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1 Dokumenthistorik 

Dato Revision Redaktør Ændringer 

26.01.2016 0.1 TKI Dokument oprettet 

10.02.2016 0.2 TKI/LBF/KR
B Tilføjet kommentar samt rettelser til beskrivelsen 

10.02.2016 0.2 TKI Følgende ænderinger er lavet i snitfladen: 
KSDInterfaceTilMitSygefravaer: 

- SubmitArbejdsgiverIndberetning 
OplysninsskemaUUID, AnmodningSygeDagpengeUUID og 
UnderretningsbrevUUID tilføjet 

- PartsHoering 
PartsHoeringUnderretningsbrevXML er fjernet 
DagpengePeriodeStartDato er rettet til DagpengePeriodeSlutDato 

- SagensData 
FoersteFraværsDato er tilføjet 

 
MitSygefravaerTilKSDInterface: 

— SupplrendeOplysninger 
Navnet er rettet til SupplerendeOplysninger (stavefejl ændring) 
Text er rettet Tekst (stavefejl ændring) 

 
 

25.02.2016 0.3 TKI Følgende er rettet i Snitfladen: 
KSDInterfaceTilMitSygefravaer: 

— DefaultHeader 
Tekst ved status kode 3 Rettet 
 
AfsendtDato er tilføjet 

— SagensData 
NaesteForventedUdbetalingsDato er tilføjet 
 
FørsteDagRetTilDagpenge rettet til FoersteDagRetTilDagpenge 
for at undgår danske bogstaver i xml 
 
Værdier for Udbetalingsfrekvens er opdateret, så at de følger 
NemRef 

— PartsHoering 
Strukturen er ændret til lidt mere generisk. 
PartsHoeringOplysningsskemaXML ændret navn til 
PartsHoeringXML 
 
PartsHoeringAnmodningXML er slettet 
 
OprinsligeFristDato rettet til OprindligeFristDato, stavefejl 

 

MitSygefravaerTilKSD: 

— DefaultHeader 
AfsendtDato er tilføjet 
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26.02.2016 0.4 LBF Opdateret snitfladebeskrivelse med mere beskrivelse til de enkelte 
afsnit. 
 
Snitfladebeskrivelsen sendes til KOMBIT til godkendelse. 

26.02.2016 0.5 LIMO Kommentarer indsat og betinget godkendelse givet fra KOMBIT til 
KMD. 

26.02.2016  LBF Modtaget formel godkendelse fra Line Mortensen, KOMBIT 

29.02.2016 0.6 LBF Snitfladebeskrivelse tilrettet og kommentarer fjernet for endelig 
beskrivelse. 

15.03.2016 0.7 CJG Tilrettet jf. kommentar efter møde med KOMBIT, KSD og MSF 
dagsdato. Det blev aftalt at bruge SubmitArbejdsgiverIndberetning.  
KSD vender retur med svar på, hvorvidt de ønsker afsnittene 5.2.3, 
5.2.11 til 5.2.13 fjernet fra nærværende dokument. Samt diverse 
øvrige rettelser. 

12.04.2016 0.8 CJG Diverse rettelser. Pt. der udestår spørgsmål vedr. følgende afsnit 
5.2.10, 5.3.3, 5.3.4 og 5.3.6. Se de enkelte afsnit for uddybning 
angivet med rød skrift. 

19.04.2016 0.9 CJG Diverse rettelser. PT. udestår spørgsmål vedr. requesttype 5.2.10 
Supplerende Oplysninger  

25.04.2016 0.9 CJG IndkomstArt fjernes fra requesttype 5.2.10 Supplerende Oplysninger, 
da KSD ikke altid kan sende én indkomstart (der kan potentielt være 
flere indtægtsarter for det samme cvr nummer) 

12.05.2016 0.9 CJG I afsnit 5.3.1 DefaultHeader er tilføjet IndberetterCpr, da KSD har 
behov for at registrere hvis indberetningen er fortaget på vegne af. 

26.05.2016 1.0 CJG Fjernet spørgsmål og opdateret indholdsfortegnelse. Klar til 
godkendelse. 

01.06.2016 1.1 LBF Opdateret beskrivelse af værdisæt for feltet ’HvadFejlerDu’ i 
oplysningsskemaet i afsnit 5.3.9. 

13.06.2016 1.1 CJG Opdateret xml i afsnit 5.3.9 – OplysningsskemaXML herunder 
ArbejdsOgPersonskade, manglende 3 felter 
(AdressePaaSkadevoldersForsikringsselskab, SkadeNr og PoliceNr) 

20.10.2016 1.2 CJG I xsd’erne var nogle funktioner krævede og andre var frivillige. KSD 
til MSF her var delvistgenoptaget arbejde, sagens data og 
supplerendeoplysninger altid krævede, det er ændret så disse 
funktioner nu er frivillige. Det samme var også tilfældet med 
kommunikationen mellem MSF og KSD, her var følgende funktioner 
også krævede anmodningsysgedagpenge, underretningsbrev og 
supplerende oplysninger, de er nu ændret til frivillige (0..1). 
Responsetyperne er tilrettet så de er ens i begge retninger. Succes 
var ikke defineret ens begge steder, det er nu en boolean. Error 
taget er ligeledes tilrettet så det begge steder indeholder felterne 
Code (int) og Reason (streng).  

22.12.2016 1.3 CJG MinOccurs=0 sat på AarsagTilFravaerAnmeldtEfter og alle felter på 
oplysnigsskemaet (så disse felter er ikke længere krævede). 

29.03.2017 1.4 CJG På oplysningsskemaet fra MSF til KSD (afsnit 4.3.9), var der 
fejlagtigt indsat en choice, men de 3 felter er krævede felter, derfor 
er der ændret i snitfladen og der er uploaded en ny version af 
skemaet MSF til KSD. Denne ændring har ikke givet yderligere 
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ændringer i denne snitfladebeskrivelse. 
 

23.08.2017 1.5 CJG Slettet alle afsnit der er udgået.  
 
I datastrukturen SagensData er indsat nye felter samt bemærkninger 
skrevet med gul baggrund. 

02.01.2018 1.6 CJG Tilføjet afsnit vedr. sikker kommunikation, jf. afsnit 3.2.  

22.06.2018 1.7 LBF Afsnit 4.2.7 er tilrettet ifølge aftale med KSD således at alle datoer 
angives i Date-format. Endvidere er felterne 
FoersteDagRetTilDagpenge og NaesteForventedUdbetalingsDato 
ændret til optionelle. 

05.09.2018 1.8 LBF Afsnit 4.2.2 er tilrettet på baggrund af bestilling af ændring fra 
KOMBIT - VA212.  

 

Oprettelse af Underretningsbrev, AnmodningOmSygdagpenge og 
Oplysningsskema sker ikke længere efter reglerne i MSF-Monsterark i 
Mit Sygefravær, men afhænger af hvilke informationer KSD 
medsender i RequestType SubmitArbejdsgiverIndberetning. 

11.09.2018 1.9 LBF Ændringer er godkendt af Line Morten/KOMBIT d.d. 

28.04.2020 2.0 LBF  I XSD-filen MitSygefravaerTilKSDInterface_Version_1.0.3_Schema.xsd var 
sequence minOccurs="1" maxOccurs="53" sat for element 
name="Loenmodtager" men ikke for element name="Selvstaendig", 
hvilket betød, at kun én note var tilladt. Dette er ændret, så sequence 
minOccurs="1" maxOccurs="53" indsættes på øverste niveau inde i 
element name=="DelvisGenoptagetArbejdeXML" 
  

In the XSD-file MitSygefravaerTilKSDInterface_Version_1.0.3_Schema.xsd 
the sequence minOccurs="1" maxOccurs="53" was set for element 
name="Loenmodtager" but not for element name="Selvstaendig", which 
meant that only one node was allowed. This has been changed so that 
sequence minOccurs="1" maxOccurs="53" is set on the highest level 
inside element name=="DelvisGenoptagetArbejdeXML" 
 

29.04.2020 2.1 LBF Grundet ønske fra KSD, er XSD-filen 
MitSygefravaerTilKSDInterface_Version_1.0.4_Schema.xsd rullet tilbage til 
version MitSygefravaerTilKSDInterface_Version_1.0.3_Schema.xsd 

 

09.06.2020 2.2 LBF Grundet ønske fra KSD, er XSD-filen 
MitSygefravaerTilKSDInterface_Version_1.0.3_Schema.xsd opdateret til 
version MitSygefravaerTilKSDInterface_Version_1.0.4_Schema.xsd 

 

22.10.2020 2.3 LBF Ifølge aftale med KOMBIT, er snitfladebeskrivelsen gennemgået og 
opdateret med en beskrivelse til alle nuværende felter.  

Der er med denne gennemgang ingen ændringer til XSD skemaerne. 

06.11.2020 2.3 LBF Opdatering af snitfladebeskrivelse godkendt af KOMBIT, Lindsay 
Meikle (LBM) i dag. 
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2 Introduktion 
Der kommunikeres via MQ mellem fagsystemet KSD og Mit Sygefravær. Der er en kø fra KSD til Mit 
Sygefravær og en anden kø fra Mit Sygefravær til KSD. 

I Mit Sygefravær vil kommunikationen til KSD være batch baseret. Dvs. at borgeren laver registreringer og 
disse gemmes på tabeller i Mit Sygefravær. Herefter kører en service, som opsamler alle registreringer og 
sender dem til KSD. Denne service vil køre hele tiden. Der kan være ca. maks. 10 min forsinkelser mellem 
registreringer i Mit Sygefravær og forsendelse til KSD. Dette gøres, så borgen ikke skal vente på at 
registreringer er gennemført hele vejen rundt og at borgen hurtig kan forsætte med andre opgaver i Mit 
Sygefravær. 

Den samme service lytter hele tiden på køen fra KSD og behandler de nye requests der kommer fra KSD. 

 

Mit Sygefravær er opdelt i 2 delleverancer (delleverance 2 og 3), hvor funktionalitet i delleverance 2 skal 
kunne håndtere, at der er kommuner som endnu ikke er kommet over på KSD. Det betyder, at nogle af 
requesttyperne først finder anvendelse ved delleverance 3. Fx anvendes snitfladen vedrørende supplerende 
oplysninger, upload dokument samt delvist genoptaget arbejde først i forbindelse med delleverance 3.  
Derfor anvendes forsendelseskanal = Sikker mail i delleverance 2. Fra og med delleverance 3 udgår 
anvendelse af Sikker mail og alle requesttyper i snitfladen finder herfra anvendelse. 

Delleverance 3 blev sat i drift den 2. juni 2020.  

3 Overordnet kommunikations flow 
En besked mellem KSD og Mit Sygefravær vil altid kun omhandle 1 sygefravær (1 fravaersUUID). Hvis en 
borger har flere fravær og flere af dem skal opdateres, skal der sendes flere beskeder. Et sygefravær i MSF 
svarer således til en sag. 

Det system som sender en besked, opretter en RequestGUID. Denne RequestGUID sendes med tilbage i 
statusbeskeden i feltet RequestGUIDReference. RequestGUID og RequestGUIDReference bruges til at 
binde forespørgsel og svar sammen, da der vil være en asynkron kommunikation. 

Som det første, skal KSD altid sende ”SubmitArbejdsgiverIndberetning” indeholdende ”Underretningsbrev” 
og eventuelt ”AnmodningSygeDagpenge” og/eller ”Oplysningsskema”). Dette vil oprette sygefraværet i Mit 
Sygefravær. Derefter kan de efterfølgende beskeder komme i vilkårlig rækkefølge. 

3.1 Kort beskrivelse af forretningsprocessen 

Mit Sygefravær udstiller en snitflade for KSD, 
hvormed Mit Sygefravær kan modtage 
besked fra KSD om en nyoprettet 
sygefraværssag, idet KSD samtidig 
fremsender en meddelelse via Den 
fællesoffentlige Fjernprintløsning (Fjernprint) 
til den sygemeldte. Afhængig af den 
sygemeldtes situation indeholder 
meddelelsen til sygemeldte underretning om 
indberetningen foretaget i NemRefusion, 
samt evt. besked til den sygemeldte om via Mit Sygefravær at afgive og signere oplysningsskema og evt. 
ansøgning om sygedagpenge mv. 
 
Hvis sygemeldte har afgivet oplysninger i form af kommentarer til underretningsbrev, oplysningsskema og 
evt. ansøgning om sygedagpenge mv, afhenter KSD disse data direkte fra Mit Sygefravær snitflade via MQ 
og indplacerer dem på den eksisterende sag i fagsystemet.  
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Da alle kommuner har KSD implementeret med tilhørende integration til Mit Sygefravær, skal sygemeldte 
kunne se oplysninger om sagsstatus, udbetalingsspecifikationer og øvrige relevante oplysninger for den 
pågældendes sygefraværssag. 
 
Disse oplysninger dannes på baggrund af hændelser fra KSD, som kommunikerer med Mit Sygefravær via 
snitfladen. Tilsvarende har den sygemeldte i den webbaserede dialog i Mit Sygefravær mulighed for at 
inddatere oplysninger i forbindelse med f.eks. partshøringer og raskmeldinger. 
 

3.2 Forretningsregel for forsendelseskanal og modtagerkommune 

Pr. fravaersUUID 

Type af indberetning Indberetningskilde Indberetter kommune Forsendelseskanal - svar 
fra borger 

Delleverance 2 

Forsendelseskanal - 
svar fra borger 
Delleverance 3 

Format 

UDP/OPL/anmodning KSD Kommune nr. Snitflade Snitflade  XML 

Delvist genoptaget 
arbejde 

KSD Kommune nr. Sikker mail Snitflade  XML-fil og 
PDF 

Upload dokument 

 

N/A Kommune nr. Sikker mail  Snitflade XML-fil samt 
uploadet PDF, 
GIF, PNG eller 
JPEG 

Supplerende oplysninger 

 

KSD Kommune nr. Sikker mail Snitflade XML-fil samt 
uploadet PDF, 
GIF, PNG eller 
JPEG 

Partshøring KSD Kommune nr. Snitflade Snitflade XML 

Samtykke KSD Kommune nr. Snitflade Snitflade XML 

Øvrige breve  KSD Kommunenr. Ingen svar Ingen svar -  

Raskmelding KSD Kommunenr. Intet svar til KSD. 

Sendes til DFDG via 
anden Snitflade. 

Snitflade XML 

 

Forsendelseskanalen anvendes i de tilfælde, hvor der skal afgives svar til fagsystemet (KSD). Ved øvrige 
breve, f.eks. en udbetalingsspecifikation, er der ikke noget retursvar til KSD. 

Ovenstående regler er aftalt med KSD og KOMBIT ifølge løsningsbeskrivelse til Mit Sygefravær. 

Fra og med MSF delleverance 3 er eneste forsendelseskanal via snitfladen. 

3.3 Sikkerhed ved anvendelse af snitfladen 

Inden MSF og KSD kan tag nærværende snitflade i anvendelse, skal den rette netværksmæssige 
infrastruktur være på plads. 

Afsender og modtager skal kunne SSL kryptere, samt signere pay load med et OCES-certifikat. Disse 
certifikater skal således være til stede. 

Således skal de rette signeringsmekanismer også være til stede. 

 

På alle beskeder lægges en signatur struktur, som herunder: 
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Signature

SignedInfo

SignatureValue

KeyInfo X509Data

CanonicalizationMethod

SignatureMethod

Reference

Transforms

DigestMethod

DigestValue

X509Certificate
 

 

Strukturen er en W3C standard for XML Signature Syntax and Processing, som er tilpasset denne 
anvendelse, hvor der anvendes OCES certifikat. 
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4 Beskedbeskrivelser 
Feltet ”InterfaceVersion” indeholder versionsnummer af det anvendte schema til den besked, der sendes. En 
besked mellem KSD og Mit Sygefravær kan enten være af typen ”RequestType” eller ”ResponseType”.  

