fanebladet ”Adresse”
Dette faneblad indeholder normalt oplysninger om den fraværende, så det
kan kontrolleres, at det er den korrekte person, der indberettes for.
Men når du indberetter som selvstændig er det ikke muligt via eIndkomst,
at få bekræftelse på ansættelsesforholdet hvorfor denne fane altid er tom.

OBS: Selvom ansættelsesforholdet ikke kan bekræftes, kan indberetningen godt udfyldes, signeres og afleveres til myndigheden, som får navn og
adresse med.
Hvis du bor i udlandet, vil der fremkomme seks felter, hvor du kan indtaste den udenlandske adresse.

Da der ikke findes standarder for adresser, er de seks felter forslag til
rækkefølgen i adresseoplysningerne.
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Det et obligatorisk at udfylde de første tre felter, Adresse 1, 2 og 3. De
næste felter, Adresse 4, 5 og 6 er frivillige og skal således kun udfyldes,
hvis der er behov.

6.2.3 Fanebladet ”Oplysninger”
Her skal du bl.a. indtaste oplysninger om dine arbejdsforhold og hvorfor
du er fraværende.

Du skal først svare på omfanget af din selvstændige virksomhed.
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Ifølge barselsloven er det et krav for at kunne få udbetalt barselsdagpenge, at du i væsentligt omfang har arbejdet som selvstændig eller medarbejdende ægtefælle i mindst seks måneder inden for de sidste 12 måneder. Heraf skal du have arbejdet som selvstændig den seneste måned
forud for fraværsperioden. Hvis du ikke kan opfylde dette krav, skal du
indsende dokumentation for de sidste seks måneders beskæftigelse til Udbetaling Danmark.
Du skal oplyse din gennemsnitlige ugentlige arbejdstid.
Hvis du modtager løn/barselsdagpenge fra andre arbejdsforhold, skal
du oplyse typen af indkomst samt det ugentlige skattepligtige beløb.
Hvis du har tegnet en sygedagpengeforsikring, skal du oplyse hvilken
sats, du er forsikret til.
Du skal oplyse årsagen til fraværet. Hvis du er fraværende pga. graviditetskomplikationer eller barsel med evt. fravær op til 4 uger før
fødsel, skal du oplyse datoen for den forventede fødsel. Har fødslen fundet sted, skal datoen alligevel oplyses og barnets cpr. nr. kan angives. Du
skal også oplyse, om du er fuldt eller delvist fraværende.
Er fraværsårsagen adoption, skal du oplyse barnets cpr. nr. og datoen for
barnets modtagelse. Du skal efterfølgende indsende en kopi af meddelelsen om bevilling af adoption til Udbetaling Danmark.
Er der tale om to ugers fædreorlov eller forældreorlov, skal du oplyse
barnets cpr. nr. og endvidere oplyse, om du er fuldt eller delvist fraværende.
Hvis fader indtræder i moders ret til fravær i 14-ugers perioden er der
ingen særlige krav til yderligere angivelser.
Du skal også oplyse, om du er fuldt eller delvist uarbejdsdygtig.
Hvis du genoptager arbejdet med højst en fjerdedel af din normale arbejdstid, kan du få udbetalt 75 % af din dagpengesats. Hvis du genoptager arbejdet med højst halvdelen af din normale arbejdstid, kan du få udbetalt 50 % af din dagpengesats.
Hvis du allerede har genoptaget arbejdet fuldt, skal du oplyse datoen
for sidste fraværsdag. Ved senere genoptagelse af arbejdet, kontaktes
myndigheden for registrering af sidste fraværsdag.

6.2.4 Fanebladet ”Underskriv og send”
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Her har du mulighed for at fuldføre din indberetning, ved at underskrive
og sende.

Ved underskrivning godkendes indberetningen via din digitale underskrift.
I forbindelse med underskrivningen vises alle indtastede oplysninger og
du får en kvittering, som kan udskrives eller gemmes. Den underskrevne
indberetning gemmes i NemRefusion.
OBS: Vær opmærksom på, at din indberetning først stilles til rådighed for
myndigheden, efter din underskrivning er gennemført. Kan du ikke underskrive din indberetning, kan det skyldes en fejl i din indberetning. Læs
mere i afsnit 3.6 Sådan underskriver du.
Hvis du ikke ønsker at underskrive anmeldelsen, kan du blot forlade
indberetningen. På alle foregående faner har du gemt løbende, når du har
trykket

.
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6.3 Anmeldelse af pasning af alvorligt sygt
barn
Dette afsnit gennemgår udfyldelsen af fanebladene ved anmeldelse af
pasning af alvorligt sygt barn for selvstændige.
Når du som selvstændig er fraværende som følge af pasning af alvorligt
sygt barn, vælger du ”Pasning af alvorligt sygt barn” i menuen ’Ny indberetning’.

