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 Aalborg Universitet 
Postboks 159 
9220 Aalborg 
 
Sagsbehandler: 

Charlotte Spliid Knudsen[Navn 2]  
Telefon: 9940 3883 
Email: csk@adm.aau.dk 
 
 
Dato: 21-04-2021 

Procedure: Delvis sygemelding 

 
Nedenstående beskriver proceduren for delvis sygemelding. Fra medarbejder sygemelder sig delvist, fra-
værsmedarbejder registrerer sygemeldingen, returnering af timesedler, automatisk anmodning om refu-
sion, overblik over refusioner, potentiel afvikling af ferie under sygemelding, opfølgning på sygemeldingen 
samt korrespondance med kommunerne.  
 

 FASE FORKLARING HENVISNING 
 

1.  Medarbejder melder sig 
syg til institut/afdeling 

 Medarbejder kontakter institut-
tet/afdelingen pr. mail eller tele-
fon jf. lokal procedurer  

 Medarbejder orienterer om syge-
meldingen skyldes egen sygdom, 
§56, covid-19 eller graviditetsbe-
tinget sygefravær af hensyn til 
anmodning om refusionen 

 Medarbejder angiver tidspunkt 
for sygemelding (gået hjem midt 
på dagen, deltager i speciallæge-
undersøgelse ect.) 

Sygemelding og rask-
melding (rettet mod 
alle medarbejdere) 

2.  Institut/afdeling modtager 
delvis sygemelding og re-
gistrerer den i fraværs-
løsningen i Statens HR 

 Institut/afdeling sygemelder med-
arbejderen i fraværsløsningen 
uden afslutning 

 Sygemeldingen kan enten 

1) Registreres som delvis 
sygemelding uden afslut-
ning (stoppet arbejdsind-
sats/gået hjem i løbet af 
en arbejdsdag) eller 

2) Registreres som kort sy-
gefravær med afslutning 
(fx ved speciallægeunder-
søgelse) 

 Institut/afdeling sletter mailen i 
outlook 

Vejledning, Regi-
strering af syge-
fravær i Statens 
HR – 

Fraværsmedarbejder. 

 
Afsnit: Sygemeld med-
arbejder 

https://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=366751
https://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=366751
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994291_registrer-sygefravaer---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994291_registrer-sygefravaer---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994291_registrer-sygefravaer---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994291_registrer-sygefravaer---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994291_registrer-sygefravaer---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994291_registrer-sygefravaer---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994291_registrer-sygefravaer---fravaersmedarbejder.pdf
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3)  Covid-19 sygemelding  Institut/afdeling opretter smitteop-
sporingssag jf. gældende procedu-
rer 

 Institut/afdeling sender link fra 
smitteopsporingsdag til HR- afde-
lingen for at sikre refusion fra 

1. sygedag 

 HR-afdelingen anmelder den 
konkrete sygemelding manuelt i 
virk.dk 

 Der følger fortsat manuel ind-
beretning hver 8. uge ved 
længerevarende sygemelding 
begrundet i Covid-19 smitte 

 Institut/afdeling skal huske at op-
rette konkret sygesag, hvor en sy-
gemelding bliver længerevarende 
af hensyn til at journalisere diverse 
fra opfølgningsforløb mellem leder 
og medarbejder korrekt 

Regler for journali-
sering af sager med 
COVID-19 
smitteudbrud 

 
HR-afdelin-
gen orien-
teres via: 

 
EST- 
SYG@adm.aau.dk 

 
HSF- 
SYG@adm.aau.dk 

 
Procedurer for opret-
telse af sygesager 

4)  Sygemelding af fleksjob-
ansat 

 Institut/afdeling skal være op-
mærksom på at vælge korrekt år-
sag i fraværsløsningen i HR-stat 

 Alle fleksjobansattes sygemeldin-
ger (uanset årsag) skal registreres 
som: Sygdom med fleksjob/Sick-
ness flexjob with reimbursement. 

 Dette for at sikre refusion fra 1. 
sygedag 

Vejledning, Regi-
strering af sygemel-
ding med refusion 
fra 1. sygedag, 
fleksjob, §56 eller 
graviditetsbetinget - 
Fraværsmedarbej-
der 

 
Afsnit: Registrer fleks-
job sygefravær 

5)  Institut/afdeling følger op 
på åbne sygemeldinger i 
Qlikview 

 Institut/afdeling følger løbende op 
på åbne sygemeldinger (uden 
slutdato) i QlikView (en gang om 
ugen) 

 Institut/afdeling sikrer at nærmeste 
personaleleder tage kontakt til den 
sygemeldte medarbejder mellem 
dag 5 og 14 ved fortsat sygemel-
ding, jf. regler for håndtering af sy-
gefravær 
(Påmindelse i QV) 
 

