Bilag 1 - Fejl- og beskedkoder i NemRefusion
pr. 16.12.2021
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1000 'BundtUUIDIdentifikator' har et UUID format som ikke kan
valideres
1001 Der opstod en fejl ved forsøg på validering: {0}
1002 Indberetningen har ikke et 'MessageID' - anvender internt
sekvensnummer
1003 Indberetningen har ikke et 'MessageID' og der er intet
internt sekvensnummer til bundtrækkefølgen - anvender
'MessageID' værdien 0 (nul)
1101 Opdatering kunne ikke foretages grundet manglende
angivelse af token
1102 Opdatering kunne ikke foretages, da en anden bruger har
opdateret. Indberetningen skal fremsøges igen før der kan
foretages rettelser
1103 Anmeldelsen kan ikke annulleres fordi den ikke er afhentet
af kommunen
1104 Indberetningen kan ikke slettes fordi den ikke har tilstanden
kladde
1105 Opdatering af signerede indberetninger kræver at de er af
typen anmeldelse
1106 Oprettelse af anmodning/raskmelding kræver at der
eksisterer en signeret anmeldelse
1107 Oprettelse af anmodning kræver at der ikke forekommer
periode overlap eller huller i forhold til eksisterende
anmodninger. Periode overlapper med Anmodming med
startdato: {0} og slutdato: {1}, samt fravær med UUID
{2}.
1108 Refusionsperiodens startdato skal være senere end
eksisterende refusionsperioders startdatoer
1109 Perioden for indberetningen overlapper med perioden for
allerede eksisterende indberetninger. Indberetningen kan
dog fortsættes. Oprettelse af anmodning kræver at der
ikke forekommer periode overlap eller huller i forhold til
eksisterende anmodninger. Periode overlapper med
Anmodming med startdato: {0} og slutdato: {1}, samt
1110 Refusionsperioden for anmodningen er ugyldig fordi
startdato er senere end slutdato. Startdato skal ligge før
slutdato
1111 Refusionsperioden for sagen er ugyldig fordi startdato er
tidligere end sagens startdato. Startdato skal ligge efter
sagens startdato
1112 Indberetningen kan ikke signeres uden at p-nummer er
angivet.
1113 Fraværet er afsluttet og kan derfor ikke opdateres
1114 Der eksisterer flere anmeldelser på kombinationen CVR,
CPR og FørsteFraværsdato - anmodning/raskmelding kan
derfor ikke oprettes i NemRefusion.
1115 Der kan ikke anmodes om refusion på et afsluttet fravær
1116 Det angivne P nummer er ikke validt
1120 Oprettelse af fravær kræver at der ikke forekommer periode
overlap eller huller i forhold til eksisterende fravær. Fravær
overlapper eller har hul med Fravær med UIID: {0}, Cvrnr:
{1}, Pnr: {2}, AnsaettelseId: {3} og første fraværsdato:
{4}
1121 Oprettelse af fravær medførte at der optræder periode
overlap med eksisterende fravær. Fravær overlapper eller
har hul med Fravær med UIID: {0}, Cvrnr: {1}, Pnr: {2},
AnsaettelseId: {3} og første fraværsdato: {4}
1123 Anmodningen kan ikke annulleres fordi den endnu ikke er
afsendt til kommunen
1124 Kun den senest signerede anmodning kan annulleres
(RefusionUUIDIdentifikator må ikke medsendes)
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1125 Det ikke muligt at annullere, da mindst en indberetning ikke
er sendt til kommunen
1126 Vi vil bede dig tjekke første fraværsdag en ekstra gang, da
der kan være periodeoverlap med en tidligere indberetning.
Mener du fortsat, at første fraværsdag er korrekt, kan du
blot fortsætte.
Hvis denne indberetning dækker et andet
ansættelsesforhold for personen, kan du angive et
Ansættelses-ID under fanen "Fravær". Dette ansættelses-ID
1127 Vi vil bede dig tjekke første fraværsdag en ekstra gang, da
der kan være periodeoverlap med en tidligere indberetning.
Mener du fortsat, at første fraværsdag er korrekt, kan du
blot fortsætte.
1128 Når du har angivet SaerligeOrdningerKode = 1, kan du ikke
angive RefusionsAarsagsKode 1 eller 2. Vælg enten
5, 6 eller 7.
1129 RefusionsAarsagsKode
Når du har angivet SaerligeOrdningerKode
= 2 og
AnsatOverOtteUgerIndikator = False , kan du ikke angive
RefusionsAarsagsKode 5. Vælg enten RefusionsAarsagsKode
6 eller
7.
1130 1,
Når2,du
har angivet
SaerligeOrdningerKode = 2 og
AnsatOverOtteUgerIndikator = True , kan du ikke angive
RefusionsAarsagsKode 1, 2 eller 5. Vælg enten
6 eller 7.
1131 RefusionsAarsagsKode
Når du har angivet SaerligeOrdningerKode
= 3 og
AnsatOverOtteUgerIndikator = False , kan du ikke angive
RefusionsAarsagsKode 5. Vælg enten RefusionsAarsagsKode
1, 2,du
6 eller
7.
1132 Når
har angivet
SaerligeOrdningerKode = 3 og
AnsatOverOtteUgerIndikator = True , kan du ikke angive
RefusionsAarsagsKode 1, 2 eller 5. Vælg enten
RefusionsAarsagsKode
6 eller 7.
1133 Når
du har angivet SaerligeOrdningerKode
= 4, kan du ikke
angive RefusionsAarsagsKode 1 eller 2. Vælg enten
5, 6 eller 7.
1134 RefusionsAarsagsKode
Når du har angivet SaerligeOrdningerKode
= 1, kan du ikke
angive RefusionsAarsagsKode 1, 2, 3 eller 4. Vælg enten
5, 7.
1135 RefusionsAarsagsKode
Når du har angivet SaerligeOrdningerKode
= 2 og
AnsatOverOtteUgerIndikator = False, kan du ikke angive
RefusionsAarsagsKode 3, 4 eller 5. Vælg enten
1, 2, 7.
1136 RefusionsAarsagsKode
Når du har angivet SaerligeOrdningerKode
= 2 og
AnsatOverOtteUgerIndikator = True, kan du ikke angive
RefusionsAarsagsKode 1, 2, 4 eller 5. Vælg enten
3, 7.
1137 RefusionsAarsagsKode
Når du har angivet SaerligeOrdningerKode
= 3 og
AnsatOverOtteUgerIndikator = False, kan du ikke angive
RefusionsAarsagsKode 3 eller 5. Vælg enten
1, 2, 4, 7.
1138 RefusionsAarsagsKode
Når du har angivet SaerligeOrdningerKode
= 3 og
AnsatOverOtteUgerIndikator = True, kan du ikke angive
RefusionsAarsagsKode 1, 2 eller 5. Vælg enten
3, 4, 7.
1139 RefusionsAarsagsKode
Når du har angivet SaerligeOrdningerKode
= 4, kan du ikke
angive RefusionsAarsagsKode 1, 2, 3 eller 4. Vælg enten
RefusionsAarsagsKode
7. ikke valideres som en rigtig
1140 Den
vedhæftede PDF-fil5,kan
PDF. Indberetningen som du forsøger at sende til
NemRefusion er derfor afvist. Indsæt korrekt PDF-fil eller
undlad at indsætte PDF og indsend indberetningen igen.
1200 Indberetningen findes ikke og transaktionskoden '{0}'
kunne derfor ikke gennemføres
1201 Indberetningen indeholder et eller flere nøglefelter som er
blevet ændret, hvilket ikke er understøttet - opdateringen
blev ikke gennemført
1202 Indberetningens type er ændret fra '{0}' til '{1}', hvilket
ikke er understøttet, opdateringen blev ikke gennemført
1203 Et eller flere nøglefelter mangler, database opslaget vil ikke
blive forsøgt
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1204 Transaktionskode er forskellig fra Opret og indberetningen
indeholder ikke et refusionsuuid
1301 Der opstod en fejl da indberetningen skulle gemmes i
NemRefusion og den er derfor ikke blevet gemt. Prøv igen
om 5 minutter. Teknisk information: {0}
1302 Der opstod en database fejl da indberetningen skulle
opdateres i NemRefusion og den seneste rettelse er derfor
ikke blevet gemt. Prøv igen om 5 minutter
1303 Der skete en teknisk fejl i NemRefusion. Prøv igen senere.
Teknisk information: {0}
1304 CPR-nummeret {0} findes ikke i CPR-registret. Indtast et
gyldigt CPR-nummer (eksempelvis 0101701234)
1305 CVR-nummeret {0} findes ikke i CVR-registret
1307 Indberetningen indholder mangelfulde data, og kan derfor
ikke gensendes. Teknisk information: {0}
1308 Fejl i signatur: {0}
1309 Indberetningen indholder forkerte oplysninger, og kan
derfor ikke gensendes. Teknisk information: {0}
1400 Indberetningen har ikke været fremsendt til behandling i
VAS (Validering af Atypisk Sygefravær)
1401 Indberetningen er ikke beriget med et VAS advis, da
funktionaliteten p.t. ikke er implementeret i VAS (Validering
af Atypisk Sygefravær)
1402 Indberetningen er ikke beriget med et VAS-advis, da VAS
(Validering af Atypisk Sygefravær) midlertidigt er
utilgængeligt
1501 Kun kommunen kan lukke en indberetning
1502 Der kan kun foretages rettelser til signerede anmeldelser og
ikke til øvrige typer af indberetninger
1503 Raskmelding og Samtaler kan ikke opdateres, kun oprettes.
1504 Transaktion 'RetSigneret' kan kun finde sted på anmeldelser
der er hentet af kommunen.
1505 Udenlandsk adresse skal udfyldes før der signeres.
1506 Transaktion 'RetSigneret' er ikke mulig på en anmeldelse
efter en signeret anmodning.
1507 Transaktionen 'RetSigneret' kan ikke gennemføres, da
Anmeldelsen er anulleret af virksomheden
1508 Indberetning er invalid og udbetalings specifikation blev
ikke gemt.
1509 Indberetningen er ugyldig. Den angivne sag eksisterer ikke
1510 Refusion er lukket da ophørsdato er den samme som slut
dato på refusion
1511 Det er ikke muligt at raskmelde på baggrund af
fraværsårsagkode {0}
1512 Der kan kun laves retsigneret på den seneste signerede
anmodning
1513 En eller flere af nøgleværdierne
(AnsaettelseIdentifikator,CPRnummerIdentifikator,CVRnum
merIdentifikator,PNummerIdentifikator) matcher ikke
tidligere indberettede nøgleværdier
1514 Ugyldig transaktionskode modtaget: {0}
1515 SignOffIndikator skal være true for transaktionen
RetSigneret
1516 Transaktion 'RetSigneret' er ikke mulig på {0}
1517 Der er vedhæftet en meddelelse/udbetalingsspecifikation dette er ikke tilladt af virksomhedsservice
1518 Du har angivet en fraværsperiode, der er mindre end 2
dage. Du kan kun vælge denne fraværsårsag, hvis perioden
er på mindst 2 dage
1519 Når første fraværsdag er mindre end 1. juli 2017, må
værdien 3 ikke angives.
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1522 Feltet FravaersgradKode må ikke anvendes, når første
fraværsdag er mindre end 1. juli 2017.
1523 En turnusperiode kan max være på
[ArbejdstidsTurnusMaxWeeks] uger. Tilret enten feltet Fra
dato (turnusstart) eller feltet Til dato.
2001 FravaerTypeKode eller RefusionTypeKode kunne ikke
afgøres.
2002 'FejlBeskedSamling' blev fjernet, da den ikke må anvendes i
indberetninger modtaget af NemRefusion
2003 'ValideringBeskedSamling' blev fjernet, da den ikke må
anvendes i indberetninger modtaget af NemRefusion
2004 'FormNoticeStructure' blev fjernet, da den ikke må
anvendes i indberetninger modtaget af NemRefusion
2005 'UnderretningsbrevStruktur' blev fjernet, da den ikke må
anvendes i indberetninger modtaget af NemRefusion
2006 'SagsbehandlingsresultatStruktur' blev fjernet, da den ikke
må anvendes i indberetninger modtaget af NemRefusion
2007 Refusionsdatoerne blev fjernet fra indberetningen, da de
ikke kan rettes via RetSigneret på anmeldelsen.
2010 'SygdomsfravaerStruktur' er ikke indeholdt i indberetningen
med 'FravaerTypeKode': {0}, hvorfor NemRefusion ikke
kunne bestemme fraværsdatoer
2011 'BarselfravaerStruktur' er ikke indeholdt i indberetningen
med 'FravaerTypeKode': {0}, hvorfor NemRefusion ikke
kunne bestemme fraværsdatoer
2012 'AlvorligtSygtBarnFravaerStruktur' er ikke indeholdt i
indberetningen med 'FravaerTypeKode': {0}, hvorfor
NemRefusion ikke kunne bestemme fraværsdatoer
2013 Første fraværsdato {0} har en minimiumsværdi som ikke er
tilladt
2014 Første fraværsdato mangler
2015 Kommunen kan ikke oprette en indberetning
2016 Anmeldelsen eksisterer i forvejen
2017 Samtalen eksisterer i forvejen
2018 IndberetningsUUID matcher ikke den logiske nøgle i
indberetningen
2019 Opdateringen kan ikke foretages da indberetningen er
signeret
2020 NemRefusions regelmotor blev ikke kaldt
2021 IndberetningUUIDIdentifikator skal angives ved opdatering.