OBS: For at kunne få dagpenge i forbindelse med pasning af alvorligt sygt
barn, er det jf. barselloven en betingelse, at barnets sygdom skønnes at
medføre behov for ophold på hospital eller lignende institution i 12 dage
eller mere. Denne regel gælder dog ikke for enlige forsørgere.

6.3.1 Fanebladet ”Fravær”
På første faneblad i anmeldelsen skal du udfylde centrale grunddata. Alle
felter med rød stjerne (*) skal udfyldes for at indberetningen kan signeres. Felter uden stjerne (*) er valgfrie.

Første "faneblad" ved anmeldelse af pasning af alvorligt sygt barn for selvstændig

CVR-nr. – feltet er forudfyldt med det CVR-nr., som tilhører den digitale
signatur, du er logget ind med.
P-nr. – her skal du vælge det sted, hvor du arbejder. Hvis der er tilknyttede flere P-numre til CVR-nummeret, vil de alle fremgå af en liste.
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CPR-nr. – her indtastes CPR-nr. for den fraværende - altså dig selv eller
din ægtefælle.
Dato for første fraværsdag – her skal du angive datoen for første fraværsdag.
Dato for sidste fraværsdag – her kan du angive en dato for sidste fraværsdag.
Ansættelses-ID – her kan du indtaste en identifikation af den fraværende, f.eks. medarbejder nr. Du bør kun anvende dette felt, hvis du har
to ansættelsesforhold i virksomheden.
Egen reference – her kan du indtaste egen reference, som du kan bruge
til efterfølgende udsøgninger. Oplysningen videresendes ikke til myndigheden.

6.3.2 Fanebladet ”Adresse”
Dette faneblad indeholder normalt oplysninger om den fraværende, så det
kan kontrolleres, at det er den korrekte person, der indberettes for.
Men når du indberetter som selvstændig, er det ikke muligt via eIndkomst, at få bekræftelse på ansættelsesforholdet hvorfor denne fane altid
er tom.

OBS: Selvom ansættelsesforholdet ikke kan bekræftes, kan indberetningen godt udfyldes, signeres og afleveres til myndigheden, som får navn og
adresse med.
Hvis du bor i udlandet, vil der fremkomme seks felter, hvor du kan indtaste den udenlandske adresse.
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Da der ikke findes standarder for adresser, er de seks felter forslag til
rækkefølgen i adresseoplysningerne.
Det et obligatorisk at udfylde de første tre felter, Adresse 1, 2 og 3. De
næste felter, Adresse 4, 5 og 6 er frivillige og skal således kun udfyldes,
hvis der er behov.

6.3.3 Fanebladet ”Oplysninger”
Her skal du bl.a. indtaste oplysninger om dine arbejdsforhold og hvorfor
du er fraværende.
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Du skal først svare på omfanget af din selvstændige virksomhed.
Ifølge barselsloven er det et krav for at kunne få udbetalt dagpenge ved
pasning af alvorligt sygt barn, at du i væsentligt omfang har arbejdet som
selvstændig eller medarbejdende ægtefælle i mindst seks måneder inden
for de sidste 12 måneder. Heraf skal du have arbejdet som selvstændig
den seneste måned forud for fraværsperioden. Hvis du ikke kan opfylde
dette krav, skal du indsende dokumentation for de sidste seks måneders
beskæftigelse til Udbetaling Danmark.
Du skal oplyse din gennemsnitlige ugentlige arbejdstid.
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Hvis du modtager løn/dagpenge fra andre arbejdsforhold, skal du oplyse typen af indkomst samt det ugentlige skattepligtige beløb.
Hvis du har tegnet en sygedagpengeforsikring, skal du oplyse hvilken
sats, du er forsikret til.
Du skal også oplyse, om du er fuldt eller delvist uarbejdsdygtig.
Hvis du genoptager arbejdet med højst en fjerdedel af din normale arbejdstid, kan du få udbetalt 75 % af din dagpengesats. Hvis du genoptager arbejdet med højst halvdelen af din normale arbejdstid, kan du få udbetalt 50 % af din dagpengesats.