 Institut/afdeling sender mail med 
link til timesedler (angivelse af dag-
lige fraværstimer) ved længereva-
rende delvis sygemelding på mere 
end 14 dage 

 Institut/afdeling sender hver 4. uge 
påmindelse til medarbejder med 
anmodning om returnering af time-
sedler (angivelse af daglige fra-
værstimer) ved længerevarende 
delvis sygemelding uden afslutning 

Regler for håndte-
ring af sygefravær 
på Aalborg Universi-
tet 
 
Link til timeseddel 
og mailskabelon 

https://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=484665
https://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=484665
https://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=484665
https://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=484665
https://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=484665
https://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=484665
mailto:EST-SYG@adm.aau.dk
mailto:EST-SYG@adm.aau.dk
mailto:HSF-SYG@adm.aau.dk
mailto:HSF-SYG@adm.aau.dk
https://www.workzone.aau.dk/digitalAssets/449/449838_procedurebeskrivelse-til-sygesager---november-2018.pdf
https://www.workzone.aau.dk/digitalAssets/449/449838_procedurebeskrivelse-til-sygesager---november-2018.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994293_registrering-af-sygemelding-med-refusion-fra-1.-sygedag--fleksjob---56-eller-graviditetsbetinget---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994293_registrering-af-sygemelding-med-refusion-fra-1.-sygedag--fleksjob---56-eller-graviditetsbetinget---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994293_registrering-af-sygemelding-med-refusion-fra-1.-sygedag--fleksjob---56-eller-graviditetsbetinget---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994293_registrering-af-sygemelding-med-refusion-fra-1.-sygedag--fleksjob---56-eller-graviditetsbetinget---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994293_registrering-af-sygemelding-med-refusion-fra-1.-sygedag--fleksjob---56-eller-graviditetsbetinget---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994293_registrering-af-sygemelding-med-refusion-fra-1.-sygedag--fleksjob---56-eller-graviditetsbetinget---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994293_registrering-af-sygemelding-med-refusion-fra-1.-sygedag--fleksjob---56-eller-graviditetsbetinget---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994293_registrering-af-sygemelding-med-refusion-fra-1.-sygedag--fleksjob---56-eller-graviditetsbetinget---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994293_registrering-af-sygemelding-med-refusion-fra-1.-sygedag--fleksjob---56-eller-graviditetsbetinget---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994293_registrering-af-sygemelding-med-refusion-fra-1.-sygedag--fleksjob---56-eller-graviditetsbetinget---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994293_registrering-af-sygemelding-med-refusion-fra-1.-sygedag--fleksjob---56-eller-graviditetsbetinget---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994293_registrering-af-sygemelding-med-refusion-fra-1.-sygedag--fleksjob---56-eller-graviditetsbetinget---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994293_registrering-af-sygemelding-med-refusion-fra-1.-sygedag--fleksjob---56-eller-graviditetsbetinget---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=407726
https://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=407726
https://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=407726
https://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=407726
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/1001/1001376_timeseddel---delvis-sygemelding-delvis-raskmelding.doc
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/1001/1001379_mailskabelon--delvis-sygemelding-eller-delvis-raskmelding---fravaersmedarbejder.docx
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6)  Institut/afdeling registre-
rer det delvise sygefra-
vær i fraværsløsningen i 
henhold til modtaget 
timeseddel 

 Institut/afdeling modtager hver 4. 
uge mail fra medarbejder med 
timeseddel (angivelse af daglige 
fraværstimer) 

 Institut/afdeling afslutter fraværs-
periode (indsætter slutdato efter 4 
ugers fravær). 
En lukket fraværsperiode betyder, 
at den kan fremsendes til virk.dk 
via automatisk løsning 
 

 Institut/afdeling igangsætter der-
næst en ny sygeperiode uden af-
slutning, der hvor medarbejderen 
endnu ikke er raskmeldt 

 Institut/afdeling gemmer mail og 
timesedler på den generelle syge-
sag i wz og sletter mailen fra 
outlook 

Vejledning, Regi-
strering af syge-
fravær i Statens 
HR – 

Fraværsmedarbejder. 