0

2022 Kun kommunesystemet kan sende transaktionen Behandlet.

0

2023 Fraværet er annulleret og indberetningens transaktionskode
er RetSigneret - indberetningen blev ikke opdateret i
NemRefusion.
2024 Indberetninger af typen samtale understøttes ikke længere
fra og med d. {0} (baseret på første fraværsdato)
2025 Anmodning eksisterer i forvejen
2026 Refusion periode kan ikke være både løn og fleks
2027 Beregninger er ikke af samme type som tidligere signeret
indberetning
2028 Fravær der matcher indberetningens nøgler findes ikke.
2029 Operationskode {0} understøttes pt. ikke.
2030 Det refererede fravær ( UUID: {0}) matcher ikke
indberetningens FravaerUUID ({1}).
2031 SE nummer på indberetning matcher ikke SE nummer '{0}'
på den oprindelige anmeldelse
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1520 Det er endnu ikke tilladt at angive værdien 3 i feltet
FravaersgradKode.
1521 Det er endnu ikke tilladt at benytte feltet FravaersgradKode.
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2032 BarselOphoerskode og SygdomsOphoerskode må ikke
angives sammentiddig
2034 Feltet må ikke udfyldes
2035 Det er endnu ikke tilladt at anvende fraværsårsagskode 9
2040 Hvis der allerede findes en signeret anmodning om Tidlig
Opf?lgning skal der angives TidligOpfoelgningKode i
headeren samt FravaerUUIDIdentifikator
2100 {0}-nummeret overholder ikke modulus 11 reglen
2101 NemRefusion har dannet og tilføjet et UUID til
indberetningen
2102 NemRefusion har dannet og tilføjet et token til
indberetningen
2103 Indberetningen har et UUID format som ikke kan valideres
2104 Indberetningen er oprettet/opdateret i NemRefusion
2105 Indberetningen blev IKKE oprettet/opdateret i NemRefusion
2106 P nummeret {0} findes ikke i CVR registeret eller er ikke
længere aktivt.
2107 PNummerets tilhørende cvr nummer {0} er forskellig fra det
angivne cvr nummer {1}.
2108 SE-nummeret er ikke på 8 cifre eller SE-nummeret opfylder
ikke modulus 11 check.
2201 NemRefusion kunne ikke få bekræftelse på
ansættelsesforholdet fra SKAT/eIndkomst. NemRefusion har
fundet navn og adresse i CPR, men du må som bruger kun
se oplysningerne hvis NemRefusion har fået bekræftelse på
ansættelsesforholdet. Der kan forekomme ustabilitet ved
opslag i eIndkomst. Det kan betyde at selvom
medarbejderen er registreret korrekt i SKAT/eIndkomst,
kan NemRefusion ikke bekræfte ansættelsesforholdet.
2202
2203
2204
2205

Indberetningen er tidligere hentet af kommuneservice,
Fraværet blev lukket af NemRefusion.
Fraværet blev åbnet af NemRefusion.
Anmeldelsen er fundet med AnsættelsesID = {0} og
anmodning/raskmelding kobles på dette fravær.
2206 Personen er registret død i cpr. Virksomhedens
beliggenhedskommune anvendes som modtagerkommune.
2207 Ifølge SKAT’s eIndkomst-register har det indberettede SE
nr. ikke en relation til det CVR nr., der indberettes fra.
Kontroller om det indtastede SE nr. er korrekt indtastet. Du
kan kun fortsætte indberetningen, hvis det indberettede SE
nr. har en relation til det CVR nr., der indberettes fra.
2208 Ifølge SKAT’s eIndkomst-register er det indtastede SE nr
ikke gyldigt. Du kan fortsætte indberetningen.
2209 Indberetningens SE nummer '{0}' er blevet overskrevet
med SE nummer '{1}' fra den eksisterende sag
2301 Behandlet i NemRefusion jf. regler gældende FØR
lovændringer af {0}
2302 Behandlet i NemRefusion jf. regler gældende EFTER
lovændringer af {0}
2310 {0} kan ikke registreres i NemRefusion før lovændring
træder i kraft d. {1} baseret på 1. fraværsdato som er {2}
2311 {0} kan ikke registreres i NemRefusion efter lovændring er
trådt i kraft d. {1} baseret på 1. fraværsdato som er {2}
2320 NemRefusion har kopieret de allerede indsendte Tidlig
Opfølgning oplysninger til anmeldelsen (Hvilke
arbejdsfunktioner er påvirket af sygdommen, Hvor længe
har sygdommen påvirket arbejdet, Er arbejdet forsøgt
tilpasset den sygemeldtes tilstand)
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3001 En eller flere frister er overskredet (denne tekst er
utilstrækkelig og skal uddybes efter BRE implementation)
3100 Ansættelsesdato skal være udfyldt, hvis ansat mindre end
{0} uger
3101 Ansættelsesdato skal ligge før indberetnings
modtagelsesdato
3102 Ansættelsesdato skal ligge før første fraværsdato
3103 Ansættelsesdato skal ligge {0} uger før første fraværsdato
3104 Antal timer i ansættelsesperioden skal være et helt tal eller
blank
3130 Forventet fødselsdato ligger mere end fire uger efter første
fraværsdag.
3150 Samtaledato skal ligge efter dato for første fraværsdag
3170 Indlæggelsesperioden skal mindst være {0} dage for at
give ret til dagpenge.
3171 Der kan højst ydes dagpenge i 22 uger inden for de
forudgående 9 kalendermåneder.
3199 Ved refusionsanmodning skal refusion-fra-dato være udfyldt
3200 Ved refusionsanmodning, hvor refusion-fra-dato er udfyldt,
skal refusion-til-dato også være udfyldt
3201 Der er anmodet om refusion fra første sygedag, men der
kan først gives refusion fra 2. dag, jvf DPL § 55
3202 Ved 1. refusionsanmodning skal refusion-fra-dato være
identisk med datoen for dagpengerettens indtræden som er
{0}
3203 Ved refusionsanmodning skal refusion-fra-dato ligge efter
datoen for dagpengerettens indtræden som er {0}
3204 Ved refusionsanmodning skal refusion-til-dato ligge efter
datoen for dagpengerettens indtræden
3205 Refusion-til-dato skal ligge efter den dato, der sidst er ydet
refusion til, nemlig {0}
3206 Ved refusionsanmodning skal refusion-fra-dato ligge før
refusion-til-dato
3207 Hvis refusion-fra-dato angives, skal den være dagen efter
sidste refusion
3208 Refusion-til-dato skal ligge før eller på samme dato som
datoen for sidste fraværsdag
3209 Der må ikke anmodes om refusion efter sidste
udbetalingsdag
3300 Der skal angives en arbejdstid
3301 Der skal angives en arbejdstid, dvs. et ugentligt gennemsnit
for de sidste 4 uger
3302 Der skal angives en arbejdstid, antal uger i turnus samt
startdato for turnus
3303 Der skal angives en arbejdstid
3304 Hvis der rettes i en signeret indberetning skal virkningsdato
angives
3305 Aktuel løn skal angives som et helt tal uden decimaler
3306 For turnus gælder, at lønnen skal angives pr. time
3307 §56/58a-aftale er ikke gældende for fraværsperioden.
3308 §56/58a-aftale eksisterer ikke.
3315 Den beregnede dagpengesats pr. måned skal udfyldes –
beløbet skal angives som et heltal uden decimaler fra 1 til
999999
3316 Feltet må ikke benyttes, når første fraværsdag er mindre
end 01.07.2017
3400 Sygeløn skal angives som et tal større end eller lig 0
3401 Dato for ny løn skal angives og være en korrekt dato
(eksempelvis 01-01-10)
3402 Ved lønændring skal ændringsdatoen ligge efter datoen for
dagpengerettens indtræden
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3403 Ved lønændring skal ændringsdatoen ligge før datoen for
sidste fraværsdag
3404 Hvis der ændres i sygeløn på en signeret indberetning skal
virkningsdato angives
3405 Du har angivet en sidste dag med løn, som ligger ud i
fremtiden. Det betyder, at du ikke kan signere
indberetningen. Hvis du vil signere indberetningen, skal du
fjerne datoen for lønstop.
3406 Dato for refusion slut kan ikke være senere end ophørsdato
3500 Der skal anføres anden årsag
3501 Der skal anføres en årsag til, at der ikke er udbetalt
sygedagpenge/løn i arbejdsgiverperioden
3600 Anfør en korrekt dato for ledigheds start. Må ikke være
efter modtagelsesdatoen
3601 Anfør et timetal eller minuttal. Det skal være et helt tal
større end 0
3602 Anfør et positivt beløb
3603 Der skal anføres anden årsag
3604 Ydelsesfradrag start datoen skal ligge før slut datoen
3605 Ydelsesfradrag start datoen skal ligge efter første dag for
ledighed
3606 Ydelsesfradrag slut datoen skal ligge efter første dag for
ledighed
3609 Der er skal angives et beløb for fulde
arbejdsløshedsdagpenge/andre ydelser
3700 Den gennemsnitlige arbejdstid skal være minimum 18½
time, for at den kan kaldes 'Væsentligt omfang'
3702 Du skal angive om beløbet stammer fra løn eller dagpenge
3800 Det indtastede timetal er ikke gyldigt. Indtast et helt tal
uden decimaler
3801 Det indtastede ugenr. er ikke gyldigt. Indtast et helt tal
mellem 1 og 53
3802 Arbejdet kan ikke genoptages før første fraværsdag
3803 Arbejdet kan ikke genoptages efter sidste fraværsdato
3900 Dato for sidste sygefraværsdag skal være efter første
sygefraværsdag
3901 Der må ikke raskmeldes på et allerede raskmeldt fravær.
Fraværet er allerede raskmeldt til {0}
3999 Anmeldelse skal indgives senest {0} uger efter 1.
fraværsdato.
4000 Anmodning om refusion skal indgives senest {0} uger efter
orlovperiodens udløb. En orlovsperiode anses for udløbet,
når der i en uge ikke har været fravær grundet barsel etc.
4001 Anmodning om refusion skal indgives senest {0} uger efter
fødslen eller barnets modtagelse.
4002 Anmeldelse skal indgives senest {0} uger efter 1.
fraværsdato.
4003 Der blev ikke evalueret frister.
4004 Der kan ved anmodning om refusion kun ydes refusion for
det tidsrum der ligger indtil {0} måneder forud for
fremsættelse af krav, dvs.dato for sygedagpengerettens
indtræden, eller seneste refusionsanmodning tildato.
4005 Der kan ved anmodning om refusion maksimalt anmodes
med {0} måneds mellemrum, dvs. der skal være mindst
{0} måned mellem refusionsanmodningers modtagedato.
4006 Anmeldelsen skal indgives senest {0} uge efter
sygedagpengerettens indtræden. Dvs. 1. eller 3.
sygefraværsdag, afhængig af forsikringstype.
4007 Anmeldelsen skal indgives senest {0} uger efter 1.
fraværsdato.
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4008 Anmeldelse skal indgives senest {0} uge efter 1.
fraværsdato.
4009 Anmodning om dagpenge eller refusion skal indgives senest
1 uge efter barnet er rask, hvis fraværet er påbegyndt før d.
1 dec. 2012. Er fraværet påbegyndt derefter skal
anmodningen indgives senest 8 uger efter første
fraværsdato
4010 Anmeldelse skal indgives senest {0} uger efter 1.
fraværsdag eller senest 1 uge efter at udbetaling fra
arbejdsgiver er ophørt.
4011 Anmodning om refusion skal indgives senest {0} uger efter
orlovperiodens udløb. En orlovsperiode anses for udløbet,
når der i en uge ikke har været fravær grundet barsel etc.
4012 Sygefraværssamtale skal anmeldes senest {0} uger efter
første fraværsdato.
4013 Anmeldelse skal indgives senest {0} uge efter lønstopdato.
4015 Anmodning om refusion skal indgives senest {0} måneder
efter refusion-fra-dato.
4016 Anmodning om refusion skal indgives senest {0} uger efter
fødslen eller barnets modtagelse
4100 Fravær er ikke anmeldt
4101 Fravær er anmeldt
4102 Anmodet om Tidlig Opfølgning
4111 Der eksisterer en signeret sygdomsanmeldelse til det dette
fravær. Opret indberetning om Tidlig Opfølgning på den
eksisterende sag
4112 Der eksisterer ikke en signeret sygdomsanmeldelse til det
dette fravær, men den angivne
"TidligOpfoelgningTilAnmeldelse" kode indikerer det
modsatte
4113 Der eksisterer ikke en signeret Tidlig Opfølgning anmeldelse
til det dette fravær, men den angivne
"AnmeldelseTilTidligOpfoelgning" kode indikerer det
modsatte
4114 Ved indsendelse af anmeldelse til Tidlig Opfølgning eller
Tidlig Opfølgning til anmeldelse skal der angives en
eksisterende FravaerUUIDIdentifikator
4115 Der kan ikke anmodes om Tidlig Opfølgning, hvis der
tidligere er indberettet en signeret anmeldelse med
angivelse af sidste fraværsdag
4116 Oplysningsfelter til Tidlig Opf?lgning kan max. indeholde
1000 tegn
5000 Første fraværsdato må ikke være mere end {0} dage før
dags dato.
5001 Første fraværsdato må ikke være mere end {0} dage efter
dags dato.
5002 Ugentligt arbejdstid og f?rste frav?rsdato matcher ikke
5100 Ved indsendelse af oplysninger om løntilskud må feltet '{0}'
til brug for refusion ved fravær ikke anvendes. Brug venligst
feltet '{1}' vedrørende løntilskud
5101 Ved indsendelse af oplysninger om refusionstype ved
løntilskud må feltet '{0}' ikke have værdien '{1}'
5110 Strukturen/elementet '{0}' og strukturen/elementet '{1}' er
gensidigt udelukkende. Angiv venligst kun en af disse.
5998 Indberetningen er lagt i venteregistret indtil den {0}.
Indberetningen kan først signeres fra denne dato. Vi sender
først din indberetning til kommunen, når du har signeret
den. Signering bør derfor ske, inden fristens udløb.
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5999 Du kan først signere indberetningen, når der ikke længere
er ret til ydelse fra a-kassen. Det kan tidligst ske den {0}.
Når du klikker på ”Fortsæt”, kan du finde indberetningen i
overblik over sager, hvor den vil have status som kladde.