Du skal oplyse den periode, hvor barnet var indlagt samt barnets cpr.
nr. Du skal også oplyse hvor barnet har været indlagt (hospital) samt
hvilken afdeling, barnet var tilknyttet.
Du skal oplyse, om du er enlig forsørger.
Hvis du ansøger om dagpenge til mere end én forælder, skal du oplyse
navn og CPR-nr. på vedkommende.

6.3.4 Fanebladet ”Underskriv og send”
Her har du mulighed for at fuldføre din indberetning, ved at underskrive
og sende.

Ved underskrivning godkendes indberetningen via din digitale underskrift.
I forbindelse med underskrivningen vises alle indtastede oplysninger og
du får en kvittering, som kan udskrives eller gemmes. Den underskrevne
indberetning gemmes i NemRefusion.
OBS: Vær opmærksom på, at din indberetning først stilles til rådighed for
myndigheden, efter din underskrivning er gennemført. Kan du ikke underskrive din indberetning, kan det skyldes en fejl i din indberetning. Læs
mere i afsnit 3.6 Sådan underskriver du.
Hvis du ikke ønsker at underskrive anmeldelsen, kan du blot forlade
indberetningen. På alle foregående faner har du gemt løbende, når du har
trykket

.
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A-kasse: Sådan udfylder du en indberetning
Dette kapitel beskriver de forskellige indberetninger for A-kasser.

Skal du som arbejdsgiver indberette anmodning om dagpenge ved sygdom, barsel eller pasning af alvorligt sygt barn, ansøge om tilskud i forbindelse med løntilskud eller fleksjob, eller er du selvstændig bør du i
stedet læse:
•
•
•

Kapitel 4 - Arbejdsgiver: Sådan udfylder du en indberetning om
sygefravær
Kapitel 5 - Arbejdsgiver: Sådan udfylder du en indberetning om
løntilskud, fleksjob
Kapitel 6 - Selvstændig: Sådan udfylder du en indberetning

Dette kapitel vil således med skærmbilleder samt forklaringer gennemgå,
hvordan de forskellige faneblade på de forskellige indberetninger skal udfyldes og om der er særlige ting du som A-kasse, skal være opmærksom
på.

Følgende indberetninger vil blive gennemgået:
7.1 Anmeldelse af sygdom
7.2 Anmeldelse af barsel
7.3 Anmeldelse af pasning af alvorligt sygt barn

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

afsnit 3.2 Sådan opretter du en ny sag

Ved hver indberetning vises der i venstre side en tringuide. Den gør det
let at følge med i hvor langt du er med indberetningen. Den orange markering viser hvilket trin, du er nået til i indberetningen. Tringuidens enkelte punkter er klikbare links, og det er muligt at springe mellem de forskellige trin.

Tringuide ved indberetning af sygdom for A-kasse
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7.1 Anmeldelse af sygdom
Dette afsnit gennemgår udfyldelsen af fanebladene ved anmeldelse af
sygdom for A-kassemedlemmer.
Når du som A-kasse skal afgive oplysninger til myndigheden om et sygemeldt medlem, vælger du ”Sygdom” i menuen ’Ny indberetning’.

7.1.1 Fanebladet ”Fravær”
På første faneblad i anmeldelsen skal du udfylde centrale grunddata. Alle
felter med rød stjerne (*) skal udfyldes for at indberetningen kan signeres. Felter uden stjerne (*) er valgfrie.

Første "faneblad" ved anmeldelse af sygdom for A-kasser

CVR-nr. – feltet er forudfyldt med det CVR-nr., som tilhører den digitale
signatur, du er logget ind med.
P-nr. – her skal du vælge den A-kasse, som medlemmet er tilknyttet.
Hvis den enkelte afdeling har sit eget p-nummer, vil der som regel kun
være ét p-nummer knyttet til CVR-nummeret.
OBS: Hvis din a-kasse har mere end 100 P-numre, skal du selv udfylde
feltet.
TIP: Hvis din Virk-administrator har opsat standard P-nummer i administrationsmodulet, vil dette være forudfyldt
Du kan også søge på P-nummer ved f.eks. at indtaste CVR, P-nummer,
virksomhedsnavn eller adresse i selv feltet.
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CPR-nr. – her indtastes CPR. nr. for den fraværende, du indberetter for.
Dato for første fraværsdag – her skal du angive datoen for første fraværsdag.
Medlems-ID – her kan du indtaste en identifikation af medlemmet. Feltet
er umiddelbart ikke relevant for A-kasserne.
Egen reference – her kan du indtaste egen reference, som du kan bruge
til efterfølgende udsøgninger. Oplysningen videresendes ikke til myndigheden.