 

Afsnit: 
Delvis sygemelding 
af medarbejder 
 
Procedure for opret-
telse af sygesager 

7)  HR-partner kontakter  
nærmeste personaleleder 
i længerevarende  syge-
meldinger (mere end 30 
dage) 

 HR-partner kontakter nærmeste 
personaleleder og hører til op-
følgning på det længerevarende 
sygefravær samt kommer med 
råd og vejledning til handlinger 

Eksempler på 
handlemuligheder 
kan findes i: Læn-
gerevarende syge-
fravær – lovgiv-
ningsmæssige 
pligter og mulighe-
der 

 
8)  Afvikling af ferie under 

delvis sygemelding 
 Medarbejder kan i udgangspunktet 

ikke fastholde og afvikle planlagt 
ferie under sygemelding, medmin-
dre: 
 

 Medarbejder skal selv ytre 
ønske herom 

 Dernæst indgå aftale med 
nærmere leder om afvikling og 

 Efterfølgende aftale afvikling med 
kommunen 
 

 Kommunen indgår kun aftaler ift. 
ferielovens 25 feriedage 

Længerevarende 
sygefravær – lov-
givningsmæssige 
pligter og mulighe-
der  
Afsnit: ferie under 
sygdom 

 
Vejledning, Regi-
strering af syge-
fravær i Statens 
HR – 
Fraværsmedarbej-
der 

9)  Institut/afdeling sikrer 
korrekt registrering af fra-
vær i fraværsløsningen 

 Det er ikke muligt at registrere sy-
gemelding og ferie på sammenfal-
dende dage 

Vejledning, Regi-
strering af syge-
fravær i Statens 
HR – 
Fraværsmedarbej-
der 
 
Afsnit: Annuller sy-
gefravær 

https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994291_registrer-sygefravaer---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994291_registrer-sygefravaer---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994291_registrer-sygefravaer---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994291_registrer-sygefravaer---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994291_registrer-sygefravaer---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994291_registrer-sygefravaer---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994291_registrer-sygefravaer---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.workzone.aau.dk/digitalAssets/449/449838_procedurebeskrivelse-til-sygesager---november-2018.pdf
https://www.workzone.aau.dk/digitalAssets/449/449838_procedurebeskrivelse-til-sygesager---november-2018.pdf
https://www.haandbog.aau.dk/dokument?contentId=346062
https://www.haandbog.aau.dk/dokument?contentId=346062
https://www.haandbog.aau.dk/dokument?contentId=346062
https://www.haandbog.aau.dk/dokument?contentId=346062
https://www.haandbog.aau.dk/dokument?contentId=346062
https://www.haandbog.aau.dk/dokument?contentId=346062
https://www.haandbog.aau.dk/dokument?contentId=346062
https://www.haandbog.aau.dk/dokument?contentId=346062
https://www.haandbog.aau.dk/dokument?contentId=346062
https://www.haandbog.aau.dk/dokument?contentId=346062
https://www.haandbog.aau.dk/dokument?contentId=346062
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994291_registrer-sygefravaer---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994291_registrer-sygefravaer---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994291_registrer-sygefravaer---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994291_registrer-sygefravaer---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994291_registrer-sygefravaer---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994291_registrer-sygefravaer---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994291_registrer-sygefravaer---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994291_registrer-sygefravaer---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994291_registrer-sygefravaer---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994291_registrer-sygefravaer---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994291_registrer-sygefravaer---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994291_registrer-sygefravaer---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994291_registrer-sygefravaer---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994291_registrer-sygefravaer---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994291_registrer-sygefravaer---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994291_registrer-sygefravaer---fravaersmedarbejder.pdf
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10)  Der sendes automatisk 
anmeldelse af sygefravær 
og anmodning om refu-
sion til kommunerne via 
virk.dk 

 På dag 32 sendes automatisk an-
meldelse af sygefravær via SNIF 
løsning til virk.dk – således medar-
bejders sygefravær anmeldes retti-
digt til kommunen 

 Efter dag 32 sendes anmodning 
om refusion via SNIF hver 8. uge 
frem til raskmelding 

 

11)  Afslag på refusion be-
sked via E-boks eller 
NemRefusion 

 HR-afdelingen journaliserer parts-
høring og afslag på refusion i den 
generelle sygesag og sender link 
til det respektive institut/afdeling 

 

Længerevarende 
sygefravær – lov-
givningsmæssige 
pligter og mulighe-
der 
 
Afsnit arbejdsgi-
verperiode og re-
fusion 
 

12)  Institut/afdeling følger op 
via dialog mellem leder 
og medarbejder 

 Institut/afdeling følger op via dialog 
mellem leder og medarbejder ift., 
om der skal handles, sendes kom-
mentarer eller klages 

 HR-afdelingen bistår med vejled-
ning ift. praksis på området  

- altså hvor det kan svare sig at 
handle, indgive kommentarer, 
klage 

 

 Medarbejder står fortsat som sy-
gemeldt i fraværsløsningen hvor 
raskmelding ikke er modtaget – In-
stitut/afdeling modtager imidlertid 
ikke længere refusion 

 

13)  Udløb af sygedagpenge-
perioden efter 6 måneder 
modtages via E-boks 

 HR-afdelingen modtager parthøring 
og afgørelse om mulig forlængelse 
af sygedagpengeperioden eller 
overgang til Jobafklaring med res-
sourceforløbsydelse 