1

6000 Din indberetning kan ikke sendes endnu
Det er fordi, du har anmeldt fraværet for tidligt.
Du kan først underskrive indberetningen, når der ikke
længere er ret til ydelse fra a-kassen. Det kan tidligst ske
den {0}.
Din indberetning er gemt som kladde, og du finder den
under den relevante sag på ’Mine sager’. Du skal derfor
huske at genfremfinde kladden og underskrive den inden for
tidsfristen angivet ovenfor.
Vigtigt at være opmærksom på:
Fraværet skal anmeldes senest 3 uger efter at medlemmet
6001 Din indberetning kan ikke sendes endnu
Det er fordi, du har anmeldt fraværet for tidligt.
Med de oplysninger du har indtastet for første fraværsdag,
kan du tidligst underskrive indberetningen den {0} og
senest den {1} (1 uge efter første fraværsdag).
Din indberetning er gemt som kladde, og du finder den
under den relevante sag på ’Mine sager’. Du skal derfor
huske at genfremfinde kladden og underskrive den inden for
tidsfristen angivet ovenfor
Vigtigt at være opmærksom på:
Hvis din indberetning ikke bliver underskrevet, bliver
6002 Din indberetning kan ikke sendes endnu
Det er fordi, du har anmeldt fraværet for tidligt.
Med de oplysninger du har indtastet for første fraværsdag,
kan du tidligst underskrive indberetningen den {0} og
senest den {1} (1 uge efter lønnen ophører).
Din indberetning er gemt som kladde, og du finder den
under den relevante sag på ’Mine sager’. Du skal derfor
huske at genfremfinde kladden og underskrive den inden for
tidsfristen angivet ovenfor.
Vigtigt at være opmærksom på:
Hvis din indberetning ikke bliver underskrevet, bliver den
ikke sendt til kommunen, og lønmodtager kan risikere at få
afslag på anmodning om sygedagpenge