7.1.2 Fanebladet ”Adresse”
Dette faneblad indeholder oplysninger om den, du indberetter for, så du
kan kontrollere, at det er det korrekte medlem, der indberettes for.

I tilfælde af at personen er under adressebeskyttelse, hentes oplysningerne ikke og felterne udfyldes med '-'.

Adressebeskyttelse

Navn og adresseoplysninger er desuden skjult for dig som bruger, Hvis
der ikke kan bekræftes et tilhørsforhold mellem A-kassen og medlemmet,
gives der besked om dette.
OBS: Selvom tilhørsforholdet mellem A-kassen og medlemmet ikke kan
bekræftes, kan indberetningen godt udfyldes, signeres og afleveres til
myndigheden, som også får navn og adresse med.
Du har ikke mulighed for at rette i navn og adresse for personen, medmindre der er tale om en person med bopæl i udlandet. I det tilfælde, vil
der fremkomme seks felter, hvor du kan indtaste den udenlandske
adresse.
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Da der ikke findes standarder for adresser, er de seks felter forslag til
rækkefølgen i adresseoplysningerne.
Det et obligatorisk at udfylde de første tre felter, Adresse 1, 2 og 3. De
næste felter, Adresse 4, 5 og 6 er frivillige og skal således kun udfyldes,
hvis der er behov.

7.1.3 Fanebladet ”Oplysninger”
Her skal du f.eks. indtaste oplysninger om medlemmet er fuldtidsforsikret
og om medlemmet har modtaget ydelser umiddelbart før fraværet.

Du skal oplyse om medlemmet er fuldtids- eller deltidsforsikret.
Du skal oplyse hvornår medlemmet har anmeldt sygefraværet til A-kassen.
Hvis medlemmer er raskmeldt igen, skal du oplyse datoen for sidste fraværsdag.
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Efterfølgende skal du oplyse, om den ledige har ret til ydelse i de første 2 uger af sygefraværet. De efterfølgende spørgsmål afhænger af
dette svar.
Hvis der ikke er ret til ydelse i de første 2 uger af sygefraværet, skal
du oplyse årsagen hertil.
Hvis der ikke er ret til fulde arbejdsløshedsdagpenge, skal du oplyse
-

årsagen hertil, samt
datoen for dagpengeret, hvis der er tale om karensperiode, samt
den beregnede dagpengesats pr. måned

Hvis der er ret til fulde arbejdsløshedsdagpenge, skal du oplyse
-

om medlemmet deltager i uddannelsesløft, samt
den beregnede dagpengesats, brutto pr. måned

Hvis der er ret til ydelse i de første to uger af sygefraværet, skal du
-

oplyse sidste dag, der udbetales ydelser for, samt
oplyse om medlemmet deltager i uddannelsesløft, samt
oplyse ydelsens størrelse, brutto pr. måned

7.1.4 Fanebladet ”Underskriv og send”
Her har du mulighed for at fuldføre din indberetning, ved at underskrive
og sende.

Ved underskrivning godkendes indberetningen via din digitale underskrift.
I forbindelse med underskrivningen vises alle indtastede oplysninger og
du får en kvittering, som kan udskrives eller gemmes. Den underskrevne
indberetning gemmes i NemRefusion.
OBS: Vær opmærksom på, at din indberetning først stilles til rådighed for
myndigheden, efter din underskrivning er gennemført. Kan du ikke underskrive din indberetning, kan det skyldes en fejl i din indberetning. Læs
mere i afsnit 3.6 Sådan underskriver du.
Hvis du ikke ønsker at underskrive anmeldelsen, kan du blot forlade
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indberetningen. På alle foregående faner har du gemt løbende, når du har
trykket

.
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7.2 Anmeldelse af barsel
Dette afsnit gennemgår udfyldelsen af fanebladene ved anmeldelse af barsel for A-kassemedlemmer.
Når du som A-kasse skal afgive oplysninger til myndigheden om et medlem, der skal på barsel, vælger du ”Barsel” i menuen ’Ny indberetning’.