 

4.1 RequestType 

RequestType ser forskellig ud, alt efter hvilken vej der kommunikeres. 

Eksempel på en RequestType fra KSD til Mit Sygefravær: 

 

Eksempel på RequestType fra Mit Sygefravær til KSD: 

 

 

4.2 ResponseType 

Når der sendes en RequestType, vil der altid blive sendt en ResponseType tilbage. ResponseType har 
samme struktur både til KSD og til Mit Sygefravær.  

ResponseType fortæller om opdateringen er gået godt eller den er fejlet. ResponseType indeholder 2 typer, 
Succes og Error.  

Hvis der sendes Succes (=true), gik opdateringen godt. 

Eksempel på en ResponseType, Status = Success, fra Mit Sygefravær til KSD: 
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Eksempel på en ResponseType, Status = Success, fra KSD til Mit Sygefravær: 

 

 

 Fejlkoder fra Mit Sygefravær til KSD 

Hvis der sendes ’Error’, er der sket en fejl ved opdatering af beskeden. ’Error’ indeholder 2 felter, ’Code’ og 
’Reason’. ’Code’ er en entydig fejlkode. ’Reason’ indeholder en teknisk beskrivende tekst om fejlen på 
engelsk. Alt efter værdien af koden, kan beskeden automatisk blive gensendt, eller der skal ske en manuel 
håndtering af en udvikler. Der sendes ikke nogen warning response. 

Eksempel på en ResponseType, Status = Error, fra Mit Sygefravær til KSD: 

 

Forneden en oversigt over fejlkoder dannet i Mit Sygefravær og som sendes til KSD i tilfælde af ’Error’: 

Fejlkoder – OutOfMemoryException 
Er altid fejl på Mit Sygefravær side og kan resultere i følgende fejlkoder 

 
1001 Hukommelsen løber tør, medens beskeden bliver afkodet 

 
1004 Hukommelsen løber tør, medens objektet (f.eks. dokument) bliver 

behandlet 
 

1099 Hukommelsen løber tør og ingen af de ovenstående scenarier passer 
 
Fejlkoder sendt til KSD fra Mit Sygefravær 

1000 ’NoError’  
 
Ingen fejl 

1001 ’MessageCanNotBeDeserialized’ 
 
Beskeden kunne ikke blive afkodet fra tekst til xml 

1002 ’Internal error’ 
 
Beskriver f.eks. fejl ved tilføjelse af SubmitArbejdsgiverIndberetning fordi et 
eller flere felter mangler at blive udfyldt. 

1007 ’Internal error’ 
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Beskriver f.eks. fejl ved tilføjelse af SagensData fordi fravær ikke eksisterer 
i Mit Sygefravær 
 

1009 ’NoDataElementInRequestType’ 
 
XML har intet objekt i request noden 
 

1010 ‘ItemNotRecognized_KommunikationsType’ 
 
Kommunikationstypen kan ikke identificeres af Mit Sygefravær (der sendes 
andet end request eller response type) 

1011 ‘WrongSignature’ 
 
Forkert signatur anvendes 

1099 ‘Other’ 
 
Andet end tidligere nævnte fejl gik galt 

 

 

4.3 KSD til Mit Sygefravær RequestType 

RequestType indeholder 2 strukturer 

- DefaultHeader, jf. afsnit 4.2.1 
- Data, jf. afsnit 4.2.2 

 

Eksempel på RequestType: 

 

 

 DefaultHeader 

DefaultHeader sendes altid med, når der kommunikeres (sendes RequestType) mellem KSD og Mit 
Sygefravær. Den indeholder f.eks. oplysninger om borgers cpr.nr. og hvilket fravær den fremsendte 
RequestType vedrører.  

DefaultHeader 

RequestGUID Dannes af afsender systemet, f.eks. E839351C1AAC1EDB80FD5E3F6A834DAB 
 

- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 
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IndberetningsUUID Angivelse af indberetningsUUID, f.eks. 95f5e3c6-e0cb-40a5-9367-bde90ee33ab0 
 

- For SubmitArbejdsgiverIndberetning angives indberetningsUUID fra den 
oprindelige NemRefusionIndberetning 

- For PartsHoering angives indberetningsUUID fra den oprindelige 
NemRefusionIndberetning 

- For Dokument angives indberetningsUUID fra et af de tidligere 
indberettede indberetningsUUID på fraværet 

- For DelvisGenoptagetArbejde angives indberetningsUUID fra et af de 
tidligere indberettede indberetningsUUID på fraværet 

- For FlytteMeddelelse angives indberetningsUUID fra et af de tidligere 
indberettede indberetningsUUID på fraværet 

- For SagensData angives indberetningsUUID fra et af de tidligere 
indberettede indberetningsUUID på fraværet 

- For SupplerendeOplysninger angives indberetningsUUID fra den 
oprindelige NemRefusionIndberetning 

 
 

- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
 

FravaersUuid Angivelse af sygefraværets fraværsUUID, f.eks. d1a142d5-b174-406d-915f-
036cc6f386c0 som er angivet på f.eks. den oprindelige NemRefusionIndberetning 
 

- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
Cpr Cpr-nummer på den sygemeldte, som fraværet vedrører 

 
- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
Status + se strukturen Status 
KommuneKode Kommunenummer på den kommune som varetager sagsbehandlingen af 

sygefraværet. 
 

- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
AfsendtDato Dato for hvornår RequestType er afsendt 

 
- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ (2020-12-31 aktuel dansk tid) 

 
 
 

DefaultHeader/Status 

StatusKode Oplyser om sagen er i gang eller om den er afsluttet i fagsystemet (KSD).  
 

- 0: Sagen er i gang 
- 1: Afsluttet pga. flytning 
- 2: Afsluttet pga. afslag 
- 3: Afsluttet (pga. ophørsårsag (sidste udbetaling er gennemført)) 
- 4: Lukket (sagen er helt lukket i KSD, efter klage fristen) 

 
Statuskode 4 modtaget fra aktuel bopælskommune, lukker alle ikke besvarede 
opgaver i Mit Sygefravær. Statuskode 4 fra fraflytterkommune ignoreres i Mit 
Sygefravær. 
 

- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 
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 Data 

Datastrukturen er en funktionsstruktur. En RequestType kan kun indeholde 1 funktionsstruktur. Hvis der skal 
sendes flere funktionsstrukturer, skal de sendes hver for sig. 

Datastrukturen skal indeholde max. 1 af følgende funktionsstrukturer: 

- SubmitArbejdsgiverIndberetning 

- PartsHoering 

- Dokument 

- DelvisGenoptagetArbejde 

- FlytteMeddelelse 

- SagensData 

- SupplerendeOplsyninger 

De forskellige struktruer er beskrevet i de efterfølgende underafsnit. 

4.3.2.1 SubmitArbejdsgiverIndberetning 

RequestType SubmitArbejdsgiverIndberetning indeholder NemRefusions XML. Det svarer til den anmeldelse 
der er foretaget via NemRefusion af enten arbejdsgiver, A-kasse eller den selvstændige erhvervsdrivende.  

For at fagsystemet skal kunne sende andre typer data (f.eks.PartsHoering)  til Mit Sygefravær uden at 
requesten fejler, kræver Mit Sygefravær, at der som det første er fremsendt en RequestType 
SubmitArbejdsgiverIndberetning. RequestType SubmitArbejdsgiverIndberetning opretter fraværet i Mit 
Sygefravær og danner basis for at andre typer data kan fremsendes uden fejl. 

For nuværende fejler f.eks. RequestType SagensData på selvstændige, som indberettede sidste sygedag på 
fravær via NemRefusion. I sådanne tilfælde, skal den selvstændige ikke udfylde oplysningsskema i Mit 
Sygefravær og dermed sender fagsystemet ikke nogen RequestType SubmitArbejdsgiverIndberetning. 

SubmitArbejdsgiverIndberetning 

NemRefusionIndberetning Den oprindelige XML af NemRefusionIndberetningStruktur foretaget af arbejdsgiver 
eller A-kasse i NemRefusion 
 

- Feltet er obligatorisk  
- Indeholder max. 1 NemRefusionIndberetningStruktur 

 
BlanketId Information om hvilken blanket der er indberettet: 

 
• DP201 (sygefravær med løn) 
• DP202 (refusionsanmodning) 
• DP200A (sygefravær uden løn) 
• DP200B (sygefravær ledig) 
• DP200C (selvstændig) 
• DP212S (raskmelding v. sygefravær med løn) 
• DP215 (tidlig opfølgning) 

 
 

- Feltet er obligatorisk  
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- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 
 

Regtitel Angivelse af hvilken reg-titel, der er anvendt til dannelse af underretningsbrev, f.eks. 
MS201-110. Reg-titlen bestemmes ud fra hvad der er indberettet i NemRefusion og 
regler defineret i Monsterarket. 
 

- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
OplysningsskemaUUID Det UUID der er dannet til oplysningsskema, f.eks. 

E839351C1AAC1EDB80FD5E0C75A36DAB. 
Det er KSD, der danner UUID. 
 

- Feltet er Feltet er optionelt, men skal angives i strukturen, når det ikke er 
udfyldt: OplysningsskemaUUID/>  

- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 
 

Oplysningsskema-
AfleveringsfristDato 

Afleveringsfrist for oplysningsskema, f.eks. 2020-10-09. 
Det er KSD, der bestemmer afleveringsfristen. 
 

- Feltet er obligatorisk, hvis OplysningsskemaUUID er udfyldt 
- Feltet skalikke angives, hvis feltet OplysningsskemaUUID ikke er udfyldt,  
- Angives som ’date’ 

 
AnmodningSyge-
DagpengeUUID 

Det UUID der er dannet til anmodning om sygedagpenge, f.eks.  
F839351C1AAC1EDB80FD5E0C75A36DAO. 
Det er KSD, der danner UUID. 
 

- Feltet er Feltet er optionelt, men skal angives i strukturen, når det ikke er 
udfyldt: AnmodningSygeDagpengeUUID/>  

- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 
 

AnmodningSygeDagpenge-
AfleveringsfristDato 

Afleveringsfrist for anmodning om sygedagpenge, f.eks. 2020-10-09. 
Det er KSD, der bestemmer afleveringsfristen. 
 

- Feltet er obligatorisk, hvis AnmodningSygeDagpengeUUID er udfyldt 
- Feltet skal ikke angives, hvis feltet AnmodningSygeDagpengeUUID ikke er 

udfyldt 
- Angives som ’date’ 

 
UnderretningsbrevUUID Det UUID der er dannet til underretningsbrev, f.eks. 

E839351C1AAC1EDB80FD5E0C75A34DAB. 
Det er KSD, der danner UUID. 
 

- Feltet er Feltet er optionelt, men skal angives i strukturen, når det ikke er 
udfyldt: UnderretningsbrevUUID/>  

- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 
 

Underretningsbrev-
AfleveringsfristDato 

Afleveringsfrist for oplysningsskema, f.eks. 2020-10-09. 
Det er KSD, der bestemmer afleveringsfristen. 
 

- Feltet er obligatorisk, hvis UnderretningsbrevUUID er udfyldt 
- Feltet skal ikke angives, hvis feltet UnderretningsbrevUUID ikke er udfyldt  
- Angives som ’date’ 

 
 
Der oprettes opgaver svarende til  
 

- Underretningsbrev,  
- AnmodningOmSygdagpenge og  
- Oplysningsskema  
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i Mit Sygefravær hvis de fremgår i RequestType SubmitArbejdsgiverIndberetning fra KSD. 

4.3.2.2 PartsHoering 

RequestType PartHoering opretter en partshøringsopgave i MitSygefravær. Partshøring anvendes, hvis 
borgeren har sent anmodning om sygedagpenge eller oplysningsskema efter fristen for anmodning.  

PartsHoering 

PartsHoeringsUUID Det UUID der er dannet til partshøringsskema, f.eks. 
E839351C1AAC1EDB80FD5E0C75A36DAB. 
Det er KSD, der danner UUID. 
 

- Feltet er obligatorisk,  
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
AfleveringsfristDato Svarfristen for den sygemeldtes besvarelse af partshøringen. 

 
- Feltet er obligatorisk at udfylde, 
- Angives som ’dateTime’ (2020-12-31T00:00:00Z GMT) 

 
MaalgruppeType Feltet kan have følgende værdier: 

- Med loen 
- Andre 

 
- Feltet er obligatorisk, 
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
PartsHoeringType Feltet kan have følgende værdier: 

 
- 1: For sent modtaget oplysningsskema  
- 2: Oplysningsskema aldrig modtaget 

 
- Feltet er obligatorisk 
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
PartsHoeringXML + se strukturen PartsHoeringXML 

 

PartsHoeringXML 

OprindeligSendDato Dato for hvornår anmodning om sygedagpenge eller oplysningsskema oprindeligt er 
sendt til Mit Sygefravær. 
 
Datoen indsættes i følgende tekststreng, som udstilles i Mit Sygefravær:  
Den <dd.mm.åååå > sendte vi dig et brev, hvor du blev bedt om at udfylde og 
returnere et oplysningsskema. 
 

- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’dateTime’ (2020-12-31T00:00:00Z GMT) 

 
OprindeligFristDato Fristen for fremsendelse af anmodning om sygedagpenge eller oplysningsskema. 

Datoen indsættes i følgende tekststreng som udstilles i Mit Sygefravær:  
så det var os i hænde senest med udgangen af den <dd.mm.åååå >. 
 

- Feltet er obligatorisk 
- Angives som ’dateTime’ (2020-12-31T00:00:00Z GMT) 

 
OphoerStartDato Startdatoen for manglende ret til sygedagpenge.Datoen indsættes i følgende 

tekststreng som udstilles i Mit Sygefravær:  
Det betyder, at du ikke har ret til sygedagpenge for perioden <dd.mm.åååå > til 
<dd.mm.åååå >. 
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Perioden er den periode, hvor retten vil sygedagpenge vil ophøre fordi 
oplysningsskemaet er modtaget for sent. 
 

- Feltet er obligatorisk 
- Angives som ’dateTime’ (2020-12-31T00:00:00Z GMT) 

 
OphoerSlutDato Slutdatoen for manglende ret til dagpenge. Datoen indsættes som slutdato i 

følgende tekststreng som udstilles i Mit Sygefravær: 
Det betyder, at du ikke har ret til sygedagpenge for perioden <dd.mm.åååå > til 
<dd.mm.åååå >. 
 
Perioden er den periode, hvor retten vil sygedagpenge vil ophøre fordi 
oplysningsskemaet er modtaget for sent. 
 

- Feltet er obligatorisk 
- Angives som ’string’ (2020-12-31 aktuel dansk tid) 

 
Datoen anvendes kun af Mit Sygefravær, hvis PartsHoeringType = 1 
 

OprindeligIndsendtDato Dato på hvornår den sygemeldte har fremsendt (signeret) anmodning om 
sygedagpenge eller oplysningsskema. Datoen indsættes i følgende tekststreng som 
udstilles i Mit Sygefravær:  
Vi har modtaget oplysningsskemaet den <dd.mm.åååå >, hvilket er efter fristen. 
 

- Feltet er obligatorisk 
- Angives som ’string’ (2020-12-31 aktuel dansk tid) 

 
Datoen anvendes kun af Mit Sygefravær, hvis PartsHoeringType = 1 
 

 

4.3.2.3 Dokument 

Ved at anvende RequestType Dokument, kan KSD sende dokumenter til borgeren, som vises i Mit 
Sygefravær. F.eks. et afslagsbrev, et bevillingsbrev eller en udbetalingsspecifikation. Dokumenterne sendes 
som PDF-filer. 

Dokument 

DokumentUUID Det UUID der er dannet til Dokument, f.eks. 
E839351C1AAC1EDB80FD5E0C75A36DAB. 
Det er KSD, der danner UUID. 
 

- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
AfsendDatoTid Dato for hvornår dokumentet er afsendt fra fagsystemet 

 
- Feltet er obligatorisk 
- Angives som ’dateTime’ (2020-12-31T00:00:00Z GMT) 

 
Emne Beskrivelse af hvad der sendt fra fagsystemet, f.eks. Underretningsbrev. 