1

1

1

#
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6003 Din indberetning kan ikke sendes endnu
Det er fordi, du har anmeldt fraværet for tidligt.
Med de oplysninger du har indtastet for første fraværsdag,
kan du tidligst underskrive indberetningen den {0} og
senest den {1} (5 uger efter første fraværsdag).
Din indberetning er gemt som kladde, og du finder den
under den relevante sag på ’Mine sager’. Du skal derfor
huske at genfremfinde kladden og underskrive den inden for
tidsfristen angivet ovenfor.
Vigtigt at være opmærksom på:
Hvis din indberetning ikke bliver underskrevet, bliver den
ikke sendt til kommunen, og evt. refusion kan blive afvist.
Ønsker du at anmode om refusion ud i fremtiden, anbefaler
vi, at du tilmelder dig påmindelser fra NemRefusion. Det er
din Virk-administrator, der kan gøre dette via menuen
’Administration’.
Husk også at indtaste et mobilnummer. Tilmeldingen
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6004 Din indberetning kan ikke sendes endnu
Det er fordi, du har anmeldt fraværet for tidligt.
Med de oplysninger du har indtastet for første fraværsdag,
kan du tidligst underskrive indberetningen den {0} og
senest den {1} (5 uger efter første fraværsdag).
Din indberetning er gemt som kladde, og du finder den
under den relevante sag på ’Mine sager’. Du skal derfor
huske at genfremfinde kladden og underskrive den inden for
tidsfristen angivet ovenfor.
Vigtigt at være opmærksom på:
Hvis din indberetning ikke bliver underskrevet, bliver den
ikke sendt til kommunen, og evt. refusion kan blive afvist
Ønsker du at anmode om refusion ud i fremtiden, anbefaler
vi, at du tilmelder dig påmindelser fra NemRefusion. Det er
din Virk-administrator, der kan gøre dette via menuen
’Administration’.
Husk også at indtaste et mobilnummer. Tilmeldingen
betyder, at du vil få tilsendt en påmindelse om, hvornår du
skal underskrive indberetningen.
De nævnte frister skyldes bestemmelser i
sygedagpengeloven.
6005 Din indberetning kan ikke sendes endnu
Det er fordi, du har anmeldt fraværet for tidligt.
Med de oplysninger du har indtastet for første fraværsdag,
kan du tidligst underskrive indberetningen den {0} og
senest den {1} (5 uger efter første fraværsdag).
Din indberetning er gemt som kladde, og du finder den
under den relevante sag på ’Mine sager’. Du skal derfor
huske at genfremfinde kladden og underskrive den inden for
tidsfristen angivet ovenfor.
Vigtigt at være opmærksom på:
Hvis din indberetning ikke bliver underskrevet, bliver den
ikke sendt til myndigheden, og evt. refusion kan blive
afvist.
Ønsker du at anmode om refusion ud i fremtiden, anbefaler
vi, at du tilmelder dig påmindelser fra NemRefusion. Det er
din Virk-administrator, der kan gøre dette via menuen
’Administration’.
6006 Din indberetning kan ikke sendes endnu
Det er fordi, du har anmodet om refusion ud i fremtiden.
Din indberetning kan tidligst underskrives den dag, du har
søgt refusion til. Det betyder, at hvis du ønsker at
underskrive din indberetning i dag, må du kun anmode om
refusion til dags dato.
Hvis du vælger at fastholde den fremtidige refusionsdato,
er din indberetning gemt som kladde, og du finder den
under den relevante sag på ’Mine sager’.
Vigtigt at være opmærksom på:
Hvis din indberetning ikke bliver underskrevet, bliver den
ikke sendt til kommunen, og evt. refusion kan blive afvist
Ønsker du at anmode om refusion ud i fremtiden, anbefaler
vi, at du tilmelder dig påmindelser fra NemRefusion. Det er
din Virk-administrator, der kan gøre dette via menuen
’Administration’.
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6007 Din indberetning kan ikke sendes endnu
Det er fordi, du har anmodet om refusion ud i fremtiden.
Din indberetning kan tidligst underskrives den dag, du har
søgt refusion til. Det betyder, at hvis du ønsker at
underskrive din indberetning i dag, må du kun anmode om
refusion til dags dato.
Hvis du vælger at fastholde den fremtidige refusionsdato,
er din indberetning gemt som kladde, og du finder den
under den relevante sag på ’Mine sager’.
Vigtigt at være opmærksom på:
Hvis din indberetning ikke bliver underskrevet, bliver den
ikke sendt til kommunen, og evt. refusion kan blive afvist.
Ønsker du at anmode om refusion ud i fremtiden, anbefaler
vi, at du tilmelder dig påmindelser fra NemRefusion. Det er
din Virk-administrator, der kan gøre dette via menuen
’Administration’.
Husk også at indtaste et mobilnummer. Tilmeldingen
betyder, at du vil få tilsendt en påmindelse om, hvornår du
skal underskrive indberetningen.
6008 Din indberetning kan ikke sendes endnu
Det er fordi, du har anmodet om refusion ud i fremtiden.
Din indberetning kan tidligst underskrives den dag, du har
søgt refusion til. Det betyder, at hvis du ønsker at
underskrive din indberetning i dag, må du kun anmode om
refusion til dags dato.
Hvis du vælger at fastholde den fremtidige refusionsdato,
er din indberetning gemt som kladde, og du finder den
under den relevante sag på ’Mine sager’.
Vigtigt at være opmærksom på:
Hvis din indberetning ikke bliver underskrevet, bliver den
ikke sendt til kommunen, og evt. refusion kan blive afvist.
Ønsker du at anmode om refusion ud i fremtiden, anbefaler
vi, at du tilmelder dig påmindelser fra NemRefusion. Det er
din Virk-administrator, der kan gøre dette via menuen
’Administration’.
Husk også at indtaste et mobilnummer. Tilmeldingen
betyder, at du vil få tilsendt en påmindelse om, hvornår du
skal indberetning
underskrive indberetningen.
6009 Din
kan ikke sendes endnu
Det er fordi, du har anmodet om tidlig opfølgning før første
fraværsdag.
Med de oplysninger du har indtastet for første fraværsdag,
kan du tidligst underskrive anmodningen den {0} og senest
den {1} (5 uger efter første fraværsdag).
Din indberetning er gemt som kladde, og du finder den
under den relevante sag på ’Mine sager’. Du skal derfor
huske at genfremfinde kladden og underskrive den inden for
tidsfristen angivet ovenfor.
Vigtigt at være opmærksom på:
Hvis din anmodning ikke bliver underskrevet, bliver den
ikke sendt til jobcentret, og en tidlig opfølgning bliver ikke
iværksat.
Husk at fraværet også skal anmeldes her i NemRefusion
(en anmodning om tidlig opfølgning medfører ikke
automatisk anmeldelse af fraværet).
De nævnte frister skyldes bestemmelser i
sygedagpengeloven
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6010 Din indberetning kan ikke sendes endnu
Det er fordi, du har anmeldt fraværet for tidligt.
Med de oplysninger du har indtastet for første fraværsdag,
kan du tidligst underskrive indberetningen den {0} og
senest den {1} (1 uge efter første fraværsdag).
Din indberetning er gemt som kladde, og du finder den
under den relevante sag på ’Mine sager’. Du skal derfor
huske at genfremfinde kladden og underskrive den inden for
tidsfristen angivet ovenfor.
Vigtigt at være opmærksom på:
Hvis din indberetning ikke bliver underskrevet, bliver den
ikke sendt til kommunen, og evt. udbetaling af
sygedagpenge kan blive afvist.
De nævnte frister skyldes bestemmelser i
6011 Din indberetning kan ikke sendes endnu
Det er fordi, du har anmeldt fraværet for tidligt.
Med de oplysninger du har indtastet, kan du tidligst
underskrive indberetningen den {0} og senest den {1} (1
uge efter 3. fraværsdag).
Din indberetning er gemt som kladde, og du finder den
under den relevante sag på ’Mine sager’. Du skal derfor
huske at genfremfinde kladden og underskrive den inden for
tidsfristen angivet ovenfor.
Vigtigt at være opmærksom på:
Hvis din indberetning ikke bliver underskrevet, bliver den
ikke sendt til kommunen, og evt. udbetaling af
6012 Din indberetning kan ikke sendes endnu
Det er fordi, du har anmeldt fraværet for tidligt.
Med de oplysninger du har indtastet, kan du tidligst
underskrive indberetningen den {0} og senest den {1} (3
uger efter 1. fraværsdag).
Din indberetning er gemt som kladde, og du finder den
under den relevante sag på ’Mine sager’. Du skal derfor
huske at genfremfinde kladden og underskrive den inden for
tidsfristen angivet ovenfor.
Vigtigt at være opmærksom på:
6013 Din indberetning kan ikke sendes endnu
Det er fordi, du har anmodet om refusion ud i fremtiden.
Din indberetning kan tidligst underskrives den dag, du har
søgt refusion til. Det betyder, at hvis du ønsker at
underskrive din indberetning i dag, må du kun anmode om
refusion til dags dato.
Hvis du vælger at fastholde den fremtidige refusionsdato,
er din indberetning gemt som kladde, og du finder den
under den relevante sag på ’Mine sager’.
Vigtigt at være opmærksom på:
Hvis din indberetning ikke bliver underskrevet, bliver den
ikke sendt til kommunen, og evt. refusion kan blive afvist
Ønsker du at anmode om refusion ud i fremtiden, anbefaler
vi, at du tilmelder dig påmindelser fra NemRefusion. Det er
din Virk-administrator, der kan gøre dette via menuen
’Administration’.
Husk også at indtaste et mobilnummer. Tilmeldingen
betyder, at du vil få tilsendt en påmindelse om, hvornår du
skal underskrive indberetningen.
De nævnte frister skyldes bestemmelser i
sygedagpengeloven.
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6601 Du har angivet, at fraværet er dækket af en § 56-aftale. Vi
har ved kontrolopslag i
kommunens register konstateret, at § 56-aftalen ikke er
gældende for den
fraværsperiode, som du har oplyst. Du kan derfor ikke
benytte § 56-aftalen som
årsag til at søge om refusion fra første fraværsdag.
For at komme videre med indberetning, skal du enten svare
’Ingen’ eller vælge én
af de andre årsager, som kan begrunde, at du søger
refusion fra første
fraværsdag.
Kontakt kommunen for at undersøge om § 56-aftalen er
udløbet og om den evt.
kan forlænges.

0

6602 Du har angivet, at fraværet er dækket af din § 58A-aftale.
Vi har ved kontrolopslag i kommunens register konstateret,
at § 58A-aftalen ikke er gældende for den fraværsperiode,
som du har oplyst.
Kontakt kommunen for at undersøge om § 58A-aftalen er
udløbet og om den evt. kan forlænges.
6603 Du har angivet, at fraværet er dækket af en § 56-aftale. Vi
har ved kontrolopslag i kommunens register konstateret, at
der ikke eksisterer § 56-aftale for din medarbejder. Du kan
derfor ikke benytte § 56-aftale som årsag til at søge
refusion fra første fraværsdag.

0

For at komme videre med indberetningen, skal du enten
svare ”Ingen” eller vælge én af de andre årsager, som kan
begrunde, at du søger refusion fra første fraværsdag.
0

6604 Du har angivet, at fraværet er dækket af din § 58A-aftale.
Vi har ved kontrolopslag i kommunens register konstateret,
at du ikke har en sådan aftale. Du kan derfor ikke søge om
refusion fra første fraværsdag. Din indberetning vil
efterfølgende blive gemt i venteregistret.

1
1

7000 Bemærk: CPR-nummer opfylder ikke modulus 11 kontrol
7001 Bemærk: E-mail for kontaktperson skal indeholde et snabela (@) og minimum ét punktum (.)
7002 Bemærk: De angivne antal timer i ansættelsesperioden er
større end det faktiske antal timer i perioden
7003 Bemærk: Hvis det ugentlige antal timer for genoptaget
arbejde overstiger 34, betragtes arbejdet som fuldt
genoptaget.
7004 Bemærk: Gennemsnitlig ugentlig antal timer for varierende
arbejdstid overstiger 45
7005 CVR-nr. skal udfyldes
7006 CVR-nr. skal udfyldes
7007 Det indtastede SE-nr. indeholder ikke 8 tal. SE-nr. skal
bestå af 8 tal
7008 P-nr. skal udfyldes
7009 Det indtastede P-nr. indeholder ikke 10 tal. P-nr. skal bestå
af 10 tal
7010 CPR-nr. skal udfyldes
7011 Det indtastede CPR-nr . indeholder ikke 10 tal. CPR-nr. skal
bestå af 10 tal (eksempelvis 0101701234)
7012 Dato for første fraværsdag skal udfyldes (eksempel på dato
01-01-10)
7013 N/A
7014 Information om den fraværende får løn under fravær skal
udfyldes

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

#
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7015
7016
7017
7018
7019
7020

1
1
1
1
1

7021
7022
7023
7024
7025

1
1
1

7026 Antal timer i ansættelsesperioden skal bestå af et helt tal
7027 Ansættelsesdato skal ligge før dato for første fraværsdag
7028 Information om lønmodtageren har genoptaget arbejdet
skal udfyldes
7029 Dato for sidste sygefraværsdag skal udfyldes (eksempel på
dato 01-01-10)
7030 Dato for sidste fraværsdag skal udfyldes (eksempel på dato
01-01-10)
7031 Dato for hvornår arbejdet er delvist genoptaget skal
udfyldes (eksempel på dato 01-01-10)
7032 Ugenr., timer og minutter for delvist genoptaget arbejde
skal udfyldes
7033 Samme ugenummer må ikke angives to gange for delvis
genoptagelse af arbejde
7034 Periode for afholdt ferie skal udfyldes (eksempel på dato 0101-10)
7035 Fra-dato må ikke ligge før til-dato i den angivne
ferieperiode (eksempel på dato 01-01-10)
7036 Et eller flere felter i skema for fast arbejdstid skal udfyldes
7037 Alle felter i gennemsnitlig arbejdstid skal udfyldes korrekt.
Blanke felter skal udfyldes med 0
7038 Datoer for arbejdsturnus skal udfyldes (eksempel på dato
01-01-10)
7039 Et eller flere felter i skema for arbejdsturnus skal udfyldes
7040 Et eller flere felter i tider for weekendarbejde skal udfyldes
7041 Typen af arbejdstid skal udfyldes
7042 Tider for delvist genoptaget arbejde skal udfyldes
7043 Information om vikar/løsarbejder skal udfyldes
7044 Vikar/løsarbejder ikke muligt ved fleksjob
7045 Dato for afholdelse af sygefraværssamtale skal udfyldes
(eksempel på dato 01-01-10)
7046 Information om det forventes at sygefraværet varer mere
end 8 skal udfyldes
7047 Information om muligheden for delvis genoptagelse af
arbejde skal udfyldes
7048 Mulighed for omplacering: Ikke udfyldt
7049 Dato for hvornår arbejdet er delvist genoptaget skal
udfyldes (eksempel på dato 01-01-10)
7050 Navn på kontaktperson skal udfyldes
7051 Telefonnummer for kontaktperson skal bestå af 8 cifre
(eksempel på telefonnummer 22334455)
7052 E-mail for kontaktperson skal indeholde et snabel-a (@) og
minimum ét punktum (.)
7053 Sidste fraværsdag skal udfyldes
7054 Kontaktperson skal udfyldes
7055 Forsikringsgrad skal udfyldes
7056 Dato for første ledighedsdag skal udfyldes
7057 Dato for første ledighedsdag skal ligge før første fraværsdag
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1
1
1
1
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Arbejdsskade ikke angivet
Arbejdsskade anmeldt til ikke angivet
Dato for anmeldelse af arbejdsskade ikke angivet
Stillingsbetegnelse skal udfyldes
Erhverv skal udfyldes
Ansættelses-ID skal bestå af sammenhængende karakterer
uden mellemrum.
Fejl i udenlandsk adresse
Første linie i udenlandsk adresse skal udfyldes
Anden linie i udenlandsk adresse skal udfyldes
Tredje linie i udenlandsk adresse skal udfyldes
Ansættelsesdato skal udfyldes (eksempel på dato 01-01-10)
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7058 Årsag til manglende ydelser før fraværet Lønbeløb er ikke
udfyldt korrekt. Indtast venligst et tal mellem 09999999,99
7059 Information om fulde eller supplerende
arbejdsløshedsdagpenge skal udfyldes
7060 Information om fulde arbejdsløshedsdagpenge skal bestå af
et tal mellem 0 og 99999999
7061 Timer, minutter og beløb for ophørsugen i skema for
supplerende dagpenge skal som minimum udfyldes
7062 Fejl i supplerende dagepenge tidsangivelse
7063 Årsag til fradrag i ydelse ikke angivet
7064 Årsag og periode for yderligere fradrag ikke udfyldt korrekt
7065 Perioden for yderligere fradrag skal ligge efter dato for
første fraværsdag
7066 Fradrag til dato ikke udfyldt
7067 Yderligere fradrag skal udfyldes
7068 Udbetalt dagpenge indikator ikke specificeret
7069 Gennemsnitlig arbejdstid skal udfyldes
7070 Gennemsnitlig arbejdstid skal angives som et helt antal
timer mellem 1 og 168
7071 Kilde for anden indkomst skal udfyldes
7072 Indkomst fra andre arbejdsforhold skal udfyldes
7073 Beløb for anden indkomst skal bestå af et tal mellem 0 og
99999999
7074 Ugentlig arbejdstid for andet arbejdsforhold skal udfyldes
7075 Dag for frivillig sikring skal udfyldes
7076 Sats for frivillig sikring skal udfyldes
7077 Graden for uarbejdsdygtighed skal udfyldes
7078 Ulykkestilfælde skal udfyldes
7079 Skadevolder policenummer skal udfyldes
7080 Skadevolder forsikringsselskab i skal udfyldes
7081 Skadevolder forsikringsselskab telefonnummer skal udfyldes