7.2.1 Fanebladet ”Fravær”
På første faneblad i anmeldelsen skal du udfylde centrale grunddata. Alle
felter med rød stjerne (*) skal udfyldes for at indberetningen kan signeres. Felter uden stjerne (*) er valgfrie.

Første "faneblad" ved anmeldelse af barsel for A-kasser

CVR-nr. – feltet er forudfyldt med det CVR-nr., som tilhører den digitale
signatur, du er logget ind med.
P-nr. – her skal du vælge den A-kasse, som medlemmet er tilknyttet.
Hvis den enkelte afdeling har sit eget P-nr., vil der som regel kun være ét
P-nr. knyttet til CVR-nummeret.
OBS: Hvis din a-kasse har mere end 100 P-numre, skal du selv udfylde
feltet.
TIP: Hvis din Virk-administrator har opsat standard P-nr. i administrationsmodulet, vil dette være forudfyldt.
CPR-nr. – her indtastes CPR-nr. for den fraværende, du indberetter for.

KOMBIT A/S
Brugervejledning til Virksomhedsdialog (Version 31.0 – 03.05.2021)

Public - KMD A/S

Side 184
NemRefusion

NemRefusion
Dato for første fraværsdag – her skal du angive datoen for første fraværsdag.
Medlems-ID – her kan du indtaste en identifikation af medlemmet. Feltet
er umiddelbart ikke relevant for A-kasserne.
Egen reference – her kan du indtaste egen reference, som du kan bruge
til efterfølgende udsøgninger. Oplysningen videresendes ikke til myndigheden.

7.2.2 Fanebladet ”Adresse”
Dette faneblad indeholder oplysninger om den, du indberetter for, så du
kan kontrollere, at det er det korrekte medlem, der indberettes for.

I tilfælde af at personen er under adressebeskyttelse, hentes oplysningerne ikke og felterne udfyldes med '-'.

Adressebeskyttelse

Navn og adresseoplysninger er desuden skjult for dig som bruger, Hvis
der ikke kan bekræftes et tilhørsforhold mellem A-kassen og medlemmet,
gives der besked om dette.
OBS: Selvom tilhørsforholdet mellem A-kassen og medlemmet ikke kan
bekræftes, kan indberetningen godt udfyldes, signeres og afleveres til
myndigheden, som også får navn og adresse med.
Du har ikke mulighed for at rette i navn og adresse for personen, medmindre der er tale om en person med bopæl i udlandet. I det tilfælde, vil
der fremkomme seks felter, hvor du kan indtaste den udenlandske
adresse.
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Da der ikke findes standarder for adresser, er de seks felter forslag til
rækkefølgen i adresseoplysningerne.
Det et obligatorisk at udfylde de første tre felter, Adresse 1, 2 og 3. De
næste felter, Adresse 4, 5 og 6 er frivillige og skal således kun udfyldes,
hvis der er behov.

7.2.3 Fanebladet ”Oplysninger”
Her skal du f.eks. indtaste oplysninger om medlemmet er fuldtidsforsikret
og om medlemmet har modtaget ydelser umiddelbart før fraværet.
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Du skal oplyse om medlemmet er fuldtids- eller deltidsforsikret og datoen for medlemmets første ledighedsdag.
Efterfølgende skal du oplyse, om der umiddelbart før fraværet er udbetalt
ydelser til medlemmet. De efterfølgende spørgsmål afhænger af dette
svar.
Hvis der ikke er udbetalt ydelser før fraværet, skal du oplyse årsagen
hertil.
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Hvis der derimod er udbetalt ydelser før fraværet, skal du oplyse om
det er fulde eller supplerende arbejdsløshedsdagpenge, der er udbetalt.
Har du udbetalt fulde arbejdsløshedsdagpenge, skal du oplyse
-

om medlemmet deltager i tilbud om uddannelsesløft, samt
oplyse ydelsens størrelse, brutto pr. måned.

Du skal også oplyse årsagen til fraværet. Er der tale om fædreorlov eller
forældreorlov, skal du også oplyse datoen for den sidste dag, der holdes
orlov.