 
Mit Sygefravær vil på forsiden oplyse følgende i tidslinjen:  
Du har modtaget <Emne>. 
 

- Feltet er obligatorisk 
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 
- Max 20 karakterer 

 
Beskrivelse F.eks. Indberetning fra NemRefusion 
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- Feltet er obligatorisk 
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
DocumentFil PDF-filen 

 
- Feltet er obligatorisk 
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
Filnavn  

- Feltet er obligatorisk 
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
 

4.3.2.4 DelvisGenoptagetArbejde 

Det er muligt for den sygemeldte at indberette delvist genoptaget arbejde i Mit Sygefravær, når KSD tillader 
det, ved at sende RequestType DelvisGenoptagetArbejde. 

- For lønmodtagere skal datoen være = mandag i den første uge, det er muligt at indberette delvist 
genoptaget arbejde fra.  

- For selvstændige er det datoen for den første dag hvorfra der kan indberettes delvist genoptaget 
arbejde. 

DelvisGenoptagetArbejde 

DelvisGenoptagetArbejdeUUID Det UUID der er dannet til DelvisGenoptagetArbejde, f.eks. 
E839351C1AAC1EDB80FD5E0C75A36DAB. 
Det er KSD, der danner UUID. 
 

- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
FørsteDatoForIndberetning Dato for den første mulige dag, den sygemeldte kan indberette delvist genoptaget 

arbejde fra. 
 

- Feltet er obligatorisk 
- Angives som ’dateTime’ (2020-12-31T00:00:00Z GMT) 

 
 

4.3.2.5 FlytteMeddelelse 

RequestType FlytteMeddelelse anvendes hvis en borger flytter kommune. Det medfører opgaven 
”Flyttesamtykke” i Mit Sygefravær. Borgeren skal afgive samtykke inden en frist. Denne dato er bestemt i 
AfleveringsfristDato. 

 

FlytteMeddelelse 

FlyttesamtykkeUUID Det UUID der er dannet til Flyttesamtykke, f.eks. 
E839351C1AAC1EDB80FD5E0C75A36DAB. 
Det er KSD, der danner UUID. 
 

- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
FlytteDato Dato for flytningen. 
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- Feltet er obligatorisk 
- Angives som ’string’ (2020-12-31 aktuel dansk tid) 

 
FraflytterKommuneNr Kommunenummer på fraflytterkommune 

 
- Feltet er obligatorisk 
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
TilflytterKommuneNR Kommunenummer på tilflytterkommune 

 
- Feltet er obligatorisk 
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
AfleveringsfristDato Frist for den sygemeldtes besvarelse/aflevering af flyttesamtykke 

 
- Feltet er obligatorisk 
- Angives som ’dateTime’ (2020-12-31T00:00:00Z GMT) 

 
SidsteDagRetTilDagpenge Dato for sygemeldtes sidste dag med ret til dagpenge, hvis sygemeldte ikke 

afleverer flyttesamtykke 
 

- Feltet er obligatorisk 
- Angives som ’dateTime’ (2020-12-31T00:00:00Z GMT) 

 
 

4.3.2.6 SagensData  

RequestType SagensData udstiller sagsdata fra fagsystemet (KSD) i Mit Sygefravær fra og med 
delleverance 3, men KSD anvender typen allerede i delleverance 2. Mit Sygefravær modtager typen, men 
fortager ingen validering og sender ikke responsetypen retur og udstiller ikke data i Mit Sygefravær før 
delleverance 3.  

SagensData 

FoersteDagRetTilDagpenge Dato for første dag den sygemeldte har ret til Sygedagpenge 
 

- Feltet er optionelt  
- Angives som ’date’ 

 
NaesteForventetUdbetaling Det forventede bruttobeløb i DKK, der udbetales næste gang 

 
- Feltet er obligatorisk 
- Angives som ’double’ 

 
Udbetalingsfrekvens Hvor ofte der udbetales sygedagpenge: 

 
- 0: ugentligt 
- 1: 14. dag i lige uger 
- 2: 14. dag i ulige uger 
- 3: månedsvis 

 
- Feltet er optionelt 
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
FoersteFraværsDato Dato for første fraværsdag 

 
- Feltet er obligatorisk 
- Angives som ’date’ 
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NaesteForventedUdbetalingsDato Dato for næste udbetaling 
 

- Feltet er optionelt 
- Angives som ’date’ 

 
 

 

4.3.2.7 SupplerendeOplysninger 

I nogle tilfælde opfylder borgeren ikke beskæftigelseskravet og har dermed ikke ret til sygedagpenge. 
Fagsystemet (KSD) kan i disse tilfælde indhente supplerende oplysninger fra borgeren, hvormed borgeren 
har mulighed for at fremsende dokumentation som er med til at opfylde betingelserne for 
beskæftigelseskravet.  

SupplerendeOplysninger 

SupplerendeOplysningerUUID Det UUID der er dannet til SupplerendeOplysninger, f.eks. 
E839351C1AAC1EDB80FD5E0C75A36DAB. 
Det er KSD, der danner UUID. 
 

- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
Type Angives som 0: Bevis for retten til sygedagpenge 

 
- Feltet er obligatorisk 
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
AfleveringsfristDato Dato for den sygemeldte svarfrist 

 
- Feltet er obligatorisk 
- Angives som ’string’ (2020-12-31 aktuel dansk tid) 

 
BeskaeftigelsesKravTabel + se strukturen BeskaeftigelsesKravTabel 

 

BeskaeftigelsesKravTabel 
Strukturen kan indsættes én gang 

 
BeskaeftigelsesKravRaekke-
Overskrift 

+ se strukturen BeskaeftigelsesKravRaekkeOverskrift 

BeskaeftigelsesKravRaekke + se strukturen BeskaeftigelsesKravRaekke 
 

BeskaeftigelsesKravRaekke-
Sum 

+ se strukturen BeskaeftigelsesKravRaekkeSum 

 

BeskaeftigelsesKravRaekkeOverskrift 
Strukturen kan indsættes én gang 

 
KolonneOverskriftMaaned6 Angivelse af overskrift for 1. måned 

 
- Feltet er obligatorisk 
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
KolonneOverskriftMaaned5 Angivelse af overskrift for 2. måned 

 
- Feltet er obligatorisk 
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 
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KolonneOverskriftMaaned4 Angivelse af overskrift for 3. måned 
 

- Feltet er obligatorisk 
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
KolonneOverskriftMaaned3 Angivelse af overskrift for 4. måned 

 
- Feltet er obligatorisk 
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
KolonneOverskriftMaaned2 Angivelse af overskrift for 5. måned 

 
- Feltet er obligatorisk 
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
KolonneOverskriftMaaned1 Angivelse af overskrift for 6. måned 

 
- Feltet er obligatorisk 
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
 

BeskaeftigelsesKravRaekke 
Strukturen kan indsættes et ubegrænset antal gange, afhængig af hvor mange arbejdsforhold den fraværende har haft 

 
CvrSeNr Det CVR-nummer eller SE-nummer hvor det har været muligt for fagsystemet, at 

indhente oplysninger om beskæftigelse 
 

- Feltet er obligatorisk 
- Angives som ’string’ 
 

KolonneMaaned6 Angivelse af antal timer pr. indeværende måned svarende til 
KolonneOverskriftMaaned6 den fraværende har været beskæftiget  
 

- Feltet er obligatorisk 
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
KolonneMaaned5 Angivelse af antal timer pr. indeværende måned svarende til 

KolonneOverskriftMaaned5 den fraværende har været beskæftiget  
 

- Feltet er obligatorisk 
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
KolonneMaaned4 Angivelse af antal timer pr. indeværende måned svarende til 

KolonneOverskriftMaaned4 den fraværende har været beskæftiget  
 

- Feltet er obligatorisk 
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
KolonneMaaned3 Angivelse af antal timer pr. indeværende måned svarende til 

KolonneOverskriftMaaned3 den fraværende har været beskæftiget  
 

- Feltet er obligatorisk 
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
KolonneMaaned2 Angivelse af antal timer pr. indeværende måned svarende til 

KolonneOverskriftMaaned2 den fraværende har været beskæftiget  
 

- Feltet er obligatorisk 
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
KolonneMaaned1 Angivelse af antal timer pr. indeværende måned svarende til 

KolonneOverskriftMaaned1 den fraværende har været beskæftiget  
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- Feltet er obligatorisk 
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
 

BeskaeftigelsesKravRaekkeSum 
Strukturen kan indsættes én gang 

 
Kolonne1TimerIAlt Summen af antal timer for den 1. måned der er indhentet oplysning for på tværs af 

alle CVR/SE-numre 
 

- Feltet er obligatorisk 
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
Kolonne2TimerIAlt Summen af antal timer for den 2. måned der er indhentet oplysning for på tværs af 

alle CVR/SE-numre 
 

- Feltet er obligatorisk 
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
Kolonne3TimerIAlt Summen af antal timer for den 3. måned der er indhentet oplysning for på tværs af 

alle CVR/SE-numre 
 

- Feltet er obligatorisk 
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
Kolonne4TimerIAlt Summen af antal timer for den 4. måned der er indhentet oplysning for på tværs af 

alle CVR/SE-numre 
 

- Feltet er obligatorisk 
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
Kolonne5TimerIAlt Summen af antal timer for den 5. måned der er indhentet oplysning for på tværs af 

alle CVR/SE-numre 
 

- Feltet er obligatorisk 
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
Kolonne6TimerIAlt Summen af antal timer for den 6. måned der er indhentet oplysning for på tværs af 

alle CVR/SE-numre 
 

- Feltet er obligatorisk 
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
KolonneSumTimerIAlt Summen af alle timer 

 
- Feltet er obligatorisk 
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 
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4.4 Mit Sygefravær til KSD RequestType 

RequestType indeholder 2 strukturer 

- DefaultHeader, jf. afsnit 4.2.1 
- Data, jf. afsnit 4.2.2 

 

Eksempel på RequestType: 

 

Alle RequestTyper består af 2 felter - en DefaultHeader og et funktionsfelt (datastruktur). Der vil kun være 1 
funktion. Der kan ikke sendes 2 funktioner samtidig. Skal der sendes flere, skal de sendes hver for sig. 

De felter som er under ”Data” er funktionsfelter. 

 

 DefaultHeader 

DefaultHeader sendes altid med, når der kommunikeres (sendes RequestType) mellem Mit Sygefravær og 
KSD. Den indeholder f.eks. oplysninger om borgers cpr.nr. og hvilket fravær denne besked vedrører. 

DefaultHeader 

RequestGUID Dannet af afsender systemet Mit Sygefravær, f.eks. 
E839351C1AAC1EDB80FD5E3F6A834DAB 
 

- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
IndberetningsUUID Angivelse af indberetningsUUID, f.eks. 95f5e3c6-e0cb-40a5-9367-bde90ee33ab0. 

Det. Svarer til det UUID som blev modtaget fra KSD i den oprindelige request. 
 

- For PartsHoering angives indberetningsUUID fra den oprindelige 
NemRefusionIndberetning 

- For Dokument angives indberetningsUUID fra et af de tidligere 
indberettede indberetningsUUID på fraværet 

- For DelvisGenoptagetArbejde angives indberetningsUUID fra et af de 
tidligere indberettede indberetningsUUID på fraværet 

- For FlytteMeddelelse angives indberetningsUUID fra et af de tidligere 
indberettede indberetningsUUID på fraværet 

- For SagensData angives indberetningsUUID fra et af de tidligere 
indberettede indberetningsUUID på fraværet 

- For SupplerendeOplysninger angives indberetningsUUID fra den 
oprindelige NemRefusionIndberetning 

 
 

- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
 

Cpr Cpr-nummer på den sygemeldte, som fraværet vedrører 
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- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
IndberetterCpr Cpr-nummer på den person, der har fuldmagt til at indberette på vegne af den 

sygemeldte som fraværet vedrører 
 

- Feltet er obligatorisk, men angives som <IndberetterCpr/>, når der ikke 
er en fuldmagtshaver 

- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 
 

FravaersUuid Angivelse af sygefraværets fraværsUUID, f.eks. d1a142d5-b174-406d-915f-
036cc6f386c0 som er angivet på f.eks. den oprindelige NemRefusionIndberetning 
 

- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
AfsendtDato Dato for hvornår RequestType er afsendt fra Mit Sygefravær 

 
- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ (2020-12-31 aktuel dansk tid) 

 
 

 Data 

Datastrukturen er en funktionsstruktur. En RequestType kan kun indeholde 1 funktionsstruktur. Hvis der skal 
sendes flere funktionsstrukturer, skal de sendes hver for sig. 

Datastrukturen skal indeholde max. 1 af følgende funktionsstrukturer: 

- PartsHoering 

- Dokument 

- DelvisGenoptagetArbejde 

- FlytteMeddelelse 

- SupplerendeOplsyninger 

- UnderretningsBrev 

- AnmodningOmSygeDagpenge 

- Oplysningsskema 

- Raskmelding 

De forskellige struktruer er beskrevet i de efterfølgende underafsnit. 

 

4.4.2.1 PartsHoering 

Partshøring indeholder den sygemeldtes svar på partshøring. Når den sygemeldte har svaret på 
partshøringen i Mit Sygefravær, skal svaret sendes til KSD. 

PartsHoering 

PartsHoeringsUUID Det UUID der er dannet til partshøringsskema, f.eks. 
E839351C1AAC1EDB80FD5E0C75A36DAB. 
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Det er KSD, der danner UUID i forbindelse med RequestType PartsHoering fra 
KSD. 
 

- Feltet er obligatorisk,  
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
SignedDateTime Den dato den sygemeldte har signeret partshøringen. 

 
- Feltet er obligatorisk at udfylde, 
- Angives som ’dateTime’ (2020-12-31T00:00:00Z GMT) 

 
PartsHoeringXML + se strukturen PartsHoeringXML 

 

PartsHoeringXML 

Text Den sygemeldtes svar på partshøringen.  
Feltet kan indeholde op til 2 A4-sider svarende til 2000 tegn (inkl. mellemrum). 
 

- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
 

4.4.2.2 Dokument 

Der ikke nogen opgave forbundet med Dokument. Borgeren har mulighed for – uopfordret - at uploade et 
eller flere dokumenter i Mit Sygefravær og sende det/dem til KSD. 

Denne requesttype benyttes også ved requesttype Supplerende Oplysninger (afsnit 4.4.6), ved denne type 
bruges feltet ’Beskrivelse’ ikke, i det tilfælde benyttes feltet ’Tekst’. 

Dokument 

DokumentUUID Det UUID der er dannet til Dokument, f.eks. 
E839351C1AAC1EDB80FD5E0C75A36DAB. 
Det er Mit Sygefravær, der danner UUID, når det uploades af den sygemeldte. 
 

- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
SignedDateTime Den dato den sygemeldte har signeret dokumentet. 

 
- Feltet er obligatorisk 
- Angives som ’dateTime’ (2020-12-31T00:00:00Z GMT) 

 
UploaddokumentationXml + se strukturen UploaddokumentationXml 

 

UploaddokumentationXml 
Indeholder filen som den sygemeldte har uploadet. Følgende filtyper kan uploades: .pdf, .jpg, .jpeg, .jpg, .png, .gif 

 
Emne Svarer til ’Titel på dokument’  

 
Mit Sygefravær vil på forsiden oplyse følgende i tidslinjen:  
Du har modtaget <Emne>. 
 