1
1
1
1
1

7082
7083
7084
7085
7086

1
1
1

7087
7088
7089

1
1
1
1
1
1
1
1

7090
7091
7092
7093
7094
7095
7096
7097

1
1
1
1

7098
7099
7100
7101

1

7102

1

7103

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

#

Public - KMD A/S

Sygdommens art skal udfyldes
Dato for sidste sygefraværsdag skal udfyldes
Fraværsgrad skal udfyldes
Barns CPR-nummer skal udfyldes
Det indtastede CPR-nr. for barnet indeholder ikke 10 tal.
CPR-nr. skal bestå af 10 tal (eksempelvis 0101701234)
Forventet modtagelsesdato skal udfyldes
Dato for sidste fraværsdag skal udfyldes
Dato for sidste fraværsdag må ikke ligge efter dags dato og
din indberetning kan derfor ikke signeres. Din indberetning
vil fortsat ligge som kladde i NemRefusion.
Gyldig indlæggelsesperiode skal udfyldes
Barns CPr-nr. skal udfyldes
Indlæggelsessted skal udfyldes
Indlæggelses afdeling skal udfyldes
Enlig forsørger skal udfyldes
Information om dagpenge til anden forælder skal udfyldes
Navn på anden forælder skal udfyldes
Det indtastede CPR-nr. på anden forælder indeholder ikke
10 tal. CPR-nr. skal bestå af 10 tal (eksempelvis
0101701234)
CPR-nr. på anden forælder skal udfyldes
Information om ændring i timeantal skal udfyldes
Dato for ændring i timeantal skal udfyldes
Alle felter i arbejdstidsskema skal udfyldes. Blanke felter
skal udfyldes med 0
Information om den fraværende har været ansat i mere end
13 uger skal udfyldes
Information angående særlige ordninger skal udfyldes
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1
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7104 Information om den fraværende er vikar/løsarbejder skal
udfyldes
7105 Ydelser før sygemelding skal udfyldes
7106 Ydelser før fravær skal udfyldes
7107 Selvstændig over seks måneder skal udfyldes
7108 Indkomst fra andre forhold skal udfyldes
7109 Frivillig sikring skal udfyldes
7110 Gennemsnitlig timeløn skal udfyldes
7111 Enhed for sygel?nnen skal udfyldes
7112 Lønbeløb skal udfyldes
7113 Beløb for udbetaling skal udfyldes
7114 Dato for ændring i sygeløn skal udfyldes
7115 Dato for ændring i orlovsløn skal udfyldes
7116 Beløb for ændring af sygeløn skal bestå af et tal mellem 0
og 99999999
7117 Beløb for ændring af orlovsløn skal udfyldes
7118 Dato for sidste dag med udbetaling skal udfyldes
7119 Udbetalingsfrekvens skal udfyldes
7120 Dato for ændring af aktuel løn skal udfyldes
7121 Beløb for ændring af aktuel løn skal udfyldes
7122 Varierende timeløn skal udfyldes
7123 Ændring i aktuel løn skal udfyldes
7124 Ændring i sygeløn skal udfyldes
7125 Ændring i orlovsløn skal udfyldes
7126 Fortsat udbetaling skal udfyldes
7127 Genoptaget udbetaling skal udfyldes
7128 Dato for genoptaget udbetaling skal udfyldes
7129 Årsag til stop i udbetaling skal udfyldes
7130 Dato for meddelelse af opsigelse skal udfyldes
7131 Dato for sidste dag med løn/sygedagpengeudbetaling skal
ligge efter dato for første fraværsdag
7132 Anden årsag til stop i udbetaling ikke angivet
7133 Information om udbetaling for søgnehelligdage skal
udfyldes
7134 Refusionsperiode skal udfyldes korrekt
7135 Andre årsager skal udfyldes
7136 Udbetaling i arbejdsgiverperiode skal udfyldes
7137 Årsag til ikke udbetalt refusion skal udfyldes
7138 Årsag til manglende udbetaling skal udfyldes
7139 Dato for meddelelse af opsigelse skal udfyldes
7140 Dato sidste dag med udbetaling skal udfyldes
7141 Forventet fødselsdato skal udfyldes
7142 Til og med dato for fraværsperiode skal udfyldes
7143 Fraværsårsag skal udfyldes
7144 Angivne fraværsårsag er ikke gyldig for mandlige
fraværende
7145 Afholdt ferie skal udfyldes
7146 Dato for afholdelse af sygefraværssamtale må ikke ligge
efter dags dato
7147 Du har valgt fraværsårsagen 'Fire uger før forventet
fødsel/termin'. Ifølge din indtastning er der mere end fire
uger mellem den oplyste første fraværsdato og
terminsdatoen. Du bør derfor rette første fraværsdato på
fanebladet "fravær" eller vælge en anden fraværsårsag.
<br><br>
At lønmodtageren er gået på barsel mere end fire uger før,
kan skyldes overenskomstmæssige regler, som ikke
berettiger til barselsdagpenge.
7148 Samlet fast arbejdstid skal være større end 0
7149 Gennemsnitlig arbejdstid skal udfyldes.
7150 Samlet tid for arbejdsturnus skal være større end 0
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1
1
1
1