7.2.4 Fanebladet ”Underskriv og send”
Her har du mulighed for at fuldføre din indberetning, ved at underskrive
og sende.

Ved underskrivning godkendes indberetningen via din digitale underskrift.
I forbindelse med underskrivningen vises alle indtastede oplysninger og
du får en kvittering, som kan udskrives eller gemmes. Den underskrevne
indberetning gemmes i NemRefusion.
OBS: Vær opmærksom på, at din indberetning først stilles til rådighed for
myndigheden, efter din underskrivning er gennemført. Kan du ikke underskrive din indberetning, kan det skyldes en fejl i din indberetning. Læs
mere i afsnit 3.6 Sådan underskriver du.
Hvis du ikke ønsker at underskrive anmeldelsen, kan du blot forlade
indberetningen. På alle foregående faner har du gemt løbende, når du har
trykket

.
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7.3 Anmeldelse af pasning af alvorligt sygt
barn
Dette afsnit gennemgår udfyldelsen af fanebladene ved anmeldelse af
pasning af alvorligt sygt barn for A-kassemedlemmer.
Når du som A-kasse skal afgive oplysninger til myndigheden om et medlem, der er fraværende som følge af pasning af alvorligt sygt barn, vælger
du ”Pasning af alvorligt sygt barn” i menuen ’Ny indberetning’.

7.3.1 Fanebladet ”Fravær”
På første faneblad i anmeldelsen skal du udfylde centrale grunddata. Alle
felter med rød stjerne (*) skal udfyldes for at indberetningen kan signeres. Felter uden stjerne (*) er valgfrie.

Første "faneblad" ved anmeldelse af pasning af alvorligt sygt barn for A-kasser

CVR-nr. – feltet er forudfyldt med det CVR-nr., som tilhører den digitale
signatur, du er logget ind med.
P-nr. – her skal du vælge den A-kasse, som medlemmet er tilknyttet.
Hvis den enkelte afdeling har sit eget P-nr., vil der som regel kun være ét
P-nr. knyttet til CVR-nummeret.
OBS: Hvis din a-kasse har mere end 100 P-numre, skal du selv udfylde
feltet.
TIP: Hvis din Virk-administrator har opsat standard P-nr. i administrationsmodulet, vil dette være forudfyldt.
CPR-nr. – her indtastes CPR-nr. for den fraværende, du indberetter for.
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Dato for første fraværsdag – her skal du angive datoen for første fraværsdag.
Medlems-ID – her kan du indtaste en identifikation af medlemmet. Feltet
er umiddelbart ikke relevant for A-kasserne.
Egen reference – her kan du indtaste egen reference, som du kan bruge
til efterfølgende udsøgninger. Oplysningen videresendes ikke til myndigheden.

7.3.2 Fanebladet ”Adresse”
Dette faneblad indeholder oplysninger om den, du indberetter for, så du
kan kontrollere, at det er det korrekte medlem, der indberettes for.

I tilfælde af at personen er under adressebeskyttelse, hentes oplysningerne ikke og felterne udfyldes med '-'.

Adressebeskyttelse

Navn og adresseoplysninger er desuden skjult for dig som bruger, Hvis
der ikke kan bekræftes et tilhørsforhold mellem A-kassen og medlemmet,
gives der besked om dette.
OBS: Selvom tilhørsforholdet mellem A-kassen og medlemmet ikke kan
bekræftes, kan indberetningen godt udfyldes, signeres og afleveres til
myndigheden, som også får navn og adresse med.
Du har ikke mulighed for at rette i navn og adresse, medmindre du har
bopæl i udlandet. I det tilfælde, vil der fremkomme seks felter, hvor du
kan indtaste den udenlandske adresse.
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Udenlandsk adresse

NemRefusion
Da der ikke findes standarder for adresser, er de seks felter forslag til
rækkefølgen i adresseoplysningerne.
Det et obligatorisk at udfylde de første tre felter, Adresse 1, 2 og 3. De
næste felter, Adresse 4, 5 og 6 er frivillige og skal således kun udfyldes,
hvis der er behov.

7.3.3 Fanebladet ”Oplysninger”
Her skal du f.eks. indtaste oplysninger om medlemmet er fuldtidsforsikret
og om medlemmet har modtaget ydelser umiddelbart før fraværet.

Du skal oplyse om medlemmet er fuldtids- eller deltidsforsikret.
Efterfølgende skal du oplyse, om der umiddelbart før fraværet er udbetalt
ydelser til medlemmet. De efterfølgende spørgsmål afhænger af dette
svar.
Hvis der ikke er udbetalt ydelser før fraværet, skal du oplyse årsagen
hertil.
Hvis der derimod er udbetalt ydelser før fraværet, skal du oplyse om
det er fulde eller supplerende arbejdsløshedsdagpenge, der er udbetalt.
Har du udbetalt fulde arbejdsløshedsdagpenge, skal du oplyse
-

om medlemmet deltager i tilbud om uddannelsesløft, samt
oplyse ydelsens størrelse, brutto pr. måned.