- Feltet er obligatorisk 
- Angives som ’string’ 
- Max. 200 tegn 

 
Beskrivelse Svarer til ’Afgiv kommentar’ 
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- Feltet er obligatorisk 
- Angives som ’string’ 
- Max. 200 tegn 

 
Filnavn Svarer til navnet på filen der er uploadet 

 
- Feltet er obligatorisk 
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
DocumentFil PDF-filen 

 
- Feltet er obligatorisk 
- Angives som ’ base64Binary’ 

 
 

Indtil Delleverance 3 anvender Mit Sygefravær e-mail som kommunikationskanal i forbindelse med 
afsendelse af uploadet dokument fra borgeren til fagsystemet, jf. afsnit 3.1. Forretningsregel for 
forsendelseskanal og modtagerkommune. Når Delleverance 3 idriftsættes, vil uploadet dokument blive sendt 
via snitfladen. Delleverance 3 blev sat i drift den 2. juni 2020.  

4.4.2.3 DelvisGenoptagetArbejde 

Når borgeren har indberettet oplysninger om delvist genoptaget arbejde som lønmodtager eller graden af 
uarbejdsdygtighed som selvstændig i Mit Sygefravær, skal oplysningerne sendes til KSD. 

Indtil Delleverance 3 anvender Mit Sygefravær e-mail som kommunikationskanal i forbindelse med 
afsendelse af indberetning vedrørende delvist genoptaget arbejde fra borgeren til fagsystemet, jf. afsnit 3.1. 
Forretningsregel for forsendelseskanal og modtagerkommune. Når Delleverance 3 idriftsættes, vil 
indberetning vedrørende delvist genoptaget arbejde blive sendt via snitfladen. Delleverance 3 blev sat i drift 
den 2. juni 2020. 

Der indberettes enten som lønmodtager eller som selvstændig. Begge strukturer kan ikke forekomme 
samtidig. 

DelvisGenoptagetArbejde 

DelvisGenoptagetArbejdeUUID Det UUID der er dannet til DelvisGenoptagetArbejde, f.eks. 
E839351C1AAC1EDB80FD5E0C75A36DAB. 
Det er KSD, der danner UUID. 
 

- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
SignedDateTime Den dato den sygemeldte har signeret indberetning af delvist genoptaget 

arbejde/uarbedsdygtighed. 
 

- Feltet er obligatorisk 
- Angives som ’dateTime’ (2020-12-31T00:00:00Z GMT) 

 
DelvisGenoptagetArbejdeXML + se strukturen DelvisGenoptagetArbejdeXML 

 

DelvisGenoptagetArbejdeXML 

UgeOplysninger + se strukturen UgeOplysninger 
 

UgeOplysninger 
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Loenmodtager + se strukturen Loenmodtager 
Selvstaendig + se strukturen Selvstaendig 

 

Loenmodtager 
Strukturen kan angives op til 53 gange i samme indberetning 

UgeNr Svarer til ugenummer 
 

- Feltet er obligatorisk 
- Angives som string - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
Aar Svarer til årstal for det indberettede ugenummer 

 
- Feltet er obligatorisk 
- Angives som string 

 
Timer Svarer til antal delvist genoptaget timer for den indberettede uge 

 
- Feltet er obligatorisk 
- Angives som string - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
Minuter Svarer til antal delvist genoptaget minutter for den indberettede uge 

 
- Feltet er obligatorisk 
- Angives som string - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
 

Selvstaendig 
Strukturen kan angives én gang i samme indberetning 

FraDato Svarer til datoen for start af delvist genoptaget arbejde 
 

- Feltet er obligatorisk 
- Angives som string (2020-12-31 aktuel dansk tid) 

 
Procent Svarer til procentsatsen for uarbejdsdygtighed som selvstændig – 50, 75 eller 100%  

 
- Feltet er obligatorisk 
- Angives som string - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
 

 

4.4.2.4 Flyttesamtykke 

Når borgeren har afgivet samtykke i Mit Sygefravær, skal svaret sendes til KSD. 

Flyttesamtykke 

FlyttesamtykkeUUID Det UUID der er dannet til flyttesamtykke, f.eks. 
E839351C1AAC1EDB80FD5E0C75A36DAB. 
Det er KSD, der danner UUID. 
 

- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
SignedDateTime Den dato den sygemeldte har signeret flyttesamtykke. 

 
- Feltet er obligatorisk 
- Angives som ’dateTime’ (2020-12-31T00:00:00Z GMT) 
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FlyttesamtykkeXML + se strukturen FlyttesamtykkeXML 
 

FlyttesamtykkeXML 

AfgivetSamtykke Svarer til den sygemeldtes afgivne svar. 
 

- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’bolean’ - true/false 

 
 

4.4.2.5 Supplerende Oplysninger 

Når den sygemeldte har afgivet supplerende oplysninger i Mit Sygefravær, skal disse sendes til KSD. 

Datatypen Tekst og/eller Dokument skal udfyldes. Enten Tekst alene, Dokument alene eller begge dele. 
Minimum en af typerne skal udfyldes. 

Eksempel: Borgeren angiver kommentar og vedhæfter 2 dokumenter. Dette vil resultere i at denne snitflade 
kaldes 2 gange, en gang pr. dokument, samme Tekst (kommentar), Filnavn, SignedDateTime og 
SupplerendeOplysningerUUID hver gang. 

SupplerendeOplysninger 

SupplerendeOplysningerUUID Det UUID der er dannet til supplerende oplysninger, f.eks. 
E839351C1AAC1EDB80FD5E0C75A36DAB. 
Det er KSD, der danner UUID ved fremsendelse af opgaven. 
 

- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
SignedDateTime Den dato den sygemeldte har signeret supplerende oplysninger. 

 
- Feltet er obligatorisk 
- Angives som ’dateTime’ (2020-12-31T00:00:00Z GMT) 

 
SupplerendeOplysningerXML + se strukturen SupplerendeOplysningerXML 

 

SupplerendeOplysningerXML 

Tekst Svarer til den fritekst den sygemeldte har indtastet i Mit Sygefravær  
 

- Feltet er obligatorisk, kan udelades hvis ’Dokument’ er uploadet, skal da 
blot angives som <Tekst/> 

- Angives som ’string’ 
- Max. 500 tegn 

 
Dokument + se strukturen Dokument – kan udelades hvis ’Tekst’ er udfyldt 

 

Dokument 

DokumentUUID Det UUID der er dannet til Dokument, f.eks. 
E839351C1AAC1EDB80FD5E0C75A36DAB. 
Det er Mit Sygefravær, der danner UUID, når det uploades af den sygemeldte. 
 

- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
SignedDateTime Den dato den sygemeldte har signeret dokumentet. 
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- Feltet er obligatorisk 
- Angives som ’dateTime’ (2020-12-31T00:00:00Z GMT) 

 
UploaddokumentationXml + se strukturen UploaddokumentationXml 

 

UploaddokumentationXml 
Indeholder filen som den sygemeldte har uploadet. Følgende filtyper kan uploades: .pdf, .jpg, .jpeg, .jpg, .png, .gif 

 
Emne Svarer til ’Titel på dokument’  

 
Mit Sygefravær vil på forsiden oplyse følgende i tidslinjen:  
Du har modtaget <Emne>. 
 

- Feltet er obligatorisk 
- Angives som ’string’ 
- Max. 200 tegn 

 
Beskrivelse Benyttes ikke ved fremsendelse af supplerende oplysninger, skal angives som 

<Beskrivelse/> i XML. 
 

Filnavn Svarer til navnet på filen der er uploadet 
 

- Feltet er obligatorisk 
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
DocumentFil PDF-filen 

 
- Feltet er obligatorisk 
- Angives som ’ base64Binary’ 

 
 

4.4.2.6 Underretningsbrev 

Når borgeren har svaret på underretningsbrevet i Mit Sygefravær, skal underretningsbrevet sendes til KSD.  

Underretningsbrev 

UnderretningsbrevUUID Det UUID der er dannet til underretningsbrevet, f.eks. 
E839351C1AAC1EDB80FD5E0C75A36DAB. 
Det er KSD, der danner UUID, når opgaven sendes til Mit Sygefravær. 
 

- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
SignedDateTime Den dato den sygemeldte har signeret underretningsbrevet. 

 
- Feltet er obligatorisk 
- Angives som ’dateTime’ (2020-12-31T00:00:00Z GMT) 

 
UnderretningsbrevXml + se strukturen UnderretningsbrevXml 

 

UnderretningsbrevXml 

OplysningerFraDinArbejdsgiver + se strukturen OplysningerFraDinArbejdsgiver 
 

OplysningerFraDinArbejdsgiver 
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Text Den sygemeldtes svar på underretningsbrevet.  
Feltet kan indeholde op til 2 A4-sider svarende til 2000 tegn (inkl. mellemrum). 
 

- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
EnigIOplysninger Svarer til om den sygemeldte er enig eller uenig i arbejdsgiverens indberettede 

oplysninger omkring sygefraværet. 
 

- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’bolean’ - true/false 

 
 

4.4.2.7 AnmodningSygeDagpenge 

Når borgeren har udfyldt anmodning om sygedagpenge i Mit Sygefravær, skal anmodningen sendes til KSD. 

AnmodningSygeDagpenge 

AnmodningSygeDagpenge-
UUID 

Det UUID der er dannet til anmodningen, f.eks. 
E839351C1AAC1EDB80FD5E0C75A36DAB. 
Det er KSD, der danner UUID, når opgaven sendes til Mit Sygefravær. 
 

- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
SignedDateTime Den dato den sygemeldte har signeret anmodning om sygedagpenge. 

 
- Feltet er obligatorisk 
- Angives som ’dateTime’ (2020-12-31T00:00:00Z GMT) 

 
AnmodningSygeDagpengeXml + se strukturen AnmodningSygeDagpengeXml 

 

AnmodningSygeDagpengeXml 

AarsagTilFravaerAnmeldtEfter Anvendes kun når der er tale om en DP200B. 
 

- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
AnmodOmSygedagpenge Svarer til om den sygemeldte ønsker at anmode om sygedagpenge. 

 
- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’bolean’ - true/false 

 
 

4.4.2.8 Oplysningsskema 

Når borgeren har udfyldt oplysningsskemaet i Mit Sygefravær, skal oplysningerne sendes til KSD.  

OplysningsskemaXml indeholder alle svarfelter efter de krav som er stillet til Mit Sygefravær.  
Alle felter i OplysningsskemaXml har ordlyden af spørgsmålet vist til borgen som kommentar i schema. 

Oplysningsskema 

OplysningsskemaUUID Det UUID der er dannet til oplysningsskemaet, f.eks. 
E839351C1AAC1EDB80FD5E0C75A36DAB. 
Det er KSD, der danner UUID, når opgaven sendes til Mit Sygefravær. 
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- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
SignedDateTime Den dato den sygemeldte har signeret oplysningsskemaet. 

 
- Feltet er obligatorisk 
- Angives som ’dateTime’ (2020-12-31T00:00:00Z GMT) 

 
OplysningsskemaXml + se strukturen OplysningsskemaXml 

 

OplysningsskemaXml 

DinSygdom + se strukturen DinSygdom  
ArbejdsOgPersonskade + se strukturen ArbejdsOgPersonskade 
StillingOgErhvervOgUddan-
nelsesbaggrund 

+ se strukturen StillingOgErhvervOgUddannelsesbaggrund 

TilbageIArbejde + se strukturen TilbageIArbejde 
Behandling + se strukturen Behandling 
ArbejdspladsOgArbejds-
funktioner 

+ se strukturen ArbejdspladsOgArbejdsfunktioner 

Kontaktperson + se strukturen Kontaktperson 
AfgivSamtykke + se strukturen AfgivSamtykke 
Sygemeldte + se strukturen Sygemeldte 

 

DinSygdom 

DinFoersteFravaersdag Angivelse af den sygemeldtes første fraværsdag. 
 

- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ 

 
HvadFejlerDu Indeholder følgende værdisæt fra monsterark, jf. ID13010: 

 
- Hjertekarsygdom;  
- Kræft;  
- Luftvejssygdom;  
- Brækket arm, ben el. lign;  
- Stress/angst/depression;  
- Andet 

 
- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
UddybHvadDuFejler Indeholder fritekst afgivet af den sygemeldte. 

 
- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
HarDuTidligereVaeretSygemeldt-
AfSammeAarsag 

Indeholder svar afgivet af den sygemeldte. 
 

- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’bolean’ – true/false 

 
HvornaarVarDuSygemeldt Angivelse af dato for tidligere sygemelding af samme årsag. 

 
- Feltet er obligatorisk, hvis feltet ’ HarDuTidligereVaeretSygemeldt-

AfSammeAarsag’ = true, hvis false skal feltet ikke med 
- Angives som ’dateTime’ (2020-12-31T00:00:00Z GMT) 
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ErDinSygedomLivstruende Indeholder svar afgivet af den sygemeldte. 
 

- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
OenskerDuAtBenytteStandby-
Ordning 

Indeholder svar afgivet af den sygemeldte. 
 

- Feltet er obligatorisk, hvis feltet ’ErDinSygedomLivstruende’ = ’Ja’ 
Hvis ’Nej’ eller ’Ved ikke’ skal feltet angives som ’false’ 

- Angives som ’bolean’ – true/false 
 

 

ArbejdsOgPersonskade 

SkyldesDitFravaerEnArbejds-
skade 

Indeholder svar afgivet af den sygemeldte. 
 

- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’bolean’ – true/false 

 
ErDArbejdsskadenAnmeldt Indeholder svar afgivet af den sygemeldte. 

 
- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’bolean’ – true/false 

 
SkyldesDitFravaerEnArbejds-
skade 

Indeholder svar afgivet af den sygemeldte. 
 

- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’bolean’ – true/false 

 
BeskrivKortSkadesforloebet Indeholder svar afgivet af den sygemeldte. 

 
- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 
- Hvis ej udfyldt, angives følgende i strukturen 

<BeskrivKortSkadesforloebet/> 
 

AdressePaaSkadevolders-
Forsikringsselskab 

Indeholder svar afgivet af den sygemeldte. 
 

- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 
- Hvis ej udfyldt, angives følgende i strukturen 

<AdressePaaSkadevoldersForsikringsselskab/> 
 

SkadeNr Indeholder svar afgivet af den sygemeldte. 
 

- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 
- Hvis ej udfyldt, angives følgende i strukturen <SkadeNr/> 

 
PoliceNr Indeholder svar afgivet af den sygemeldte. 

 
- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 
- Hvis ej udfyldt, angives følgende i strukturen <PoliceNr/> 

 
 

StillingOgErhvervOgUddannelsesbaggrund 

DinStilling Anvendes hvis der er tale om DP300A/DP300B. Indeholder svar afgivet af den 
sygemeldte. 
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- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
DitErhverv Anvendes hvis der er tale om DP300C. Indeholder svar afgivet af den 

sygemeldte. 
 

- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
HvornaarBlevDuSelvstaendig Anvendes hvis der er tale om DP300C. Indeholder svar afgivet af den 

sygemeldte. 
 

- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
DinUddannelse Anvendes hvis der er tale om DP300A/DP300B. Indeholder svar afgivet af den 

sygemeldte. 
 

- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
StillingIDitSenesteArbejdsforhold Anvendes hvis der er tale om DP300B. Indeholder svar afgivet af den sygemeldte. 

 
- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
 

TilbageIArbejde 

HvornaarForventerDuAtRaskmelde-
Dig_300A_300C 

Anvendes hvis der er tale om DP300A/DP300C. Indeholder svar afgivet af 
den sygemeldte. 
 

- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
HvornaarForventerDuAtRaskmelde-
Dig_300B 

Anvendes hvis der er tale om DP300B. Indeholder svar afgivet af den 
sygemeldte. 
 

- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
OplysDatoForSidsteSygefravaers-dag Indeholder svar afgivet af den sygemeldte. 

 
- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ (2020-12-31 aktuel dansk tid) 
- Hvis ej udfyldt, angives følgende i strukturen 

<OplysDatoForSidsteSygefravaersdag/> 
 

HarDuEnForventetDatoForRaskmelding-
FuldtUd 

Indeholder svar afgivet af den sygemeldte. 
 

- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ – true/false 

 
HarDuEnForventetDatoForRaskmelding Indeholder svar afgivet af den sygemeldte. 