7151
7152
7153
7154

1

7155

1

7156

1
1

7157
7158

1
1

7159
7160

1
1
1
1
1
1
1
1
1

7161
7162
7163
7164
7165
7166
7167
7170
7180

0

7181

0

7182

1
1
1
1
1
0
1

7183
7190
7191
7192
7193
7195
7196

0

7199

1

7201

1

7202

1

7203

1

7204

0

7206

0

7207

1

7302

2

8000

Samlet tid for weekendarbejde skal være større end 0
Lønbeløb skal bestå af et tal mellem 0 og 99999999
Beløb skal bestå af et tal mellem 0 og 99999999
Beløb for ændring af orlovsløn skal bestå af et tal mellem 0
og 99999999
Beløb for ændring af aktuel løn skal bestå af et tal mellem 0
og 99999999
Varierende timeløn skal bestå af et tal mellem 0 og
99999999
Der skal mindst angives en enkelt ugentlig arbejdsdag
Det angivne antal timer for gennemsnitlig arbejdstid er for
højt i forhold til antal markerede arbejdsdage (maks. 24
timer per dag)
§58a-aftale skal udfyldes
§58a-aftale og frivillig sikring kan ikke agives på samme tid
Ansvarlig skadevolder skal angives.
Skadevolder forsikringsselskab adresse skal angives.
Skadevolder forsikringsselskab vejnavn skal angives.
Skadevolder forsikringsselskab vejnummer skal angives.
Skadevolder forsikringsselskab postnummer skal angives.
Skadevolder forsikringsselskab by skal angives.
Årsag til lønstop skal angives
Ansættelsesforhold ikke udfyldt
Tidlig Opf?lgning oplysninger kr?ver at frav?ret forventes at
vare mere end otte uger
Ved anmeldelse må der indberettes maks. 4 uger delvist
genoptaget arbejde
Ved anmodning må der indberettes maks. 13 uger delvist
genoptaget arbejde
Enhed for ændring i sygelønnen skal udfyldes
Udbetalingsfrekvens m? ikke angives
VarierendeTimeloenIndikator m? ikke angives
AktuelLoenLoenaendringIndikator m? ikke angives
SygeloenLoenaendringIndikator m? ikke angives
L?noplysninger skal ikke angives hvis ansat over otte uger
Oplysninger om supplerende arbejdsl?shedsdagpenge m?
ikke angives, hvis der er ret til ydelse de f?rste to uger
Hvis der er sket ?ndringer til {0} siden anmeldelsen, skal
dette ikke oplyses p? anmodningen
482: Anmodning om dagpenge eller refusion skal indgives
senest 8 uger efter første fraværsdato
400A: Anmeldelse skal indgives senest 2 uger efter 1.
fraværsdag eller senest 2 uger efter at udbetaling fra
arbejdsgiver er ophørt
400C: Anmodning om refusion skal indgives senest 8 uger
efter fødslen eller barnets modtagelse - eller senest 8 uger
efter første fraværsdag.
400B: Anmeldelse skal indgives senest 1 uge efter 1.
fraværsdato.
Du har på fanen Ansættelse oplyst, at lønmodtager er ansat
i fleksjob. Du er som arbejdsgiver ikke forpligtiget til at
udbetale sygedagpenge/løn i arbejdsgiverperioden, når
lønmodtager er ansat i fleksjob.
Du har angivet en fremtidig dato for start af
uddannelsesløft. Det er ikke muligt at angive en fremtidig
dato. Tilret datoen for at komme videre med
indberetningen.
Ret til ydelse de første to uger af sygefraværet skal
udfyldes
Servicebesked fra Nemrefusion
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8001 Servicebesked: Der er {0} nye meddelelser til dig i
NemRefusion, hvoraf der i {1} er behov for din reaktion.
Log ind via www.virk.dk.
8002 Bemærk: SE-nummer opfylder ikke modulus 11 kontrol
8003 Gennemsnitlig timeløn skal bestå af et tal mellem 0 og
99999999
8004 Information om den fraværende har været ansat i mere end
26 uger skal udfyldes
8005 Information om den fraværende har været ansat i mere end
13 uger må ikke udfyldes
8006 Information om den fraværende har været ansat i mere end
26 uger må ikke udfyldes
8007 Information om udbetaling for søgnehelligdage må ikke
udfyldes
8008 Dato for anmeldelse af sygefraværet til A-kassen/Jobnet
skal udfyldes
8009 Dato for anmeldelse af sygefraværet til A-kassen/Jobnet må
ikke ligge før første fraværsdato
8010 Dato for anmeldelse af sygefraværet til A-kassen/Jobnet må
ikke ligge efter dags dato
8011 Den angivne værdi for ydelser før fravær er udgået
8012 Markering af supplerende arbejdsløshedsdagpenge mangler
8013 §58a-aftale kan ikke udfyldes, når frivillig sikring er udfyldt
8014 Dato for sidste sygefraværsdag skal være efter første
sygefraværsdag
8015 Datoer skal være mellem 01-01-1800 og 01-01-2100
8016 Det er ikke muligt at kombinere særlige ordninger med
paragraf 56
8017 Dato for sidste dag med lønudbetaling må ikke være
fremtidig
8018 Timetal kan maksimalt være på 3 tegn
8019 Omplaceringsmulighed skal angives
8022 IkkePensionsgivendeGrundloen skal angives
8023 PensionsgivendeFunktionstillaeg skal angives
8024 IkkePensionsgivendeFunktionstillaeg skal angives
8025 Soegnehelligdagsbetaling skal angives
8026 Arbejdsgiverandel, Pensionsbidrag skal angives enten i
procent eller beløb, samt dato
8027 PensionsgivendeFritvalgsordning skal angives
8028 IkkePensionsgivendeFritvalgsordning skal angives
8029 SaerligFeriegodtgoerelse skal angives
8030 ATPbidragArbejdsgiverandel skal angives
8031 Gruppelivsforsikring skal angives
8032 Arbejdsgiverudgift skal angives
8033 AndreOrdningerTilskudsberettiget skal angives
8034 Ikke pensionsgivende fritvalgsordning skal skal angives
8035 Information om den fraværende har været ansat i mere end
otte uger må ikke udfyldes
8036 Information om den fraværende har været ansat i mere end
otte uger skal udfyldes
8037 Spørgsmålet Var lønmodtageren ansat på 1. fraværsdag
eller dagen før ? er ikke besvaret
8038 Det er ikke muligt at kombinere
ArbejdsgiverandelPensionsbidrag procent med beløb
8039 Det er ikke muligt at kombinere
PensionsgivendeFritvalgsordning procent med beløb
8040 Det er ikke muligt at kombinere
IkkePensionsgivendeFritvalgsordning procent med beløb
8041 Feltet OverenskomstNavn må kun optræde en gang
8042 Feltet PensionsgivendeGrundloen må kun optræde en gang
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8044 Feltet IkkePensionsgivendeGrundloen må kun optræde en
gang
8046 Feltet PensionsgivendeFunktionstillaeg må kun optræde en
gang
8048 Feltet IkkePensionsgivendeFunktionstillaeg må kun optræde
en gang
8050 Feltet Soegnehelligdagsbetaling må kun optræde en gang
8051 Feltet ArbejdsgiverandelPensionsbidrag i procent må kun
optræde en gang
8052 Feltet ArbejdsgiverandelPensionsbidrag i beløb må kun
optræde en gang
8053 Feltet PensionsgivendeFritvalgsordning i procent må kun
optræde en gang
8054 Feltet PensionsgivendeFritvalgsordning i beløb må kun
optræde en gang
8055 Feltet IkkePensionsgivendeFritvalgsordning i procent må
kun optræde en gang
8056 Feltet IkkePensionsgivendeFritvalgsordning i beløb må kun
optræde en gang
8057 Feltet SaerligFeriegodtgoerelse må kun optræde en gang
8058 Feltet ATPbidragArbejdsgiverandel må kun optræde en gang
8059 Feltet Gruppelivsforsikring må kun optræde en gang
8060 Feltet Arbejdsgiverudgift må kun optræde en gang
8061 Feltet AndreOrdningerTilskudsberettiget må kun optræde en
gang
8062 Procent skal være mellem 0 og 100
8063 Dage skal være mellem 0 og 365
8064 Refusionstartdato skal angives
8065 Refusionslutdato skal angives
8066 Lønstopdato skal angives
8067 Lønstopdato skal ikke angives
8068 Ansættelsesophørsdato skal angives
8069 Ansættelsesophørsdato skal ikke angives
8070 Ansættelsesophørsindikator skal angives
8071 Overarbejdeindikator skal angives
8072 Overarbejdestruktur skal udfyldes
8073 Overarbejdestruktur skal ikke udfyldes
8074 Overarbejdeansatteindikator skal angives
8075 Overarbejdekvantitet skal angives, og skal bestå af et tal
mellem 0 og 99999999
8076 Andetfraværindikator skal angives
8077 Andetfraværkvantitet skal angives
8078 Andetfraværkvantitet skal ikke angives
8079 Feriedageudenlønindikator skal angives
8080 Feriedageudenlønkvantitet skal angives
8081 Feriedageudenlønkvantitet skal ikke angives
8082 Feriedagemedlønindikator skal angives
8083 Feriedagemedlønkvantitet skal angives
8084 Feriedagemedlønkvantitet skal ikke angives
8085 Fraværindikator skal angives
8086 Løntilskudfraværtypekode skal angives
8087 Fraværmedlønindikator skal angives
8088 Sygelønbeløb skal angives
8089 Løntilskudfraværfelterstruktur skal angives
8090 Løntilskudfraværfelterstruktur skal ikke angives
8091 Løntilskudfraværstruktur skal udfyldes
8092 Det er ikke muligt at kombinere dage og timer
8093 Enten dage eller timer skal udfyldes
8094 Refusionslut dato skal ligge efter Refusionstart dato
8095 Transaktionskode er Annuller eller RetSigneret og enten
RefusionsUUID eller IndberetningsUUID mangler
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8096 Dato for refusion slut kan ikke være senere end ophørsdato
8097 FravaertimeFrekvensKvantitet skal angives, og skal bestå af
et tal mellem 0 og 99999999
8099 Feltet Kvalifikationstillaeg må kun optræde en gang.
8100 Frekvens og GaeldendeDato skal udfyldes for
PensionsgivendeFunktionstillæg.
8101 Frekvens og GaeldendeDato skal udfyldes for
Kvalifikationstillæg.
8102 Frekvens og GaeldendeDato skal udfyldes for Ikke
PensionsgivendeFunktionstillæg.
8103 Frekvens og GaeldendeDato skal udfyldes for
Soegnehelligdagsbetaling.
8104 Frekvens og GaeldendeDato skal udfyldes for
Gruppelivsforsikring.
8105 Frekvens, GaeldendeDato og Beskrivelsestekst skal udfyldes
for Arbejdsgiverudgift.
8106 Frekvens, GaeldendeDato og Beskrivelsestekst skal udfyldes
for AndreOrdningerPensionsgivendeTilskudsberettiget.
8107 Frekvens og GaeldendeDato skal udfyldes for
ATPbidragArbejdsgiverandel.
8108 VEUIndikator skal angives.
8109 ArbejdstimerPrUgeKvantitet skal angives.
8110 ArbejdstimerPrUgeKvantitet skal være mellem 0 og 168
timer.
8111 Længden af feltet OverenskomstNavn overstiger det
maximalt tilladte (200 tegn)
8112 Længden af feltet BeregningBeskrivelseTekst for
AndreOrdningerTilskudsberettiget overstiger det maximalt
tilladte (200 tegn)
8113 Feltet
AndreOrdningerIkkePensionsgivendeTilskudsberettiget må
kun optræde én gang
8114 AndreOrdningerIkkePensionsgivendeTilskudsberettiget skal
angives
8151 AnsatOverTrettenUgerIndikator må ikke udfyldes, når første
fraværsdag er 1. juli 2018 eller senere.
8152 AnsatOverOtteUgerIndikator må ikke udfyldes, når første
fraværsdag er 30. juni 2018 eller tidligere.
8153 AnsatOverOtteUgerIndikator skal udfyldes, når første
fraværsdag er 1. juli 2018 eller senere.
8154 AnsatFoersteFravaersdagIndikator må ikke udfyldes når
første fraværsdag er 30. juni 2018 eller tidligere.
8155 AnsatFoersteFravaersdagIndikator skal udfyldes, når
AnsatOverOtteUgerIndikator = false.
8156 AnsatFoersteFravaersdagIndikator må ikke udfyldes, når
AnsatOverOtteUgerIndikator = true.
8161 AktuelLoenBeloeb må ikke udfyldes, når
AnsatOverOtteUgerIndikator = true.
8162 AktuelLoenUdbetalingsfrekvensKode må ikke udfyldes, når
der udbetales fuld løn under fravær og
AnsatOverOtteUgerIndikator = true.
8163 VarierendeTimeloenIndikator må ikke udfyldes, når
AnsatOverOtteUgerIndikator = true.
8164 SygeloenLoenfrekvensKode må ikke udfyldes, når første
fraværsdag er 1. juli 2018 eller senere.
8165 AktuelLoenLoenaendringIndikator må ikke udfyldes, når
første fraværsdag er 1. juli 2018 eller senere.
8166 AktuelLoenLoenaendringDato må ikke udfyldes, når første
fraværsdag er 1. juli 2018 eller senere.
8167 AktuelLoenLoenaendringBeloeb må ikke udfyldes, når første
fraværsdag er 1. juli 2018 eller senere.
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8199 Du har oplyst, at der har været fravær pga. sygdom/barsel.
Husk at anmelde fraværet og søge refusion indenfor de
gældende tidsfrister
8200 Feltet Kvalifikationstillaeg skal angives.
8201 Ydelsens størrelse skal udfyldes, når der er svaret ja til at
der er udbetalt ydelser i de første to uger
8202 Sidste dag der er udbetalt ydelse for skal udfyldes, når der
er svaret ja til at der er udbetalt ydelser i de første to uger
8203 Årsagen til at der ikke er udbetalt ydelser skal udfyldes, når
der er svaret nej til at der er udbetalt ydelser i de første to
uger
8204 Dato for dagpengeret skal udfyldes, når der er svaret nej til
at der er udbetalt ydelser i de første to uger og årsagen til,
at der ikke er udbetalt ydelser er Karensperiode
(dimittender)
8210 Der er uoverensstemmelse mellem årsagen til at der ikke er
udbetalt sygedagpenge/løn i hele arbejdsgiverperioden og
spørgsmålet om længden af ansættelsen. Du skal rette én
af oplysningerne for at kunne signere indberetningen
9000 Vær opmærksom på, ved almindeligt barselforløb, kan
første fraværsdag tidligst være otte uger før forventet
fødsel
9001 Du har valgt fraværsårsagen 'Fire uger før forventet
fødsel/termin'. Ifølge din indtastning er der mere end fire
uger mellem den oplyste første fraværsdato og
terminsdatoen. Du bør derfor rette første fraværsdato på
fanebladet "fravær" eller vælge en anden fraværsårsag.
<br><br>
At lønmodtageren er gået på barsel mere end fire uger før,
kan skyldes overenskomstmæssige regler, som ikke
berettiger til barselsdagpenge.
9002 Der er svaret nej til genoptagelse af arbejde. Sidste
fraværsdato må ikke angives
9003 AnsaettelseDato m? ikke anvendes sammen med
AnsatOverTrettenUgerIndikator eller
AnsatOverSeksogtyveUgerIndikator eller
AnsatOverOtteUgerIndikator
9004 AnsaettelsesperiodeTimeKvantitet m? ikke anvendes
sammen med AnsatOverTrettenUgerIndikator eller
AnsatOverSeksogtyveUgerIndikator eller
AnsatOverOtteUgerIndikator
9005 Der er svaret ja genoptagelse af arbejde. Delvist
genoptagetdato må ikke angives
9006 Der er svaret ja genoptagelse af arbejde.
GenoptagelseArbejdestuktur må ikke angives
9007 Der er svaret ja til delvis genoptagelse af arbejde. Sidste
fraværsdato må ikke angives
9008 Ansættelsedato må ikke anvendes sammen med
AnsatOverTrettenUgerIndikator eller
AnsatOverSeksogtyveUgerIndikator
9009 AnsaettelsesperiodeTimeKvantitet må ikke anvendes
sammen med AnsatOverTrettenUgerIndikator eller
AnsatOverSeksogtyveUgerIndikator
9010 Arbejdstidsforhold ikke udfyldt
9011 ArbejdstimerPrUgeKvantitet må ikke længere angives
9012 Tildato for ferie må ikke være fremtiddig
9013 Der må ikke være flere beregninger af samme type
9014 IkkePensionsgivendeFunktionstillaeg må ikke anvendes
9015 KvalifikationsTillaeg må ikke anvendes
9016 PensionsgivendeFunktionstillaeg må ikke anvendes
9017 Soegnehelligdagsbetaling må ikke anvendes
9018 SaerligFeriegodtgoerelse må ikke anvendes
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9019 ArbejdsgiverandelPensionsbidrag må ikke anvendes