7.3.4 Fanebladet ” Underskriv og send”
Her har du mulighed for at fuldføre din indberetning, ved at underskrive
og sende.
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Ved underskrivning godkendes indberetningen via din digitale underskrift.
I forbindelse med underskrivningen vises alle indtastede oplysninger og
du får en kvittering, som kan udskrives eller gemmes. Den underskrevne
indberetning gemmes i NemRefusion.
OBS: Vær opmærksom på, at din indberetning først stilles til rådighed for
myndigheden, efter din underskrivning er gennemført. Kan du ikke underskrive din indberetning, kan det skyldes en fejl i din indberetning. Læs
mere i afsnit 3.6 Sådan underskriver du.
Hvis du ikke ønsker at underskrive anmeldelsen, kan du blot forlade
indberetningen. På alle foregående faner har du gemt løbende, når du har
trykket

.
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Problemløsning
Du kan få hjælp til NemRefusion på flere måder:
•

I denne "Brugervejledning" kan du finde trin-for-trin-beskrivelser
af de opgaver, du skal løse i NemRefusion.

•

Når du ser dette ikon ud for et felt, betyder det, at du kan få
hjælp til at udfylde feltet.

•

På hjemmesiderne www.virk.dk og www.nemrefusion.dk findes
supplerende oplysninger om NemRefusion, indberetning samt andre nødvendige svar på de problemer og spørgsmål du har.

•

Kom godt i gang med at anvende NemRefusion: http://www.nemrefusion.dk/ny-i-nemrefusion/tilmelding/godt-i-gang.aspx

•

Hvis du har spørgsmål til NemRefusion, henvises til support på
http://www.nemrefusion.dk/for-alle/hjaelp/support--kontakt.aspx

•

Hvis du har spørgsmål til rettigheder, login og digital signatur, læs
mere på
o

https://hjaelp.virk.dk/hjaelp/log-ind-og-rettigheder

o

http://www.danid.dk

Nedbrud eller timeout
Hvis browseren lukkes eller der er timeout under indberetning, gemmer
NemRefusion automatisk den påbegyndte indberetning som en kladde. Du
kan derved efterfølgende genoptage arbejdet med indberetningen.
Det er dog en forudsætning, at der som minimum er skiftet til anden fane.
Ved hvert faneskift gemmes indberetningen og den vil kunne hentes frem
i den tilstand du er nået til ved forrige faneskift.
Ved nedbrud i indberetningsforløbet og automatisk registrering af indberetningen som kladde, vil kladden være at finde i overblik over sager.
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Denne vejledning

Felthjælp
Supplerende oplysninger

Support til NemRefusion

NemRefusion

Appendiks
9.1 Brug musen mindre – Genveje i NemRefusion
Afsnittet beskriver hvordan tastaturet kan anvendes til flere funktioner i
NemRefusion frem for at bruge musen.
Genveje kan benyttes på alle sider, hvor det giver mening. Det er f.eks.
ikke muligt at udskrive CTRL + ALT + u på sider, hvor der ikke er noget at
udskrive. Hvis man som bruger ikke har rettigheder til Administration, virker CTRL + ALT + a heller ikke.
Hvis du vil

Skal du

Flytte markøren til næste felt eller
knap

Tab

Navigere til siden ”Overblik over sager”

Ctrl + Alt + F

Navigere til siden ”Anmeldelse af sygefravær” (Sygdom)

Ctrl + Alt + S

Navigere til siden ”Anmeldelse af barsel” (Barsel)

Ctrl + Alt + B

Navigere til siden ”Anmeldelse og anmodning om dagpenge” (Pasning af
alvorligt sygt barn)

Ctrl + Alt + P

Navigere til siden ”Meddelelser”

Ctrl + Alt + M

Navigere til siden ”Skabeloner”

Ctrl + Alt + K

Navigere til siden ”Administration”

Ctrl + Alt + A

Naviger til siden ”Udbetalinger”

Ctrl + Alt + E

Udskriv liste ”overblik over sager/meddelelser/udbetalinger”