 
- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ – true/false 

 
OplysDatoen Indeholder svar afgivet af den sygemeldte. 

 
- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ (2020-12-31 aktuel dansk tid) 
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- Hvis ej udfyldt, angives følgende i strukturen <OplysDatoen/> 
 

ForventerDuAtVendeTilbageTilDin-
Arbejdsplads 

Indeholder svar afgivet af den sygemeldte. 
 

- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’bolean’ – true/false 

 
HvorforForventerDuIkkeAfVendeTilbage-
TilDinArbejdsplads 

Indeholder svar afgivet af den sygemeldte. Kan indeholde følgende: 
- Jeg er blevet opsagt 
- Jeg har selv sagt op 
- Anden årsag 

 
- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 
- Hvis ej udfyldt, angives følgende i strukturen 

<HvorforForventerDuIkkeAfVendeTilbageTilDinArbejdsplads/> 
 

AndenAarsag Indeholder svar afgivet af den sygemeldte. 
 

- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
HvorMegetForventerDuAtGenoptage-
ArbejdetMed 

Indeholder svar afgivet af den sygemeldte. Kan indeholde følgende: 
- 25% 
- 50% 

 
- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
ForventetGenoptagelseAfArbejdet Indeholder svar afgivet af den sygemeldte. Angives som dato  

 
- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ (2020-12-31 aktuel dansk tid) 

 
 

Behandling 

ErDuIBehandlingForDinSygdom Indeholder svar afgivet af den sygemeldte. 
 

- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
JaHosEgenLaege Indeholder svar afgivet af den sygemeldte. 

 
- Feltet er optionelt  
- Angives som ’string’ 

 
Ét af følgende felter skal angives: 

- JaHosEgenLaege 
- JaHosSpeciallaege 
- JaPaaHospital 
- JaHosPsykologPsykiater 
- JaHosFysioterapeutKiropraktor 
- JaHosAndenBehandler 

 
JaHosSpeciallaege Indeholder svar afgivet af den sygemeldte. 

 
- Feltet er optionelt 
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
Ét af følgende felter skal angives: 
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- JaHosEgenLaege 
- JaHosSpeciallaege 
- JaPaaHospital 
- JaHosPsykologPsykiater 
- JaHosFysioterapeutKiropraktor 
- JaHosAndenBehandler 

 
JaPaaHospital Indeholder svar afgivet af den sygemeldte. 

 
- Feltet er optionelt 
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
Ét af følgende felter skal angives: 

- JaHosEgenLaege 
- JaHosSpeciallaege 
- JaPaaHospital 
- JaHosPsykologPsykiater 
- JaHosFysioterapeutKiropraktor 
- JaHosAndenBehandler 

 
JaHosPsykologPsykiater Indeholder svar afgivet af den sygemeldte. 

 
- Feltet er optionelt 
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
Ét af følgende felter skal angives: 

- JaHosEgenLaege 
- JaHosSpeciallaege 
- JaPaaHospital 
- JaHosPsykologPsykiater 
- JaHosFysioterapeutKiropraktor 
- JaHosAndenBehandler 

 
JaHosFysioterapeutKiropraktor Indeholder svar afgivet af den sygemeldte. 

 
- Feltet er optionelt 
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
Ét af følgende felter skal angives: 

- JaHosEgenLaege 
- JaHosSpeciallaege 
- JaPaaHospital 
- JaHosPsykologPsykiater 
- JaHosFysioterapeutKiropraktor 
- JaHosAndenBehandler 

 
JaHosAndenBehandler Indeholder svar afgivet af den sygemeldte. 

 
- Feltet er optionelt 
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
Ét af følgende felter skal angives: 

- JaHosEgenLaege 
- JaHosSpeciallaege 
- JaPaaHospital 
- JaHosPsykologPsykiater 
- JaHosFysioterapeutKiropraktor 
- JaHosAndenBehandler 

 
HvorErDuIBehandling Indeholder svar afgivet af den sygemeldte. 

 
- Feltet er obligatorisk  
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- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 
 
Feltet anvendes ikke for nuværende og sendes derfor ikke med i request 
fra Mit Sygefravær. 
 

NavnOgAdressePaaDinEgenLaege Indeholder svar afgivet af den sygemeldte. 
 

- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 
- Hvis ej udfyldt, angives følgende i strukturen 

</NavnOgAdressePaaDinEgenLaege> 
 

NavnOgAdressePaaSpeciallaegen Indeholder svar afgivet af den sygemeldte. 
 

- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 
- Hvis ej udfyldt, angives følgende i strukturen 

<NavnOgAdressePaaSpeciallaegen/> 
 

NavnOgAdressePaaHospitalet Indeholder svar afgivet af den sygemeldte. 
 

- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 
- Hvis ej udfyldt, angives følgende i strukturen 

<NavnOgAdressePaaHospitalet/> 
 

NavnOgAdressePaaPsykologen-
Psykiateren 

Indeholder svar afgivet af den sygemeldte. 
 

- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 
- Hvis ej udfyldt, angives følgende i strukturen 

<NavnOgAdressePaaPsykologenPsykiateren/> 
 

NavnOgAdressePaaFysioterapeuten-
Kiropraktoren 

Indeholder svar afgivet af den sygemeldte. 
 

- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 
- Hvis ej udfyldt, angives følgende i strukturen 

</NavnOgAdressePaaFysioterapeutenKiropraktoren> 
 

NavnOgAdressePaaAndenBehandler Indeholder svar afgivet af den sygemeldte. 
 

- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 
- Hvis ej udfyldt, angives følgende i strukturen 

<NavnOgAdressePaaAndenBehandler/> 
 

AfventerDuEnOperation Indeholder svar afgivet af den sygemeldte. 
 

- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’bolean’ – true/false 

 
OplysDatoForOperationen Indeholder svar afgivet af den sygemeldte. 

 
- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ (2020-12-31 aktuel dansk tid) 
- Hvis ej udfyldt, angives følgende i strukturen 

<OplysDatoForOperationen/> 
 

UddybendeKommentarerOmkring-
Behandlingen 

Indeholder svar afgivet af den sygemeldte. Kan indeholde op til 2000 
karakterer inkl. mellemrum. 
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- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
 

ArbejdspladsOgArbejdsfunktioner 

HarDinSygdomPaavirketDitArbejde-
IndenDuBlevSygemeldt 

Indeholder svar afgivet af den sygemeldte. 
 

- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’bolean’ – true/false 

 
HvorLaengeHarSygdommenPaavirket-
DitArbejde 

Indeholder svar afgivet af den sygemeldte. Benyttes for 300A og 300C 
 

- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 
- Hvis ej udfyldt, angives følgende i strukturen 

<HvorLaengeHarSygdommenPaavirketDitArbejde/> 
 

HvorLaengeHarSygdommenPaavirket-
DitArbejdeFastholdelse 

Indeholder svar afgivet af den sygemeldte. 
 

- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
HvorLaengeHarSygdommenPaavirket-
DitArbejdeFastholdelseArbejdsgiver 

Indeholder svar afgivet af Arbejdsgiver i NemRefusion indberetningen. 
 

- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
HvilkeArbejdsopgaverErPaavirket-
AfSygdommen 

Indeholder svar afgivet af den sygemeldte. 
 

- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
HvordanHarDinArbejdsgiverTilpasset-
ArbejdetTilDinHelbredstilstand 

Indeholder svar afgivet af den sygemeldte. 
 

- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ 

 
HvordanHarDinArbejdsgiverTilpasset-
ArbejdetTilDinHelbredstilstandArbejdsgiver 

Indeholder svar afgivet af Arbejdsgiver i NemRefusion indberetningen. 
 

- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
 

HarDuOgArbejdsgiverUdarbejdet-
PlanForTilbagevenden 

Indeholder svar afgivet af den sygemeldte. 
 

- Feltet er obligatorisk  
Angives som ’bolean’ – tue/false 

 
HarDuFaetLaegeerklaeringTilArbejdsgiver Indeholder svar afgivet af den sygemeldte. 

 
- Feltet er obligatorisk  

Angives som ’bolean’ – tue/false 
 

 

Kontaktperson 

Navn Indeholder svar afgivet af den sygemeldte. 
 

- Feltet er optionelt 
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 
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Telefonnummer Indeholder svar afgivet af den sygemeldte. 
 

- Feltet er optionelt 
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
Email Indeholder svar afgivet af den sygemeldte. 

 
- Feltet er optionelt  
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 
 

Kontaktperson 

SamtykkeTilAtKommunenKan-
IndhenteHelbredsoplysninger 

Indeholder svar afgivet af den sygemeldte. 
 

- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ – true/false 
 

 
SamtykkeTilAtKommunenKan-
IndhenteUdbetalingDanmarkOplysninger 

Indeholder svar afgivet af den sygemeldte. 
 

- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ – true/false 

 
 

Sygemeldte 

Telefonnummer Indeholder svar afgivet af den sygemeldte. 
 

- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 
 

 
 

 

4.4.2.9 Raskmelding 

Den sygemeldte borger har mulighed for at raskmelde sig via raskmeldingsfanen i Mit Sygefravær og sende 
raskmeldingen til KSD. 

Indtil Delleverance 3 anvender Mit Sygefravær DFDG som kommunikationskanal i forbindelse med 
afsendelse af raskmelding fra borgeren til fagsystemet, jf. afsnit 3.1. Forretningsregel for forsendelseskanal 
og modtagerkommune. Når Delleverance 3 idriftsættes, vil raskmeldinger blive sendt via snitfladen.  

Raskmelding 
RaskmeldingUUID Det UUID der er dannet til raskmeldingen, f.eks. 

E839351C1AAC1EDB80FD5E0C75A36DAB. 
Det er Mit Sygefravær, der danner UUID, når den sygemeldte indberetter en 
raskmelding via Mit Sygefravær. 
 

- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’string’ - maksimum er 10.000.000 karakterer 

 

SignedDateTime Den dato den sygemeldte har signeret raskmeldingen. 
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- Feltet er obligatorisk 
- Angives som ’dateTime’ (2020-12-31T00:00:00Z GMT) 

 

RaskmeldingXML + se strukturen RaskmeldingXML 

 

RaskmeldingXML 

SidsteFravaersDato Den sidste dag den sygemeldte er sygemeldt. 
 

- Feltet er obligatorisk  
- Angives som ’dateTime’ (2020-12-31T00:00:00Z GMT) 
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5 Eksempelsamling – XML sendt fra KSD 