9020 Feltet PensionsgivendeKvalifikationsTillaeg skal angives.
9021 Feltet PensionsgivendeKvalifikationsTillaeg må kun optræde
en gang.
9022 Frekvens og GaeldendeDato skal udfyldes for
PensionsgivendeKvalifikationsTillaeg.
9023 Feltet IkkePensionsgivendeKvalifikationsTillaeg skal
angives.
9024 Feltet IkkePensionsgivendeKvalifikationsTillaeg må kun
optræde en gang.
9025 Frekvens og GaeldendeDato skal udfyldes for
IkkePensionsgivendeKvalifikationsTillaeg.
9026 Feltet IkkeTilskudsberettigetKvalifikationsTillaeg skal
angives.
9027 Feltet IkkeTilskudsberettigetKvalifikationsTillaeg må kun
optræde en gang.
9028 Frekvens og GaeldendeDato skal udfyldes for
IkkeTilskudsberettigetKvalifikationsTillaeg.
9029 Feltet IkkeTilskudsberettigetFunktionstillaeg skal angives.
9030 Feltet IkkeTilskudsberettigetFunktionstillaeg må kun
optræde en gang.
9031 Frekvens og GaeldendeDato skal udfyldes for
IkkeTilskudsberettigetFunktionstillaeg.
9032 PensionsgivendeSoegnehelligdagsordning skal angives.
9033 Feltet PensionsgivendeSoegnehelligdagsordning i procent
må kun optræde en gang.
9034 IkkePensionsgivendeSoegnehelligdagsordning skal angives.
9035 Feltet IkkePensionsgivendeSoegnehelligdagsordning i
procent må kun optræde en gang.
9036 Feltet PensionsgivendeFunktionstillaeg skal angives.
9037 Feltet PensionsgivendeFunktionstillaeg må kun optræde en
gang.
9038 Frekvens, GaeldendeDato og Beskrivelsestekst skal udfyldes
for PensionsgivendeFunktionstillaeg.
9039 Længden af feltet BeregningBeskrivelseTekst for
PensionsgivendeFunktionstillaeg overstiger det maximalt
tilladte (200 tegn).
9040 Feltet IkkePensionsgivendeFunktionstillaeg skal angives.
9041 Feltet IkkePensionsgivendeFunktionstillaeg må kun optræde
en gang.
9042 Frekvens, GaeldendeDato og Beskrivelsestekst skal udfyldes
for IkkePensionsgivendeFunktionstillaeg.
9043 Længden af feltet BeregningBeskrivelseTekst for
IkkePensionsgivendeFunktionstillaeg overstiger det
maximalt tilladte (200 tegn).
9044 Det maksimale antal af vedhæftninger er 2.
9045 Filen/filerne du forsøger at uploade fylder for meget. Filerne
må maksmalt fylde 5 MB tilsammen
9046 Det samme filnavn må ikke benyttes flere gange.
9047 PensionsgivendeKvalifikationsTillaeg og
IkkePensionsgivendeKvalifikationsTillaeg må ikek anvendes
sammentiddig.
9048 PrUge og Pr14dag må ikke anvendes mere.
9049 Feltet PensionsgivendeSoegnehelligdagsordning må kun
angives hvis PensionsgivendeGrundloen eller
IkkePensionsgivendeGrundloen angives PrTime.
9050 Feltet IkkePensionsgivendeSoegnehelligdagsordning må kun
angives hvis PensionsgivendeGrundloen eller
IkkePensionsgivendeGrundloen angives PrTime.
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9051 Felterne IkkePensionsgivendeSoegnehelligdagsordning og
PensionsgivendeSoegnehelligdagsordning må ikke angives
sammentiddig.
9052 Tilskuddets størrelse skal angives
9053 AftaltUgentligArbejdstidTimer skal angives.
9054 AftaltUgentligArbejdstidTimer skal være mellem 0 og 999
timer.
9055 VEUTimeKvantitet skal være mellem 0 og 999 timer.
9056 Der skal vælges mindst en fraværtype
9057 For løntilskud må kun FravaertimeFrekvensKvantitet være
angivet
9058 RefusionForFravaerIndikator skal angives
9059 Løn under ferie skal angives
9060 Løn under ferie må ikke være Ja, hvis feriepenge afregnet
samtidig er Ja
9061 PensionsgivendeVarierendeTillaegBeloeb og
IkkePensionsgivendeVarierendeTillaegBeloeb må ikke
angives samtidig
9062 PensionsgivendeVarierendeTillaegPensionssats skal være
mellem 0 og 100
9063 PensionsgivendeVarierendeTillaegPensionssats skal være
angivet
9064 PensionsgivendeVarierendeTillaegBeloeb eller
IkkePensionsgivendeVarierendeTillaegBeloeb skal angives
9065 VarierendeTillaegIndikator skal angives
9066 FeriePengeAfregnetIndikator skal angives
9067 PensionsgivendeVarierendeTillaegBeloeb eller
IkkePensionsgivendeVarierendeTillaegBeloeb skal angives
9068 Der skal angives et beløb for FeriePengeAfregnet
9069 FeriegodtgoerelseUdbetaltIndikator skal angives
9070 FeriegodtgoerelseUdbetaltSats skal være mellem 0 og 100
9071 IkkeAfholdtFerieUdbetaltIndikator skal angives
9072 IkkeAfholdtFerieUdbetaltBeloeb skal angives
9073 IkkeAfholdtFerieUdbetaltDageKvantitet eller
IkkeAfholdtFerieUdbetaltTimerKvantitet skal angives
9074 IkkeAfholdtFerieUdbetaltDageKvantitet skal være mellem 1
og 35
9075 IkkeAfholdtFerieUdbetaltTimerKvantitet skal være mellem 1
og 840
9076 IkkeAfholdtFerieUdbetaltDageKvantitet og
IkkeAfholdtFerieUdbetaltTimerKvantitet kan ikke angives
samtidigt
9077 SjetteFerieugeUdbetaltIndikator skal angives
9078 SjetteFerieugeUdbetaltBeloeb skal angives
9079 SjetteFerieugeUdbetaltTimerKvantitet skal angives
9080 SjetteFerieugeUdbetaltTimerKvantitet skal angives og være
mellem 0 og 168
9081 Kun typen ATPbidragArbejdsgiverandel må benytte frekvens
pruge og pr 14 dag
9082 Hvis FerieUdenLoenIndikator er sand, skal enten
FerieUdenLoenTimerKvantitet eller
FerieUdenLoenDageKvantitet være specificeret
9083 FerieUdenLoenTimerKvantitet eller
FerieUdenLoenDageKvantitet må ikke være specificeret
begge to
9084 Antal timer skal være imellem 0 og 166
9085 Hvis FerieMedLoenIndikator er sand, skal enten
FerieMedLoenTimerKvantitet eller
FerieMedLoenDageKvantitet være specificeret
9086 FerieMedLoenTimerKvantitet eller
FerieMedLoenDageKvantitet må ikke være specificeret
begge to
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9087 Hvis AndetFravaerIndikator er sand, skal enten
AndetFravaerTimerKvantitet eller
AndetFravaerDageKvantitet være specificeret
9088 AndetFravaerTimerKvantitet eller
AndetFravaerDageKvantitet må ikke være specificeret
begge to
9089 Længden af feltet BeregningBeskrivelseTekst for
IkkeTilskudsberettigetKvalifikationsTillaeg overstiger det
maximalt tilladte (200 tegn).
9090 FravaerKvantitetDage skal være i mellem 1 og 365 dage.
9091 FerieMedLoenDage skal være i mellem 1 og 365 dage.
9092 FerieUdenLoenDage skal være i mellem 1 og 365 dage.
9093 AndetFravaerDage skal være i mellem 1 og 365 dage.
9094 Hvis både pensionsgivende og ikke-pensionsgivende
grundløn er angivet skal frekvensen være ens.
9095 Beløb for 6. ferieuge skal være mellem 0 og 999999
9096 Beløb for ikke afholdt ferie udbetalt skal være mellem 0 og
999999
9097 Beløb for afregnede feriepenge skal være mellem 0 og
999999
9098 Beløb for ikke pensionsgivende varierende tillaeg skal være
mellem 0 og 999999
9099 Beløb for pensionsgivende varierende tillaeg skal være
mellem 0 og 999999
9100 Er arbejdet fors?gt tilpasset den sygemeldtes tilstand m?
ikke v?re l?ngere end 1000 tegn
9101 Hvor l?nge har sygdommen p?virket arbejdet m? ikke v?re
l?ngere end 1000 tegn
9102 Hvilke arbejdsfunktioner er p?virket af sygdommen m? ikke
v?re l?ngere end 1000 tegn
9103 Ans?ttelsedato ligger mere end 8 uger f?r dagsdato, og du
har svaret ja til ansat over 8 uger
9104 Ans?ttelsedato ligger mere end 13 uger f?r dagsdato, og du
har svaret ja til ansat over 13 uger
9105 Ans?ttelsedato ligger mere end 26 uger f?r dagsdato, og du
har svaret ja til ansat over 26 uger
9106 Ophør af ansættelse er ikke længere gyldig årsag til
refusion
9107 Ydelser før fravær kan ikke være udfyldt, hvis den ansatte
har ret til ydelser de første 2 uger.
9108 Felter omkring uddannelseløft må ikke benyttes på fravær
med første fraværsdato før den 1/7/2015
9109 Feltet uddannelseløft skal udfyldes
9110 Feltet Ydelse hvis uddannelseoløft ikke fandtes skal udfyldes
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3
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Feltet YdelsestypeSidsteDagDato skal udfyldes
Feltet UddannelsesloeftStartDato må ikke udfyldes
Feltet UddannelsesloeftYdelseBeloeb må ikke udfyldes
Felter omkring uddanlseløft må ikke angives
Feltet YdelsestypeBeloeb skal angives
Feltet UddannelsesloeftStartDato skal udfyldes
Feltet YdelseBeloebHvisUddannelsesloeftIkkeFandtes må
ikke udfyldes
Felter omkring uddannelseløft skal angives
Hvis du ikke har været ansat i over 8 uger, og har
ændringer til den normale løn, skal
SygeLoenUdbetalingsfrekvensKode udfyldes.
Anmodning om dagpenge skal indgives senest 8 uger efter
fødslen eller barns modtagelse.
Anmodning om dagpenge skal indgives senest 8 uger efter
1. fraværsdag.
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9122 Ugyldig dato. Sidste dag, der er udbetalt ydelse for, må ikke
være før første hele sygefraværsdag
9123 Årsag til, at den ledige ikke har ret til ydelser i de to første
uger af sygefraværet, er udfyldt med en udgået værdi.
9125 Dato for dagpengeret må ikke være før eller lig første hele
sygefraværsdag.
9126 Feltet må ikke benyttes, når første fraværsdag er lig med
eller større end 01.07.2017
9200 eIndkomst connection problem
9201 Det er ikke lovligt at indsende
GenoptagelseArbejdeDelvistDato hvis
GenoptagelseArbejdeKode har værdien 1 eller 2.
9202 Det er ikke lovligt at indsende SidsteFraværsdato hvis
GenoptagelseArbejdeKode har værdien 1 eller 3.
9203 Det er ikke lovligt at indsende GenoptagelseArbejdeStruktur
hvis GenoptagelseArbejdeKode har værdien 1 eller 2.
9204 Barnets CPR-nr. er ikke udfyldt korrekt
9205 NemRefusion kontrollerer ansættelsesforholdet mellem
virksomhedens CVR-nummer og lønmodtagerens CPR-nr.
ved at foretage et kald til SKAT/eIndkomst. Kaldet lykkedes
ikke og NemRefusion anvender derfor indhentede
oplysninger om ansættelsesforholdet fra et tidligere kald til
SKAT/eIndkomst.<br><br>Du kan fortsætte
indberetningen.
9206 NemRefusion kontrollerer relationen mellem SE-nummer og
det CVR-nummer, der indberettes fra, ved at foretage et
kald til SKAT/eIndkomst. Kaldet lykkedes ikke og
NemRefusion anvender derfor indhentede oplysninger om
relationen mellem SE-nummer og CVR-nummer fra et
tidligere kald til SKAT/eIndkomst.<br><br>Du kan
fortsætte indberetningen.
9207 Dato for sidste fraværsdag skal ligge på eller efter dato for
1. fraværsdag
9208 Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at registrere en
arbejdsturnus på 1 uge, da der skal være tale om minimum
2 uger, for at det kan kaldes en arbejdsturnus.
9209 Bemærk: Hvis det ugentlige antal timer for genoptaget
arbejde overstiger 36, betragtes arbejdet som fuldt
genoptaget.
9210 LukSagIndikator må kun benyttes af KSD/BDP
9211 Kun filer af typerne pdf, docx, xlsx er tilladte.
9300 Feltet {0} skal udfyldes.
9301 {{{0}}} er ikke indeholdt indeholdt i indberetningen med
'RefusionTypeKode': {{{1}}}, hvorfor NemRefusion ikke
kunne bestemme fraværsdatoer
9302 Udbetales der fuld løn under sygdom skal udfyldes
9303 PensionsgivendeGrundloenPrTime eller
PensionsgivendeGrundloenPrMaaned skal angives
9304 Enhed for sygelønnen skal udfyldes
9305 Dato for første feriedag må ikke være før første hele
fraværsdag
9306 OverenskomstNavn skal angives
9307 1 fraværsdag er ikke udfyldt korrekt (DD-MM-ÅÅÅÅ)
9308 FraværsUUID skal udfyldes – du finder fraværs-UUID i KSD
under menupunktet Berettigelse på sygefraværssagen
9309 CVR nummer er ikke udfyldt korrekt
9310 FraværUUID er ikke udfyldt korrekt
9311 Feltet ’Arbejdstimer pr. uge’ skal udfyldes med timer og
minutter (min. 0,00 timer og maks. 166,00 timer).
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9312 Feltet ’Hvor mange timer er der udbetalt løn for i
refusionsperioden?’ skal udfyldes med timer og minutter
(min. 0,00 timer og maks. 166,00 timer).
9313 Feltet ’Hvor mange timer i refusionsperioden har
voksenlærlingen været på skoleophold med AUB-refusion?’
skal udfyldes med timer og minutter (min. 0,00 timer og
maks. 166,00 timer).
9314 Feltet ’Hvor mange timer i refusionsperioden har
voksenlærlingen har haft fravær med løn og arbejdsgiver
har modtaget anden offentlig støtte hertil end AUBrefusion?’ skal udfyldes med timer og minutter (min. 0,00
timer og maks. 166,00 timer).
9315 Dato for sidste uddannelsesdato må ikke være fremtidig
9400 VoksenlaerlingBevillingDato skal udfyldes
9401 VoksenlaerlingBevillingSagsID skal udfyldes
9402 VoksenlaerlingUdbetalteDage skal udfyldes. Antal dage skal
angives som heltal. Kan være 0, men ikke negativt.
9403 VoksenlaerlingUdbetalteTimer skal udfyldes. Antal timer
skal angives i 100-dele med 2 decimaler. Tallet kan være 0
men ikke negativt.
9404 VoksenlaerlingDageSkoleophold skal udfyldes. Antal dage
skal angives som heltal. Kan være 0, men ikke negativt.
9405 VoksenlaerlingTimerSkoleophold skal udfyldes. Antal timer
skal angives i 100-dele med 2 decimaler. Tallet kan være 0
men ikke negativt.
9406 VoksenlaerlingDageFravaerOffentligStoette skal udfyldes.
Antal dage skal angives som heltal. Kan være 0, men ikke
negativt.
9407 VoksenlaerlingTimerFravaerOffentligStoette skal udfyldes.
Antal timer skal angives i 100-dele med 2 decimaler. Tallet
kan være 0 men ikke negativt.
9408 VoksenlaerlingDageUdenLoen skal udfyldes. Antal dage skal
angives som heltal. Kan være 0, men ikke negativt.
9409 VoksenlaerlingTimerUdenLoen skal udfyldes. Antal timer
skal angives i 100-dele med 2 decimaler. Tallet kan være 0
men ikke negativt.
9410 Summen af VoksenlaerlingUdbetalteDage –
VoksenlaerlingDageSkoleophold –
VoksenlaerlingDageFravaerOffentligStoette –
VoksenlaerlingDageUdenLoen skal angives. Antal dage skal
angives som heltal. Kan være 0, men ikke negativt.
9411 Summen af VoksenlaerlingUdbetalteTimer –
VoksenlaerlingTimerSkoleophold –
VoksenlaerlingTimerFravaerOffentligStoette –
VoksenlaerlingTimerUdenLoen. Antal timer skal angives i
100-dele med 2 decimaler. Tallet kan være 0 men ikke
negativt.
9412 VoksenlaerlingTilskudsSats skal angives med 2 decimaler.
Tallet kan ikke være negativt eller lig med 0
9413 Summen af VoksenlaerlingTimerIalt x
VoksenlaerlingTilskudsSats skal angives. Tallet skal angives
med 2 decimaler. tallet kan ikke være negativt eller lig med
0.
9414 VoksenlaerlingVedhaeftningIndikator skal udfyldes
9415 Dokumentation mangler at blive vedhæftets
9416 MentorNavn skal udfyldes
9417 DatoBevilling skal udfyldes
9418 SagsidentifikationBevilling skal udfyldes
9419 AnmodningBevilling skal udfyldes
9420 BevilgetUddannelseMentorIndikator skal angives
9421 BeloebBevilgetUddannelseMentor skal udfyldes
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9422 RedegørelseForloebMentorFunktion skal udfyldes