Ctrl + Alt + U

Download liste ”overblik over sager/meddelelser/udbetalinger” (PDF)

Ctrl + Alt + D

Download liste ”overblik over sager/meddelelser/udbetalinger” (XLS)

Ctrl + Alt + X

Download liste ” overblik over sager/meddelelser/udbetalinger” (CSV)

Ctrl + Alt + C
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9.2 Oversigt over oprindelige indberetningsblanketter
Brugertype

Indberetningstype

Omstændigheder

Blanketnummer

Arbejdsgiver
(+A-kasse →Ansatte)

Anmeldelse

Løn under fravær

DP201

Arbejdsgiver
(+A-kasse →Ansatte)

Anmeldelse

Ingen løn under
fravær

DP200A

Arbejdsgiver
(+A-kasse →Ansatte)

Anmeldelse

Løn under fravær

DP401

Arbejdsgiver
(+A-kasse →Ansatte)

Anmeldelse

Ingen løn under
fravær

DP400A

Arbejdsgiver
(+A-kasse →Ansatte)

Anmeldelse

-

DP480

Arbejdsgiver
(+A-kasse →Ansatte)

Anmodning
om gentagen
refusion for
pasning af alvorligt sygt
barn

-

DP480R

Arbejdsgiver

Anmodning om
udbetaling af

Sygdom

Sygdom

Barsel

Barsel

Pasning af alvorligt sygt
barn

AB505

tilskud til voksenlærling
Arbejdsgiver
(+A-kasse →Ansatte)

Anmodning om
løntilskud til
fleksjob

-

AB245

Arbejdsgiver
(+A-kasse →Ansatte)

Anmodning om
løntilskud

-

AB250

Arbejdsgiver

Anmodning om
refusion ved
jobafklaring

A-kasse →Medlemmer

Anmeldelse

DP202H

-

DP200B

-

DP400B

Sygdom
A-kasse →Medlemmer

Anmeldelse
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Barsel
A-kasse →Medlemmer

Anmeldelse

-

DP481

-

DP200C

-

DP400C

-

DP482

-

DP202
DP402
DP480R

-

DP212

Pasning af
alvorligt sygt
barn
Selvstændig

Anmeldelse
Sygdom

Selvstændig

Anmeldelse
Barsel

Selvstændig

Anmeldelse
Pasning af
alvorligt sygt
barn

Alle

Ny refusionsanmodning
sydom/barsel/
pasning

Arbejdsgiver

Raskmelding
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9.3 Ikoner – forklaring
I NemRefusion findes en række ikoner, der har en vigtig funktionalitet
gemt bag sig. Her kan du se, hvilke ikoner du kan bruge i NemRefusion

Generelle ikoner
Ikonet åbner for visning af indholdet for den enkelte sag. Plus-ikonet,
placeret øverst i listen over indberetninger, åbner samtlige sager i listen,
for derved at vise alt indhold ved ét klik. Plus-ikonet vises umiddelbart
foran alle sager. Ved klik og efterfølgende visning af indhold, skifter ikonet
til minus-ikon.
Ikonet folder den enkelte sag sammen og skjuler sagens indhold. Ved
klik på minus-ikonet, som vises øverst i listen over indberetninger, folder
samtlige sager sammen og skjuler deres indhold. Ved klik på minus-ikonet
skjules indhold og ikonet skifter til plus-ikonet.
Ikonet indikerer mulighed for at få vist en hjælpende tekst i forbindelse
med felter eller indberetninger. Teksten vises ved at holde musen over
ikonet.

Ikoner til videre arbejde med eksisterende indberetninger
Udbetaling/afslag. Ikonet viser specifikation for udbetaling af refusion for fraværet. Det anvendes også, hvis modtagersystemet har afvist
indberetningen. Ved klik på ikonet åbnes specifikationen.
Meddelelse. Ikonet betyder at fraværet eller indberetningen har en tilknyttet meddelelse, som evt. kræver en handling. Ikonet forsvinder fra
overblikssiden, når meddelelsen er læst.
Hvis der er vist et ikon, som illustrerer et åbent brev, betyder det, at
den tilknyttede meddelelse er læst. Gælder kun på meddelelsessiden.
Lås indberetning. Ikonet anvendes, hvis du ønsker at låse indberetningen, så andre ikke kan tilgå sagen.
Lås indberetning op. Ikonet anvendes, hvis du har låst en sag og ønsker at låse den op igen.
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