5.1 SubmitArbejdsgiverIndberetning sendt fra KSD 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 
<ns0:KSDINterfaceTilMitSygefravaer xmlns:ns0="dk.mitsygefravaer"> 
 <ns0:InterfaceVersion>v1.0.4</ns0:InterfaceVersion> 
 <ns0:KommunikationsType> 
  <ns0:RequestType> 
   <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">xxx</ds:Signature> 
   <ns0:DefaultHeader> 
    <ns0:RequestGUID>441EA1747DF21EDA849F9A6873234D59</ns0:RequestGUID> 
    <ns0:IndberetningsUUID>94e4c380-9044-4f79-80a8-4ab9973ea3d4</ns0:IndberetningsUUID> 
    <ns0:FravaersUuid>54276da2-71a4-4f93-bcf0-29b7ce90dd17</ns0:FravaersUuid> 
    <ns0:Cpr>xxxxxxxxxx</ns0:Cpr> 
    <ns0:Status> 
     <ns0:StatusKode>0</ns0:StatusKode> 
    </ns0:Status> 
    <ns0:KommuneKode>0575</ns0:KommuneKode> 
    <ns0:AfsendtDato>2019-11-27</ns0:AfsendtDato> 
   </ns0:DefaultHeader> 
   <ns0:Data> 
    <ns0:SubmitArbejdsgiverIndberetning> 
     <ns0:NemRefusionIndberetning> 
      <NemRefusionIndberetningStruktur xmlns="urn:oio:kmd:nemrefusionindberetning:2009.07.03" MessageID="79"> 
       <HeaderStruktur xmlns="urn:oio:kmd:nemrefusionheader:2009.07.03"> 
        <SignOffIndikator>true</SignOffIndikator> 
        <TokenTekst>27dcd3f3-c337-45ee-9fe5-abff4f60c91a</TokenTekst> 
        <AnsaettelseIdentifikator>1</AnsaettelseIdentifikator> 
        <TransaktionKode>Opret</TransaktionKode> 
        <IndberetningstypeKode>Anmeldelse</IndberetningstypeKode> 
        <FravaerTypeKode>Sygdom</FravaerTypeKode> 
        <FravaerendeStruktur> 
         <FravaerendeTypeKode>Forsikret</FravaerendeTypeKode> 
         <AdressebeskyttelseIndikator>false</AdressebeskyttelseIndikator> 
        </FravaerendeStruktur> 
        <AnsaettelsesforholdStruktur> 
         <BekraeftetIndikator>true</BekraeftetIndikator> 
         <IkkeBekraeftetTekst/> 
        </AnsaettelsesforholdStruktur> 
        <IndberetningUUIDIdentifikator>94e4c380-9044-4f79-80a8-4ab9973ea3d4</IndberetningUUIDIdentifikator> 
        <FravaerUUIDIdentifikator>54276da2-71a4-4f93-bcf0-29b7ce90dd17</FravaerUUIDIdentifikator> 
        <IndberetningTilstandKode>KlargjortIndberetning</IndberetningTilstandKode> 
        <ReferenceAttributTekst/> 
        <CorrelationIdentifier>441ea174-7df2-1eea-849d-5f825c82daf5</CorrelationIdentifier> 
        <ModtagerKommuneStruktur> 
         <ModtagerKommuneKode>0575</ModtagerKommuneKode> 
         <ModtagerKommuneNavn>Vejen Kommune</ModtagerKommuneNavn> 
         <ModtagerMyndighedKode>0575</ModtagerMyndighedKode> 
         <ModtagerMyndighedNavn>Askov Kommune</ModtagerMyndighedNavn> 
        </ModtagerKommuneStruktur> 
        <IndberetterStruktur> 
         <IndberetterIdentifikator>CVR:21127310-UID:48644678+CN=METALARBEJDERNES A-kasse-Modulus// 
CVR:21127310</IndberetterIdentifikator> 
         <IndberetterOprettetIdentifikator>CVR:21127310-UID:48644678+CN=METALARBEJDERNES A-kasse-Modulus,// 
CVR:21127310</IndberetterOprettetIdentifikator> 
         <OprettetDatoTid>2019-11-27T06:07:57.0514952</OprettetDatoTid> 
         <OpdateretDatoTid>2019-11-27T06:07:57.0514952</OpdateretDatoTid> 
        </IndberetterStruktur> 
        <SigneringDatoTid>2019-11-27T06:07:57.0358998</SigneringDatoTid> 
        <OpretterAktoer>VirksomhedsService</OpretterAktoer> 
       </HeaderStruktur> 
       <FormNoticeStructure xmlns="http://rep.oio.dk/adir.dk/xml/schemas/2008/12/12/" timestamp="2019-11-
27T06:07:57.0514952+01:00"> 
        <NoticeHeaderStructure> 
         <TransactionDate>0001-01-01T00:00:00</TransactionDate> 
         <CorrelationIdentifier>94e4c380-9044-4f79-80a8-4ab9973ea3d4</CorrelationIdentifier> 
         <CVRnumberIdentifier 
xmlns="http://rep.oio.dk/cvr.dk/xml/schemas/2005/03/22/">21127310</CVRnumberIdentifier> 
         <PNumberIdentifier xmlns="http://rep.oio.dk/virk.dk/xml/schemas/2002/06/28/">1001531692</PNumberIdentifier> 
         <MunicipalityCode xmlns="http://rep.oio.dk/cpr.dk/xml/schemas/core/2005/03/18/">0575</MunicipalityCode> 
         <PersonCivilRegistrationIdentifier 
xmlns="http://rep.oio.dk/cpr.dk/xml/schemas/core/2005/03/18/">xxxxxxxxxx</PersonCivilRegistrationIdentifier> 
         <FormIdentifier>DP200B</FormIdentifier> 
        </NoticeHeaderStructure> 
        <ErrorMessageCollection/> 
        <RuleMessageCollection> 
         <RuleMessageStructure> 
          <MessageHeaderText ruleMajorIdentifier="VASPolicy ver. 1.99 (27-11-2019 05:55:58)" 
ruleMinorIdentifier="0">Ingen bemærkninger.</MessageHeaderText> 
          <MessageDetailCollection> 
           <MessageDetailStructure> 
            <DetailHeaderText/> 
            <DetailBodyText/> 
           </MessageDetailStructure> 
          </MessageDetailCollection> 
         </RuleMessageStructure> 
        </RuleMessageCollection> 
        <CompanyInformationStructure> 
         <MunicipalityInformationStructure> 
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          <MunicipalityName 
xmlns="http://rep.oio.dk/cpr.dk/xml/schemas/core/2006/05/23/">KØBENHAVN</MunicipalityName> 
          <MunicipalityCode xmlns="http://rep.oio.dk/cpr.dk/xml/schemas/core/2005/03/18/">0101</MunicipalityCode> 
         </MunicipalityInformationStructure> 
         <EmployeeTotalQuantity>0</EmployeeTotalQuantity> 
         <IndustryClassificationCollection> 
          <IndustryClassificationStructure> 
           <IndustryGroupName>Lovpligtig socialsikring mv.</IndustryGroupName> 
           <NACECode>843000</NACECode> 
          </IndustryClassificationStructure> 
         </IndustryClassificationCollection> 
        </CompanyInformationStructure> 
        <ActiveFormInformationStructure> 
         <MunicipalityFormInformationCollection> 
          <MunicipalityFormInformationStructure> 
           <MunicipalityInformationStructure> 
            <MunicipalityName xmlns="http://rep.oio.dk/cpr.dk/xml/schemas/core/2006/05/23/">-
</MunicipalityName> 
            <MunicipalityCode 
xmlns="http://rep.oio.dk/cpr.dk/xml/schemas/core/2005/03/18/">0860</MunicipalityCode> 
           </MunicipalityInformationStructure> 
           <FormQuantity>14</FormQuantity> 
          </MunicipalityFormInformationStructure> 
         </MunicipalityFormInformationCollection> 
        </ActiveFormInformationStructure> 
       </FormNoticeStructure> 
       <NemRefusionFelterStruktur xmlns="urn:oio:kmd:nemrefusionfelter:2009.07.03"> 
        <DenFravaerendeStruktur xmlns="urn:oio:adir:dagpenge:2009.07.01"> 
         <BorgerStruktur> 
          <CPRnummerIdentifikator>xxxxxxxxxx</CPRnummerIdentifikator> 
          <DanskAdresseStruktur> 
           <StreetName xmlns="http://rep.oio.dk/ebxml/xml/schemas/dkcc/2005/03/15/">xxxxxxxxxx</StreetName> 
           <StreetNameForAddressingName 
xmlns="http://rep.oio.dk/cpr.dk/xml/schemas/core/2005/03/18/">xxxxxxxxxx</StreetNameForAddressingName> 
           <StreetBuildingIdentifier 
xmlns="http://rep.oio.dk/ebxml/xml/schemas/dkcc/2003/02/13/">1</StreetBuildingIdentifier> 
           <PostCodeIdentifier 
xmlns="http://rep.oio.dk/ebxml/xml/schemas/dkcc/2005/03/15/">xxxx</PostCodeIdentifier> 
           <DistrictName 
xmlns="http://rep.oio.dk/ebxml/xml/schemas/dkcc/2005/03/15/">xxxxxxxxxx</DistrictName> 
          </DanskAdresseStruktur> 
          <BorgerNavnStruktur> 
           <PersonGivenName 
xmlns="http://rep.oio.dk/ebxml/xml/schemas/dkcc/2003/02/13/">xxxxxxxxxx</PersonGivenName> 
           <PersonSurnameName 
xmlns="http://rep.oio.dk/ebxml/xml/schemas/dkcc/2003/02/13/">xxxxxxxxxx</PersonSurnameName> 
          </BorgerNavnStruktur> 
         </BorgerStruktur> 
        </DenFravaerendeStruktur> 
        <SygdomsfravaerStruktur xmlns="urn:oio:adir:dagpenge:2009.07.01"> 
         <FoersteSygefravaersdagDato>2019-11-13</FoersteSygefravaersdagDato> 
        </SygdomsfravaerStruktur> 
        <ArbejdsloeshedskasseforholdStruktur xmlns="urn:oio:adir:dagpenge:2009.07.01"> 
         <ForsikringsgradKode>1</ForsikringsgradKode> 
         <YdelserStruktur> 
          <YdelseBeloebMaaned>18866</YdelseBeloebMaaned> 
          <RetTilYdelseFoersteToUgerIndikator>true</RetTilYdelseFoersteToUgerIndikator> 
          <YdelsestypeSidsteDagDato>2019-11-26</YdelsestypeSidsteDagDato> 
          <Uddannelsesloeft>false</Uddannelsesloeft> 
         </YdelserStruktur> 
        </ArbejdsloeshedskasseforholdStruktur> 
        <VirksomhedStruktur xmlns="urn:oio:adir:dagpenge:2009.07.01"> 
         <VirksomhedNavn>METALARBEJDERNES ARBEJDSLØSHEDSKASSE</VirksomhedNavn> 
         <CVRnummerIdentifikator>21127310</CVRnummerIdentifikator> 
         <PNummerIdentifikator>1001531692</PNummerIdentifikator> 
         <DanskAdresseStruktur> 
          <StreetName xmlns="http://rep.oio.dk/ebxml/xml/schemas/dkcc/2005/03/15/">Nyropsgade</StreetName> 
          <StreetBuildingIdentifier 
xmlns="http://rep.oio.dk/ebxml/xml/schemas/dkcc/2003/02/13/">38</StreetBuildingIdentifier> 
          <PostCodeIdentifier 
xmlns="http://rep.oio.dk/ebxml/xml/schemas/dkcc/2005/03/15/">1602</PostCodeIdentifier> 
          <DistrictName xmlns="http://rep.oio.dk/ebxml/xml/schemas/dkcc/2005/03/15/">København V</DistrictName> 
         </DanskAdresseStruktur> 
         <TelefonNummerIdentifikator>33632000</TelefonNummerIdentifikator> 
        </VirksomhedStruktur> 
       </NemRefusionFelterStruktur> 
      </NemRefusionIndberetningStruktur> 
     </ns0:NemRefusionIndberetning> 
     <ns0:BlanketId>200B</ns0:BlanketId> 
     <ns0:Regtitel>MS200B-100</ns0:Regtitel> 
     <ns0:OplysningsskemaUUID>441EA1747DF21EDA849F99A8F8C8CD59</ns0:OplysningsskemaUUID> 
     <ns0:OplysningsskemaAfleveringsfristDato>2019-12-05</ns0:OplysningsskemaAfleveringsfristDato> 
     <ns0:AnmodningSygeDagpengeUUID>441EA1747DF21EDA849F99A8F8C8AD59</ns0:AnmodningSygeDagpengeUUID> 
     <ns0:AnmodningSygeDagpengeAfleveringsfristDato>2019-12-05</ns0:AnmodningSygeDagpengeAfleveringsfristDato> 
     <ns0:UnderretningsbrevUUID>441EA1747DF21EDA849F99A8F8C88D59</ns0:UnderretningsbrevUUID> 
     <ns0:UnderretningsbrevAfleveringsfristDato>2019-12-05</ns0:UnderretningsbrevAfleveringsfristDato> 
    </ns0:SubmitArbejdsgiverIndberetning> 
   </ns0:Data> 
  </ns0:RequestType> 
 </ns0:KommunikationsType> 
</ns0:KSDINterfaceTilMitSygefravaer> 
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5.2 PartsHoering sendt fra KSD 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 
<ns0:KSDINterfaceTilMitSygefravaer xmlns:ns0="dk.mitsygefravaer"> 
 <ns0:InterfaceVersion>v1.0.4</ns0:InterfaceVersion> 
 <ns0:KommunikationsType> 
  <ns0:RequestType> 
   <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">xxx</ds:Signature> 
   <ns0:DefaultHeader> 
    <ns0:RequestGUID>441EA1747DF21EEA8B9E6A308D530064</ns0:RequestGUID> 
    <ns0:IndberetningsUUID>3075b433-13f6-40b1-a50e-7627c4bb50ec</ns0:IndberetningsUUID> 
    <ns0:FravaersUuid>e5ce6092-cd03-4968-887b-864f725a435c</ns0:FravaersUuid> 
    <ns0:Cpr>xxxxxxxxxx</ns0:Cpr> 
    <ns0:Status> 
     <ns0:StatusKode>0</ns0:StatusKode> 
    </ns0:Status> 
    <ns0:KommuneKode>0217</ns0:KommuneKode> 
    <ns0:AfsendtDato>2020-01-02</ns0:AfsendtDato> 
   </ns0:DefaultHeader> 
   <ns0:Data> 
    <ns0:PartsHoering> 
     <ns0:PartsHoeringsUUID>441EA1747DF21EEA8B9E6962B8B22062</ns0:PartsHoeringsUUID> 
     <ns0:AfleveringsfristDato>2020-01-10</ns0:AfleveringsfristDato> 
     <ns0:MaalgruppeType>1</ns0:MaalgruppeType> 
     <ns0:PartsHoeringType>2</ns0:PartsHoeringType> 
     <ns0:PartsHoeringXML> 
      <ns0:OprindeligSendDato>2019-12-23T00:00:00Z</ns0:OprindeligSendDato> 
      <ns0:OprindeligFristDato>2019-12-31T00:00:00Z</ns0:OprindeligFristDato> 
      <ns0:OphoerStartDato>2019-12-31T00:00:00Z</ns0:OphoerStartDato> 
      <ns0:OphoerSlutDato>9999-12-31T00:00:00Z</ns0:OphoerSlutDato> 
      <ns0:OprindeligIndsendtDato>9999-12-31T00:00:00Z</ns0:OprindeligIndsendtDato> 
     </ns0:PartsHoeringXML> 
    </ns0:PartsHoering> 
   </ns0:Data> 
  </ns0:RequestType> 
 </ns0:KommunikationsType> 
</ns0:KSDINterfaceTilMitSygefravaer> 
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5.3 Dokument sendt fra KSD 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 
<ns0:KSDINterfaceTilMitSygefravaer xmlns:ns0="dk.mitsygefravaer"> 
 <ns0:InterfaceVersion>v1.0.4</ns0:InterfaceVersion> 
 <ns0:KommunikationsType> 
  <ns0:RequestType> 
   <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">xxx</ds:Signature> 
   <ns0:DefaultHeader> 
    <ns0:RequestGUID>E839351CEE581EEA88C70E12A24E54D0</ns0:RequestGUID> 
    <ns0:IndberetningsUUID>40f2e91e-1435-1eea-88bb-3cc340813db6</ns0:IndberetningsUUID> 
    <ns0:FravaersUuid>97bbd3be-d65d-49b2-897e-13de28ddd423</ns0:FravaersUuid> 
    <ns0:Cpr>xxxxxxxxxx</ns0:Cpr> 
    <ns0:Status> 
     <ns0:StatusKode>0</ns0:StatusKode> 
    </ns0:Status> 
    <ns0:KommuneKode>0217</ns0:KommuneKode> 
    <ns0:AfsendtDato>2019-12-19</ns0:AfsendtDato> 
   </ns0:DefaultHeader> 
   <ns0:Data> 
    <ns0:Dokument> 
     <ns0:DokumentUUID>E839351CEE581EEA88C70E12A24C74D0</ns0:DokumentUUID> 
     <ns0:AfsendDatoTid>2019-12-19T09:20:40.092040</ns0:AfsendDatoTid> 
     <ns0:Emne>Underretningsbrev</ns0:Emne> 
     <ns0:Beskrivelse>Indberetning fra NemRefusion</ns0:Beskrivelse> 
     <ns0:DocumentFil>xxxxxxx....... 
     </ns0:DocumentFil> 
     <ns0:Filnavn>UDP-201-110_20191219.PDF</ns0:Filnavn> 
    </ns0:Dokument> 
   </ns0:Data> 
  </ns0:RequestType> 
 </ns0:KommunikationsType> 
</ns0:KSDINterfaceTilMitSygefravaer> 
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5.4 DelvisGenoptagetArbejde sendt fra KSD 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 
<ns0:KSDINterfaceTilMitSygefravaer xmlns:ns0="dk.mitsygefravaer"> 
 <ns0:InterfaceVersion>v1.0.4</ns0:InterfaceVersion> 
 <ns0:KommunikationsType> 
  <ns0:RequestType> 
   <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">xxx</ds:Signature> 
   <ns0:DefaultHeader> 
    <ns0:RequestGUID>441EA1747DF21EEA998B5046CB1B3A1A</ns0:RequestGUID> 
    <ns0:IndberetningsUUID>cd2e046a-f6a6-4677-99f5-16b334097b87</ns0:IndberetningsUUID> 
    <ns0:FravaersUuid>270d06c8-519a-4ddc-ac52-78ff37f084b7</ns0:FravaersUuid> 
    <ns0:Cpr>xxxxxxxxxx</ns0:Cpr> 
    <ns0:Status> 
     <ns0:StatusKode>0</ns0:StatusKode> 
    </ns0:Status> 
    <ns0:KommuneKode>0751</ns0:KommuneKode> 
    <ns0:AfsendtDato>2020-03-12</ns0:AfsendtDato> 
   </ns0:DefaultHeader> 
   <ns0:Data> 
    <ns0:DelvisGenoptagetArbejde> 
     <ns0:DelvisGenoptagetArbejdeUUID>441EA1747DF21EEA998B5046CB1A1A1A</ns0:DelvisGenoptagetArbejdeUUID> 
     <ns0:FørsteDatoForIndberetning>2020-03-12T13:10:49.131049</ns0:FørsteDatoForIndberetning> 
    </ns0:DelvisGenoptagetArbejde> 
   </ns0:Data> 
  </ns0:RequestType> 
 </ns0:KommunikationsType> 
</ns0:KSDINterfaceTilMitSygefravaer> 
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5.5 FlytteMeddelelse sendt fra KSD 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 
<ns0:KSDINterfaceTilMitSygefravaer xmlns:ns0="dk.mitsygefravaer"> 
 <ns0:InterfaceVersion>v1.0.4</ns0:InterfaceVersion> 
 <ns0:KommunikationsType> 
  <ns0:RequestType> 
   <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">xxx</ds:Signature> 
   <ns0:DefaultHeader> 
    <ns0:RequestGUID>441EA1747DF21EEA8BB8BD8317909731</ns0:RequestGUID> 
    <ns0:IndberetningsUUID>d162e5da-e158-4196-a83e-370075c81700</ns0:IndberetningsUUID> 
    <ns0:FravaersUuid>89a51073-70b2-4999-b608-dbd0ea6b50a9</ns0:FravaersUuid> 
    <ns0:Cpr>xxxxxxxxxx</ns0:Cpr> 
    <ns0:Status> 
     <ns0:StatusKode>0</ns0:StatusKode> 
    </ns0:Status> 
    <ns0:KommuneKode>0217</ns0:KommuneKode> 
    <ns0:AfsendtDato>2020-01-03</ns0:AfsendtDato> 
   </ns0:DefaultHeader> 
   <ns0:Data> 
    <ns0:FlytteMeddelelse> 
     <ns0:FlyttesamtykkeUUID>441EA1747DF21EEA8BB8BD83178EF731</ns0:FlyttesamtykkeUUID> 
     <ns0:FlytteDato>2020-01-01</ns0:FlytteDato> 
     <ns0:FraflytterKommuneNr>0217</ns0:FraflytterKommuneNr> 
     <ns0:TilflytterKommuneNR>0810</ns0:TilflytterKommuneNR> 
     <ns0:AfleveringsfristDato>2020-01-11</ns0:AfleveringsfristDato> 
     <ns0:SidsteDagRetTilDagpenge>2020-01-05T02:11:08.021108</ns0:SidsteDagRetTilDagpenge> 
    </ns0:FlytteMeddelelse> 
   </ns0:Data> 
  </ns0:RequestType> 
 </ns0:KommunikationsType> 
</ns0:KSDINterfaceTilMitSygefravaer> 
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5.6 SagensData sendt fra KSD 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 
<ns0:KSDINterfaceTilMitSygefravaer xmlns:ns0="dk.mitsygefravaer"> 
 <ns0:InterfaceVersion>v1.0.4</ns0:InterfaceVersion> 
 <ns0:KommunikationsType> 
  <ns0:RequestType> 
   <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">xxx</ds:Signature> 
   <ns0:DefaultHeader> 
    <ns0:RequestGUID>E839351CEE581EEA88D7A77011EDF79A</ns0:RequestGUID> 
    <ns0:IndberetningsUUID>ac9b1668-aaf9-4c89-9388-aad7b3718cfc</ns0:IndberetningsUUID> 
    <ns0:FravaersUuid>74c5e972-9d83-4cf1-b52b-96a5eb6c1f68</ns0:FravaersUuid> 
    <ns0:Cpr>xxxxxxxxxx</ns0:Cpr> 
    <ns0:Status> 
     <ns0:StatusKode>0</ns0:StatusKode> 
    </ns0:Status> 
    <ns0:KommuneKode>0217</ns0:KommuneKode> 
    <ns0:AfsendtDato>2019-12-20</ns0:AfsendtDato> 
   </ns0:DefaultHeader> 
   <ns0:Data> 
    <ns0:SagensData> 
     <ns0:NaesteForventetUdbetaling>0</ns0:NaesteForventetUdbetaling> 
     <ns0:Udbetalingsfrekvens> 3</ns0:Udbetalingsfrekvens> 
     <ns0:FoersteFraværsDato>2019-08-14</ns0:FoersteFraværsDato> 
    </ns0:SagensData> 
   </ns0:Data> 
  </ns0:RequestType> 
 </ns0:KommunikationsType> 
</ns0:KSDINterfaceTilMitSygefravaer> 
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5.7 Supplerende oplysninger sendt fra KSD 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 
<ns0:KSDINterfaceTilMitSygefravaer xmlns:ns0="dk.mitsygefravaer"> 
 <ns0:InterfaceVersion>v1.0.4</ns0:InterfaceVersion> 
 <ns0:KommunikationsType> 
  <ns0:RequestType> 
   <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">xxx</ds:Signature> 
   <ns0:DefaultHeader> 
    <ns0:RequestGUID>E839351CEE581EDA84A06050B894607A</ns0:RequestGUID> 
    <ns0:IndberetningsUUID>638bd35c-6f7c-4cac-88f2-bc8a90923217</ns0:IndberetningsUUID> 
    <ns0:FravaersUuid>1456792f-f897-44a8-af65-5c80fb57d5bc</ns0:FravaersUuid> 
    <ns0:Cpr>xxxxxxxxxx</ns0:Cpr> 
    <ns0:Status> 
     <ns0:StatusKode>0</ns0:StatusKode> 
    </ns0:Status> 
    <ns0:KommuneKode>0217</ns0:KommuneKode> 
    <ns0:AfsendtDato>2019-11-27</ns0:AfsendtDato> 
   </ns0:DefaultHeader> 
   <ns0:Data> 
    <ns0:SupplerendeOplysninger> 
     <ns0:SupplerendeOplysningerUUID>E839351CEE581EDA84A06050B891E07A</ns0:SupplerendeOplysningerUUID> 
     <ns0:Type>0 </ns0:Type> 
     <ns0:AfleveringsfristDato>2019-12-05</ns0:AfleveringsfristDato> 
     <ns0:BeskaeftigelsesKravTabel> 
      <ns0:BeskaeftigelsesKravRaekkeOverskrift> 
       <ns0:KolonneOverskriftMaaned6>Maj</ns0:KolonneOverskriftMaaned6> 
       <ns0:KolonneOverskriftMaaned5>Juni</ns0:KolonneOverskriftMaaned5> 
       <ns0:KolonneOverskriftMaaned4>Juli</ns0:KolonneOverskriftMaaned4> 
       <ns0:KolonneOverskriftMaaned3>August</ns0:KolonneOverskriftMaaned3> 
       <ns0:KolonneOverskriftMaaned2>September</ns0:KolonneOverskriftMaaned2> 
       <ns0:KolonneOverskriftMaaned1>Oktober</ns0:KolonneOverskriftMaaned1> 
      </ns0:BeskaeftigelsesKravRaekkeOverskrift> 
      <ns0:BeskaeftigelsesKravRaekke> 
       <ns0:CvrSeNr>21685887</ns0:CvrSeNr> 
       <ns0:KolonneMaaned6>0.00 </ns0:KolonneMaaned6> 
       <ns0:KolonneMaaned5>0.00 </ns0:KolonneMaaned5> 
       <ns0:KolonneMaaned4>0.00 </ns0:KolonneMaaned4> 
       <ns0:KolonneMaaned3>0.00 </ns0:KolonneMaaned3> 
       <ns0:KolonneMaaned2>0.00 </ns0:KolonneMaaned2> 
       <ns0:KolonneMaaned1>0.00 </ns0:KolonneMaaned1> 
       <ns0:KolonneTimerIAlt>0.00 </ns0:KolonneTimerIAlt> 
      </ns0:BeskaeftigelsesKravRaekke> 
      <ns0:BeskaeftigelsesKravRaekke> 
       <ns0:CvrSeNr>35636102</ns0:CvrSeNr> 
       <ns0:KolonneMaaned6>12.86 </ns0:KolonneMaaned6> 
       <ns0:KolonneMaaned5>37.00 </ns0:KolonneMaaned5> 
       <ns0:KolonneMaaned4>110.75 </ns0:KolonneMaaned4> 
       <ns0:KolonneMaaned3>131.32 </ns0:KolonneMaaned3> 
       <ns0:KolonneMaaned2>134.43 </ns0:KolonneMaaned2> 
       <ns0:KolonneMaaned1>112.14 </ns0:KolonneMaaned1> 
       <ns0:KolonneTimerIAlt>538.50 </ns0:KolonneTimerIAlt> 
      </ns0:BeskaeftigelsesKravRaekke> 
      <ns0:BeskaeftigelsesKravRaekkeSum> 
       <ns0:Kolonne1TimerIAlt>112.14 </ns0:Kolonne1TimerIAlt> 
       <ns0:Kolonne2TimerIAlt>134.43 </ns0:Kolonne2TimerIAlt> 
       <ns0:Kolonne3TimerIAlt>131.32 </ns0:Kolonne3TimerIAlt> 
       <ns0:Kolonne4TimerIAlt>110.75 </ns0:Kolonne4TimerIAlt> 
       <ns0:Kolonne5TimerIAlt>37.00 </ns0:Kolonne5TimerIAlt> 
       <ns0:Kolonne6TimerIAlt>12.86 </ns0:Kolonne6TimerIAlt> 
       <ns0:KolonneSumTimerIAlt>538.50 </ns0:KolonneSumTimerIAlt> 
      </ns0:BeskaeftigelsesKravRaekkeSum> 
     </ns0:BeskaeftigelsesKravTabel> 
    </ns0:SupplerendeOplysninger> 
   </ns0:Data> 
  </ns0:RequestType> 
 </ns0:KommunikationsType> 
</ns0:KSDINterfaceTilMitSygefravaer> 
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6 Eksempelsamling – XML sendt fra Mit Sygefravær 