1
1

9423 AfholdteMentorTimer skal svare til MentorTimerUdbetaling
9424 Du har indtastet et CPR-nummer på en borger, som har
bopæl i [Kommunenavn]. Desværre understøtter
[Kommunenavn] ikke anmodninger om tilskud til
mentorfunktion, som sendes via NemRefusion. Du er derfor
nødt til at bruge den ældre løsning på Virk, som du finder
her: https://indberet.virk.dk/indberetninger/master/AF91A__Anmodning_om_udbetaling_af_tilskud_til_mentorfunktion.
Til din orientering arbejder vi på at få alle kommuner til at
understøtte anmodninger om tilskud til mentorfunktion via
NemRefusion.

0
3

9450 Feltet {0} må ikke udfyldes.
9451 Anmeldelse skal indgives senest {0} dage efter 1.
fraværsdag eller senest 1 uge efter at udbetaling fra
arbejdsgiver er ophørt.
9452 Feltet {0} må ikke udfyldes, når der udbetales fuld løn
under fraværet. Hvis sygelønnen er ændret, skal besked
gives direkte til kommunen
9453 Du har indberettet delvist genoptaget arbejde som ligger før
startdatoen for delvist genoptaget arbejde som er
[GenoptagelseArbejdeDelvisDato]. Det er ikke muligt. Tilret
ugenummeret og evt. årstallet for at fortsætte
indberetningen.
Hvis du ønsker at ændre startdatoen for delivst genoptaget
arbejde, skal du kontakte kommunen.
9454 Du har indberettet delvist genoptaget arbejde som ligger
efter sidste fraværsdag som er
[SidsteSygefravaersdagDato]. Det er ikke muligt. Tilret
ugenummeret og evt. årstallet for at fortsætte
indberetningen.
9455 Du har indberettet delvist genoptaget arbejde som ligger
efter sidste dag i refusionsperioden som er
[RefusionSlutDato]. Det er ikke muligt. Tilret ugenummeret
og evt. årstallet for at fortsætte indberetningen.
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9456 Du har indberettet ny startdato for delvist genoptaget
arbejde. Datoen må ikke rettes. Hvis du ønsker at ændre
startdatoen for delvist genoptaget arbejde, skal du kontakte
kommunen.
9457 Feltet "År" for delvist genoptaget arbejde skal udfyldes
(korrekt angivelse er f.eks. 2020).
9458 Du har indberettet delvist genoptaget arbejde som ligger før
første fraværsdag som er [FoersteSygefravaersdagDato].
Det er ikke muligt. Tilret datoen for start af delvist
genoptaget arbejde for at fortsætte indberetningen.
9459 Til datoen for turnusperioden ligger mere end
[ArbejdstidsTurnusMaxWeeks] uger fra fra datoen. En
turnusperiode kan max være på
[ArbejdstidsTurnusMaxWeeks] uger. Indberetningen er
derfor afvist.
9460 Til datoen for turnusperioden ligger mere end
[ArbejdstidsTurnusMaxWeeks] uger fra fra datoen. En
turnusperiode kan max være på 6 uger. Indberetningen er
derfor afvist.
9461 FravaersaarsagKode 10 (sorgorlov) må først benyttes fra 1.
januar 2021.
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9462 Du kan ikke oprette en ny anmodning da der tidligere er
anmodet om refusion til og med sidste dag med ret til
refusion på denne sag. Hvis du ønsker at give nye
oplysninger til sagen, skal du kontakte myndigheden på
anden vis.
9463 Der er oplyst en sidste dag for fraværet vedrørende
fædreorlov som ligger udover de 14 dage det er muligt at
afholde fædreorlov. Sidste mulige dato er den
[FirstAbsenceDatePlus13Days]. Tilret sidste dag for
fraværet for at komme videre med indberetningen.
9464 Datoer må ikke være efter 01-01-2100.
9465 Sidste dag med udbetaling kan ikke ligger efter sidste
fraværsdag
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