 Der sendes orientering om partshø-
ring mv til institut/afdeling 
 
Mulige refusionsmæssige scenarier 

 Ved fortsat sygemelding med syge-
dagpengeret kører den automati-
ske refusionsanmodning hver 8. 
uge frem til raskmelding 

 Ved overgang til sygemelding 
under jobafklaringsforløb på 
ressourceforløbsydelse følger 
manuel refusionsanmodning 

 HR-afdelingen anmoder på bag-

Længerevarende 
sygefravær – lov-
givningsmæssige 
pligter og mulighe-
der 
 
Afsnit sygedag-
pengeperioden er 
tidsbegrænset – 
Vær obs på, at der 
er forskellige refu-
sionssatser af-
hængig af om 
AAU modtager re-
fusion i form af sy-
gedagpenge eller 
ressourceforløbs-
ydelse  
 

https://www.haandbog.aau.dk/dokument?contentId=346062
https://www.haandbog.aau.dk/dokument?contentId=346062
https://www.haandbog.aau.dk/dokument?contentId=346062
https://www.haandbog.aau.dk/dokument?contentId=346062
https://www.haandbog.aau.dk/dokument?contentId=346062
https://www.haandbog.aau.dk/dokument?contentId=346062
https://www.haandbog.aau.dk/dokument?contentId=346062
https://www.haandbog.aau.dk/dokument?contentId=346062
https://www.haandbog.aau.dk/dokument?contentId=346062
https://www.haandbog.aau.dk/dokument?contentId=346062
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grund af det registrerede i fraværs-
løsningen hver 8. uge via tastning i 
virk.dk 

14)  Institut/afdeling handler 
på udløb  

 På baggrund af den modtagne 
parthøring, afgørelse om forlæn-
gelse eller overgang til jobafklaring 
følger leder op med medarbejder 
ift. AAU fastholdelsesforløb samt 
ift. vurdering af behov for indsi-
gelse/klage 
 

 HR-afdelingen bistår med vejled-
ning ift. praksis på området  
- altså hvor det kan svare sig at 

handle, indgive kommentarer, 
klage 

 

15)  Institut/afdeling kan følge 
modtagne refusioner i QV 

 Institut/afdeling følger løbende op 
på modtagne refusioner i QV 

 
Vær obs på, at der vil være forsin-
kelse fra anmodning til modtagelse 
(dels er der sagsbehandlingstid i 
kommunerne, dels vil der være HR 
intern sagsbehandling, fra modta-
gelsen af refusioner i hovedkassen 
til korrekt kontering på det respek-
tive 
tjenestested)  

Under udarbej-
delse 

16)  Medarbejder kan via fra-
værsløsningen i Statens 
HR til hver en tid se eget 
fravær, herunder også re-
gistrerede sygedage 

 Medarbejder kan logge ind via 
selvbetjening og kan se sygefra-
vær, men ikke for nuværende re-
gistrere eller ændre i sygefravær 

Vejledning, Log 
ind i fraværsløs-
ningen, opsætning 
af brugergrænse-
flade og mobilløs-
ning – Selvbetje-
ning 

https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994295_log-ind-i-fravaersloesningen--opsaetning-af-brugergraenseflade-og-mobilloesning---selvbetjening.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994295_log-ind-i-fravaersloesningen--opsaetning-af-brugergraenseflade-og-mobilloesning---selvbetjening.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994295_log-ind-i-fravaersloesningen--opsaetning-af-brugergraenseflade-og-mobilloesning---selvbetjening.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994295_log-ind-i-fravaersloesningen--opsaetning-af-brugergraenseflade-og-mobilloesning---selvbetjening.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994295_log-ind-i-fravaersloesningen--opsaetning-af-brugergraenseflade-og-mobilloesning---selvbetjening.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994295_log-ind-i-fravaersloesningen--opsaetning-af-brugergraenseflade-og-mobilloesning---selvbetjening.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994295_log-ind-i-fravaersloesningen--opsaetning-af-brugergraenseflade-og-mobilloesning---selvbetjening.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994295_log-ind-i-fravaersloesningen--opsaetning-af-brugergraenseflade-og-mobilloesning---selvbetjening.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994295_log-ind-i-fravaersloesningen--opsaetning-af-brugergraenseflade-og-mobilloesning---selvbetjening.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994295_log-ind-i-fravaersloesningen--opsaetning-af-brugergraenseflade-og-mobilloesning---selvbetjening.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994295_log-ind-i-fravaersloesningen--opsaetning-af-brugergraenseflade-og-mobilloesning---selvbetjening.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994295_log-ind-i-fravaersloesningen--opsaetning-af-brugergraenseflade-og-mobilloesning---selvbetjening.pdf