6.1 PartsHoering sendt fra Mit Sygefravær 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<MitSygefravaerTilKSDInterface xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="dk.mitsygefravaer"> 
 <InterfaceVersion>v1.0.1</InterfaceVersion> 
 <KommunikationsType> 
  <RequestType> 
   <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">xxx</Signature> 
   <DefaultHeader> 
    <RequestGUID>da1bc762-382c-4966-97a1-3e86cce4e0e6</RequestGUID> 
    <IndberetningsUUID>d41e4bb4-30d0-4ae3-ae51-07998f76c726</IndberetningsUUID> 
    <Cpr>xxxxxxxxxx</Cpr> 
    <IndberetterCpr/> 
    <FravaersUuid>450a6dc3-0a90-43a7-8a3d-2a5ea01cc058</FravaersUuid> 
    <AfsendtDato>2020-06-26T08:38:13.4798570+02:00</AfsendtDato> 
   </DefaultHeader> 
   <Data> 
    <PartsHoering> 
     <PartsHoeringsUUID>e839351c-1aac-1eea-acd7-1f8ffe3e2125</PartsHoeringsUUID> 
     <SignedDateTime>2020-06-26T06:37:19.24Z</SignedDateTime> 
     <PartsHoeringXML> 
      <Text>Dette er en partshøring</Text> 
     </PartsHoeringXML> 
    </PartsHoering> 
   </Data> 
  </RequestType> 
 </KommunikationsType> 
</MitSygefravaerTilKSDInterface> 
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6.2 Underretningsbrev sendt fra Mit Sygefravær 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<MitSygefravaerTilKSDInterface xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="dk.mitsygefravaer"> 
 <InterfaceVersion>v1.0.1</InterfaceVersion> 
 <KommunikationsType> 
  <RequestType> 
   <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">xxx</Signature> 
   <DefaultHeader> 
    <RequestGUID>816117ab-ced8-4b6d-a3f9-58fa3b489ea4</RequestGUID> 
    <IndberetningsUUID>27cc620a-f01a-4800-a000-000006180002</IndberetningsUUID> 
    <Cpr>xxxxxxxxxx</Cpr> 
    <IndberetterCpr/> 
    <FravaersUuid>16db9ec0-31f2-4c90-8409-e3f81e0623ad</FravaersUuid> 
    <AfsendtDato>2020-06-26T11:55:08.0762776+02:00</AfsendtDato> 
   </DefaultHeader> 
   <Data> 
    <Underretningsbrev> 
     <UnderretningsbrevUUID>E839351C1AAC1EDAAD81AF9B0B837DD6</UnderretningsbrevUUID> 
     <SignedDateTime>2020-06-26T09:54:51.803Z</SignedDateTime> 
     <UnderretningsbrevXml> 
      <OplysningerFraDinArbejdsgiver> 
       <Text/> 
       <EnigIOplysninger>true</EnigIOplysninger> 
      </OplysningerFraDinArbejdsgiver> 
     </UnderretningsbrevXml> 
    </Underretningsbrev> 
   </Data> 
  </RequestType> 
 </KommunikationsType> 
</MitSygefravaerTilKSDInterface> 
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6.3 AnmodningSygeDagpenge sendt fra Mit Sygefravær 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<MitSygefravaerTilKSDInterface xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="dk.mitsygefravaer"> 
 <InterfaceVersion>v1.0.1</InterfaceVersion> 
 <KommunikationsType> 
  <RequestType> 
   <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">xxx</Signature> 
   <DefaultHeader> 
    <RequestGUID>8898f090-4ecd-4b80-a409-8d275ecd5bae</RequestGUID> 
    <IndberetningsUUID>f93f0202-4add-4aad-a74f-f6f5494a53ed</IndberetningsUUID> 
    <Cpr>xxxxxxxxxx</Cpr> 
    <IndberetterCpr/> 
    <FravaersUuid>58da21f9-7fcc-4b53-b081-ad10434fc947</FravaersUuid> 
    <AfsendtDato>2020-06-26T11:55:10.4825765+02:00</AfsendtDato> 
   </DefaultHeader> 
   <Data> 
    <AnmodningSygeDagpenge> 
     <AnmodningSygeDagpengeUUID>e839351cee581edaad87f7b5df10ffa7</AnmodningSygeDagpengeUUID> 
     <SignedDateTime>2020-06-26T09:54:50.637Z</SignedDateTime> 
     <AnmodningSygeDagpengeXml> 
      <AnmodOmSygedagpenge>true</AnmodOmSygedagpenge> 
     </AnmodningSygeDagpengeXml> 
    </AnmodningSygeDagpenge> 
   </Data> 
  </RequestType> 
 </KommunikationsType> 
</MitSygefravaerTilKSDInterface> 
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6.4 Oplysningsskema sendt fra Mit Sygefravær 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<MitSygefravaerTilKSDInterface xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="dk.mitsygefravaer"> 
 <InterfaceVersion>v1.0.1</InterfaceVersion> 
 <KommunikationsType> 
  <RequestType> 
   <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">xxx</Signature> 
   <DefaultHeader> 
    <RequestGUID>4d6aead3-071f-426e-aec9-0e06f8e900c6</RequestGUID> 
    <IndberetningsUUID>2f1c2c33-511d-4800-aa00-0000061c0002</IndberetningsUUID> 
    <Cpr>xxxxxxxxxx</Cpr> 
    <IndberetterCpr/> 
    <FravaersUuid>f9b1cc45-4485-457a-9115-0846c3cbcfee</FravaersUuid> 
    <AfsendtDato>2020-06-26T12:00:15.7203126+02:00</AfsendtDato> 
   </DefaultHeader> 
   <Data> 
    <Oplysningsskema> 
     <OplysningsskemaUUID>e839351c-ee58-1eda-adb0-b5603669b8e1</OplysningsskemaUUID> 
     <SignedDateTime>2020-06-26T11:59:47.93</SignedDateTime> 
     <OplysningsskemaXml> 
      <DinSygdom> 
       <DinFoersteFravaersdag>27-05-2020</DinFoersteFravaersdag> 
       <HvadFejlerDu>Andet</HvadFejlerDu> 
       <UddybHvadDuFejler>Smerter i hofte.</UddybHvadDuFejler> 
       <HarDuTidligereVaeretSygemeldtAfSammeAarsag>false</HarDuTidligereVaeretSygemeldtAfSammeAarsag> 
       <ErDinSygedomLivstruende>Nej</ErDinSygedomLivstruende> 
       <OenskerDuAtBenytteStandbyOrdning>false</OenskerDuAtBenytteStandbyOrdning> 
      </DinSygdom> 
      <ArbejdsOgPersonskade> 
       <SkyldesDitFravaerEnArbejdsskade>false</SkyldesDitFravaerEnArbejdsskade> 
       <ErDArbejdsskadenAnmeldt>false</ErDArbejdsskadenAnmeldt> 
       <SkyldesDitFravaerEnSkadePaafoertAfAndenPerson>false</SkyldesDitFravaerEnSkadePaafoertAfAndenPerson> 
       <BeskrivKortSkadesforloebet/> 
       <AdressePaaSkadevoldersForsikringsselskab/> 
       <SkadeNr/> 
       <PoliceNr/> 
      </ArbejdsOgPersonskade> 
      <StillingOgErhvervOgUddannelsesbaggrund> 
       <DinStilling>Tester</DinStilling> 
       <DinUddannelse>Tester</DinUddannelse> 
      </StillingOgErhvervOgUddannelsesbaggrund> 
      <TilbageIArbejde> 
       <HvornaarForventerDuAtRaskmeldeDig_300A_300C>Jeg forventer at raskmelde mig fuldt ud inden den 21. juli 
2020</HvornaarForventerDuAtRaskmeldeDig_300A_300C> 
       <OplysDatoForSidsteSygefravaersdag/> 
       <HarDuEnForventetDatoForRaskmeldingFuldtUd>false</HarDuEnForventetDatoForRaskmeldingFuldtUd> 
       <HarDuEnForventetDatoForRaskmelding>false</HarDuEnForventetDatoForRaskmelding> 
       <OplysDatoen/> 
       <ForventerDuAtVendeTilbageTilDinArbejdsplads>true</ForventerDuAtVendeTilbageTilDinArbejdsplads> 
       <HvorforForventerDuIkkeAfVendeTilbageTilDinArbejdsplads/> 
       <AndenAarsag/> 
       <ForventetGenoptagelseAfArbejdet/> 
      </TilbageIArbejde> 
      <Behandling> 
       <ErDuIBehandlingForDinSygdom>Ja</ErDuIBehandlingForDinSygdom> 
       <JaHosEgenLaege>Ja</JaHosEgenLaege> 
       <JaHosFysioterapeutKiropraktor>Ja</JaHosFysioterapeutKiropraktor> 
       <NavnOgAdressePaaDinEgenLaege>Nordic Medicare Kalundborg</NavnOgAdressePaaDinEgenLaege> 
       <NavnOgAdressePaaSpeciallaegen/> 
       <NavnOgAdressePaaHospitalet/> 
       <NavnOgAdressePaaPsykologenPsykiateren/> 
       <NavnOgAdressePaaFysioterapeutenKiropraktoren>Klinik for fys.</NavnOgAdressePaaFysioterapeutenKiropraktoren> 
       <NavnOgAdressePaaAndenBehandler/> 
       <AfventerDuEnOperation>false</AfventerDuEnOperation> 
       <OplysDatoForOperationen/> 
       <UddybendeKommentarerOmkringBehandlingen>Min fysioterapeut vil gerne give laserbehandling.</UddybendeKommentarerOmkringBehandlingen> 
      </Behandling> 
      <ArbejdspladsOgArbejdsfunktioner> 
       <HarDinSygdomPaavirketDitArbejdeIndenDuBlevSygemeldt>false</HarDinSygdomPaavirketDitArbejdeIndenDuBlevSygemeldt> 
       <HvorLaengeHarSygdommenPaavirketDitArbejde/> 
       <HvorLaengeHarSygdommenPaavirketDitArbejdeFastholdelse>Siden d. 27/5 2020</HvorLaengeHarSygdommenPaavirketDitArbejdeFastholdelse> 
       <HvorLaengeHarSygdommenPaavirketDitArbejdeFastholdelseArbejdsgiver>Din arbejdsgiver har ikke 
svaret</HvorLaengeHarSygdommenPaavirketDitArbejdeFastholdelseArbejdsgiver> 
       <HvilkeArbejdsopgaverErPaavirketAfSygdommen>Alle.</HvilkeArbejdsopgaverErPaavirketAfSygdommen> 
       <HvordanHarDinArbejdsgiverTilpassetArbejdetTilDinHelbredstilstand>Nej</HvordanHarDinArbejdsgiverTilpassetArbejdetTilDinHelbredstilstand> 
       <HvordanHarDinArbejdsgiverTilpassetArbejdetTilDinHelbredstilstandArbejdsgiver>Din arbejdsgiver har ikke 
svaret</HvordanHarDinArbejdsgiverTilpassetArbejdetTilDinHelbredstilstandArbejdsgiver> 
       <HarDuOgArbejdsgiverUdarbejdetPlanForTilbagevenden>false</HarDuOgArbejdsgiverUdarbejdetPlanForTilbagevenden> 
       <HarDuFaetLaegeerklaeringTilArbejdsgiver>false</HarDuFaetLaegeerklaeringTilArbejdsgiver> 
      </ArbejdspladsOgArbejdsfunktioner> 
      <Kontaktperson> 
       <Navn>xxxxxxxxxx</Navn> 
       <Telefonnummer>xxxxxxxx</Telefonnummer> 
       <Email>xxxxxxx</Email> 
      </Kontaktperson> 
      <AfgivSamtykke> 
       <SamtykkeTilAtKommunenKanIndhenteHelbredsoplysninger>True</SamtykkeTilAtKommunenKanIndhenteHelbredsoplysninger> 
       <SamtykkeTilAtKommunenKanIndhenteUdbetalingDanmarkOplysninger>True</SamtykkeTilAtKommunenKanIndhenteUdbetalingDanmarkOplysninger> 
      </AfgivSamtykke> 
      <Sygemeldte> 
       <Telefonnummer>xxxxxxxx</Telefonnummer> 
      </Sygemeldte> 
     </OplysningsskemaXml> 
    </Oplysningsskema> 
   </Data> 
  </RequestType> 
 </KommunikationsType> 
</MitSygefravaerTilKSDInterface> 
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6.5 Dokument sendt fra Mit Sygefravær 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<MitSygefravaerTilKSDInterface xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="dk.mitsygefravaer"> 
 <InterfaceVersion>v1.0.1</InterfaceVersion> 
 <KommunikationsType> 
  <RequestType> 
   <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">xxx</Signature> 
   <DefaultHeader> 
    <RequestGUID>2575b81a-5a1f-497c-bb40-72ce0ac712dc</RequestGUID> 
    <IndberetningsUUID>8d75d774-236c-4dc3-a249-d517f287d92b</IndberetningsUUID> 
    <Cpr>xxxxxxxxxx</Cpr> 
    <IndberetterCpr/> 
    <FravaersUuid>a6131945-c7b6-40b1-89bd-d79a04279679</FravaersUuid> 
    <AfsendtDato>2020-09-26T11:51:16.2631378+02:00</AfsendtDato> 
   </DefaultHeader> 
   <Data> 
    <Dokument> 
     <DokumentUUID>f105fa0a-a320-4982-8cd9-c32c0bc4339c</DokumentUUID> 
     <SignedDateTime>2020-09-26T11:50:42.327</SignedDateTime> 
     <UploaddokumentationXml> 
      <Emne>Arbejde uge 38 + 39</Emne> 
      <Beskrivelse>Dokumentation for sygefravær </Beskrivelse> 
      <Filnavn>Screenshot_20200926-114716_OneNote.jpg</Filnavn> 
      <DocumentFil> 
      </DocumentFil> 
     </UploaddokumentationXml> 
    </Dokument> 
   </Data> 
  </RequestType> 
 </KommunikationsType> 
</MitSygefravaerTilKSDInterface> 
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6.6 DelvisGenoptagetArbejde sendt fra Mit Sygefravær 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<MitSygefravaerTilKSDInterface xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="dk.mitsygefravaer"> 
 <InterfaceVersion>v1.0.1</InterfaceVersion> 
 <KommunikationsType> 
  <RequestType> 
   <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">xxx</Signature> 
   <DefaultHeader> 
    <RequestGUID>fcf22e9f-df0d-4b56-96ca-44cae5f54c6d</RequestGUID> 
    <IndberetningsUUID>3258a280-d769-4f51-a84a-ed2194fb8d77</IndberetningsUUID> 
    <Cpr>xxxxxxxxxx</Cpr> 
    <IndberetterCpr/> 
    <FravaersUuid>c65c0aec-a056-4206-9259-dc0bfc54b5c4</FravaersUuid> 
    <AfsendtDato>2020-09-20T08:02:16.5068540+02:00</AfsendtDato> 
   </DefaultHeader> 
   <Data> 
    <DelvisGenoptagetArbejde> 
     <DelvisGenoptagetArbejdeUUID>e839351c-ee58-1eea-a99b-5e0d972a7768</DelvisGenoptagetArbejdeUUID> 
     <SignedDateTime>2020-09-20T06:01:31.96Z</SignedDateTime> 
     <DelvisGenoptagetArbejdeXML> 
      <UgeOplysninger> 
       <Loenmodtager> 
        <UgeNr>34</UgeNr> 
        <Aar>2020</Aar> 
        <Timer>27</Timer> 
        <Minuter>30</Minuter> 
       </Loenmodtager> 
      </UgeOplysninger> 
      <UgeOplysninger> 
       <Loenmodtager> 
        <UgeNr>35</UgeNr> 
        <Aar>2020</Aar> 
        <Timer>22</Timer> 
        <Minuter>30</Minuter> 
       </Loenmodtager> 
      </UgeOplysninger> 
      <UgeOplysninger> 
       <Loenmodtager> 
        <UgeNr>36</UgeNr> 
        <Aar>2020</Aar> 
        <Timer>24</Timer> 
        <Minuter>40</Minuter> 
       </Loenmodtager> 
      </UgeOplysninger> 
      <UgeOplysninger> 
       <Loenmodtager> 
        <UgeNr>37</UgeNr> 
        <Aar>2020</Aar> 
        <Timer>27</Timer> 
        <Minuter>35</Minuter> 
       </Loenmodtager> 
      </UgeOplysninger> 
     </DelvisGenoptagetArbejdeXML> 
    </DelvisGenoptagetArbejde> 
   </Data> 
  </RequestType> 
 </KommunikationsType> 
</MitSygefravaerTilKSDInterface> 
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6.7 Flyttesamtykke sendt fra Mit Sygefravær 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<MitSygefravaerTilKSDInterface xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="dk.mitsygefravaer"> 
 <InterfaceVersion>v1.0.1</InterfaceVersion> 
 <KommunikationsType> 
  <RequestType> 
   <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">xxx</Signature> 
   <DefaultHeader> 
    <RequestGUID>2f08e4ac-8259-4459-9f27-d67bdec0c914</RequestGUID> 
    <IndberetningsUUID>bd1373bd-5fa0-4fd2-a559-904bf40e3e0b</IndberetningsUUID> 
    <Cpr>xxxxxxxxxx</Cpr> 
    <IndberetterCpr/> 
    <FravaersUuid>87376063-ed41-4921-89f5-d2c59dab96a5</FravaersUuid> 
    <AfsendtDato>2020-09-01T09:21:33.1645400+02:00</AfsendtDato> 
   </DefaultHeader> 
   <Data> 
    <Flyttesamtykke> 
     <FlyttesamtykkeUUID>E839351C1AAC1EDABAFBEB696839D525</FlyttesamtykkeUUID> 
     <SignedDateTime>2020-09-01T07:21:20.46Z</SignedDateTime> 
     <FlyttesamtykkeXML> 
      <AfgivetSamtykke>true</AfgivetSamtykke> 
     </FlyttesamtykkeXML> 
    </Flyttesamtykke> 
   </Data> 
  </RequestType> 
 </KommunikationsType> 
</MitSygefravaerTilKSDInterface> 
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6.8 SupplerendeOplysninger sendt fra Mit Sygefravær 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<MitSygefravaerTilKSDInterface xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="dk.mitsygefravaer"> 
 <InterfaceVersion>v1.0.1</InterfaceVersion> 
 <KommunikationsType> 
  <RequestType> 
   <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">xxx</Signature> 
   <DefaultHeader> 
    <RequestGUID>f6189f53-188a-4824-97ed-ac4ac945f6e9</RequestGUID> 
    <IndberetningsUUID>005056bf-54a7-1eda-bfac-4b7179191ee7</IndberetningsUUID> 
    <Cpr>xxxxxxxxxx</Cpr> 
    <IndberetterCpr/> 
    <FravaersUuid>74abc352-44dd-42af-bf4d-7d37f5cd1fe2</FravaersUuid> 
    <AfsendtDato>2020-09-26T21:05:16.0697491+02:00</AfsendtDato> 
   </DefaultHeader> 
   <Data> 
    <SupplerendeOplysninger> 
     <SupplerendeOplysningerUUID>e839351c-1aac-1eea-bfac-805261a9e3cc</SupplerendeOplysningerUUID> 
     <SignedDateTime>2020-09-26T21:04:58.9070000</SignedDateTime> 
     <SupplerendeOplysningerXML> 
      <Tekst>resourceforløb 2</Tekst> 
      <Dokument> 
       <DokumentUUID>70f643f8-5af6-499d-a851-af44097dbc03</DokumentUUID> 
       <SignedDateTime>2020-09-26T21:04:58.907</SignedDateTime> 
       <UploaddokumentationXml> 
        <Emne>udbetaling</Emne> 
        <Beskrivelse/> 
        <Filnavn>Udbetalingsmeddelelse.PDF</Filnavn> 
        <DocumentFil>xxxxx</DocumentFil> 
       </UploaddokumentationXml> 
      </Dokument> 
     </SupplerendeOplysningerXML> 
    </SupplerendeOplysninger> 
   </Data> 
  </RequestType> 
 </KommunikationsType> 
</MitSygefravaerTilKSDInterface> 
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6.9 Raskmelding sendt fra Mit Sygefravær 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<MitSygefravaerTilKSDInterface xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="dk.mitsygefravaer"> 
 <InterfaceVersion>v1.0.1</InterfaceVersion> 
 <KommunikationsType> 
  <RequestType> 
   <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">xxx</Signature> 
   <DefaultHeader> 
    <RequestGUID>88050eb6-c199-4aa9-ab98-751636ea172a</RequestGUID> 
    <IndberetningsUUID>40f2e91e-1397-1eea-b898-d8dffdcf51f0</IndberetningsUUID> 
    <Cpr>xxxxxxxxxx</Cpr> 
    <IndberetterCpr/> 
    <FravaersUuid>bb7a5343-ba21-41af-9532-baa667e8c353</FravaersUuid> 
    <AfsendtDato>2020-09-19T11:51:22.8050139+02:00</AfsendtDato> 
   </DefaultHeader> 
   <Data> 
    <Raskmelding> 
     <RaskmeldingUUID>c15e0a98-19fc-4da8-b616-34b4a090b4ba</RaskmeldingUUID> 
     <SignedDateTime>2020-09-19T11:50:39.037</SignedDateTime> 
     <RaskmeldingXML> 
      <SidsteFravaersDato>2020-08-31</SidsteFravaersDato> 
     </RaskmeldingXML> 
    </Raskmelding> 
   </Data> 
  </RequestType> 
 </KommunikationsType> 
</MitSygefravaerTilKSDInterface> 

 


	1 Dokumenthistorik
	2 Introduktion
	3 Overordnet kommunikations flow
	3.1 Kort beskrivelse af forretningsprocessen
	3.2 Forretningsregel for forsendelseskanal og modtagerkommune
	3.3 Sikkerhed ved anvendelse af snitfladen

	4 Beskedbeskrivelser
	4.1 RequestType
	4.2 ResponseType
	4.2.1 Fejlkoder fra Mit Sygefravær til KSD

	4.3 KSD til Mit Sygefravær RequestType
	4.3.1 DefaultHeader
	4.3.2 Data
	4.3.2.1 SubmitArbejdsgiverIndberetning
	4.3.2.2 PartsHoering
	4.3.2.3 Dokument
	4.3.2.4 DelvisGenoptagetArbejde
	4.3.2.5 FlytteMeddelelse
	4.3.2.6 SagensData
	4.3.2.7 SupplerendeOplysninger


	4.4 Mit Sygefravær til KSD RequestType
	4.4.1 DefaultHeader
	4.4.2 Data
	4.4.2.1 PartsHoering
	4.4.2.2 Dokument
	4.4.2.3 DelvisGenoptagetArbejde
	4.4.2.4 Flyttesamtykke
	4.4.2.5 Supplerende Oplysninger
	4.4.2.6 Underretningsbrev
	4.4.2.7 AnmodningSygeDagpenge
	4.4.2.8 Oplysningsskema
	4.4.2.9 Raskmelding



	5 Eksempelsamling – XML sendt fra KSD
	5.1 SubmitArbejdsgiverIndberetning sendt fra KSD
	5.2 PartsHoering sendt fra KSD
	5.3 Dokument sendt fra KSD
	5.4 DelvisGenoptagetArbejde sendt fra KSD
	5.5 FlytteMeddelelse sendt fra KSD
	5.6 SagensData sendt fra KSD
	5.7 Supplerende oplysninger sendt fra KSD

	6  Eksempelsamling – XML sendt fra Mit Sygefravær
	6.1 PartsHoering sendt fra Mit Sygefravær
	6.2 Underretningsbrev sendt fra Mit Sygefravær
	6.3 AnmodningSygeDagpenge sendt fra Mit Sygefravær
	6.4 Oplysningsskema sendt fra Mit Sygefravær
	6.5 Dokument sendt fra Mit Sygefravær
	6.6 DelvisGenoptagetArbejde sendt fra Mit Sygefravær
	6.7 Flyttesamtykke sendt fra Mit Sygefravær
	6.8 SupplerendeOplysninger sendt fra Mit Sygefravær
	6.9 Raskmelding sendt fra Mit Sygefravær


