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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: Ansøgning om § 56 aftale 
Nedenstående beskriver proceduren for ansøgning om § 56 aftale. Fra medarbejder anmoder om aftalen, 
til udfyldelsen af ansøgningsblanket til kommunen, oprettelse af sag i workzone, evt. tildeling af § 56 i Sta-
tens HR, afhængigt af kommunens afgørelse – til udløb af bevilling. En bevilling er en forudsætning for at 
kunne registrere § 56 sygefravær i fraværsløsningen. 
 

 FASE FORKLARING HENVISNING 
 

1.  Medarbejder anmoder le-
der (institut/afdeling) om 
en § 56 aftale 

 Medarbejder kontakter leder 
(instituttet/afdelingen) pr. mail, 
telefon eller personligt 

 Anmodning sker ofte i forlæn-
gelse af en længerevarende 
sygemelding 

Sygefravær – Aftale 
ved kronisk eller lang-
varig sygdom (rettet 
mod alle medarbej-
dere) 

2.  Leder (institut/afdeling) 
vurderer anmodning sam-
menholdt med driftshen-
syn 

 Det er i det enkelte tilfælde en kon-
kret ledelsesmæssig vurdering, der 
foretages ud fra behovet for tilste-
deværelse på arbejdspladsen/ar-
bejdsindsats, arbejdsmængde og 
medarbejderens opgaver 

 Driftshensynet skal samtidig 
afvejes ift. arbejdspladsens 
tilpasningsforpligtigelse 

  

 Ved tvivl kontaktes HR-afdelingen 
via HR-partner 

 

3.  Institut/afdeling opretter 
konkrete sag i wz 

 Institut/afdeling opretter en konkret 
sygesag med titlen ”cpr., Sygedag-
pengelovens § 56, ”periode”” i 
workzone med korrekt indblik 

Se procedurebeskri-
velse til sygesager  

https://www.haandbog.aau.dk/dokument?contentId=344325
https://www.haandbog.aau.dk/dokument?contentId=344325
https://www.haandbog.aau.dk/dokument?contentId=344325
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
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4.  Medarbejder og leder ud-
fylder ansøgningsskema 

Følgende felter udfyldes: 

 Lønmodtagerens (medarbejderens) 
kommunes navn og adresse 

 Virksomhedens navn: Aalborg 
Universitet 

 Adresse: Frederik Bajers Vej 5, 
Postboks 159, 9100 Aalborg 

 CVR nummer: 29102384 

 P-nummer: 1003403198 (Samme 

P-nummer af hensyn til refusio-

nen) 

 Lønmodtagerens (medarbejde-
rens) fraværsperioder i de sidste 
12 måneder på grund af lidelsen-
som anført nedenfor – vedlæg 
evt. kopi af sygeliste fra sygefra-
værssystem 

 Lønmodtagerens 
ansættelsesdato 

 Ansøgning om midlertidig af-
tale, sæt kryds enten ved ind-
læggelse/ambulant behand-
ling eller ved udbetaling af 
løn/sygedagpenge i 21 kalen-
derdage 

 Lønmodtagers (medarbejderens) 
oplysninger i form af navn, 
adresse, arbejdsforhold, hel-
bredsforhold mv. 

 Hvis der ansøges om en midlerti-
dig aftale grundet indlæg-
gelse/ambulant behandling skal 
der udfyldes supplerende oplys-
ninger herom under medarbejde-
rens oplysninger 

 Arbejdsgiver (nærmeste perso-

naleleder) og lønmodtager (med-

arbejder) underskriver ansøg-

ningsskemaet. 

 

Ansøgningsskema fo-
refindes på HR- afde-
lingens hjemmeside  

5.  Institut/afdeling journali-
serer ansøgningsskema 
eller afslag 

 Institut/afdeling journaliserer det 
udfyldte ansøgningsskema i wz-sa-
gen 

 

 Institut/afdeling sletter evt. modta-
get mail med anmodning om § 56 i 
outlook, når ansøgningsskema er 
udfyldt og gemt 

 

 Institut/afdeling giver afslag og 
journaliserer både anmod-
ning/afslag 

 

 Enten ved mailkorrespon-
dance eller notat 

 

https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/463/463287_blanket-dp211.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/463/463287_blanket-dp211.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/463/463287_blanket-dp211.pdf
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6.  Medarbejder frem-
sender det udfyldte 
ansøgningsskema til 
kommunen 

 Medarbejder fremsender det ud-
fyldte og underskrevne ansøg-
ningsskema til kommunen 

 

 

7.  HR-afdelingen modtager 
bevilling/afslag 

 HR-afdelingen modtager 
bevilling/afslag via E-boks 
 

 HR-afdelingen journaliserer 
i wz i oprettet konkrete sag: 
”cpr., Sygedagpengelovens 
§ 56, ”periode”” 

 

 HR-afdelingen sender link til insti-
tut/afdeling 

Som hovedregel vil 
bevilling/afslag modta-
ges via e-boks 

8.  Institut/afdeling modtager 
bevilling 

 Institut/afdeling mod-
tager bevilling/afslag 

 Institut/afdeling journaliserer i wz i 
oprettet konkret sag: ”cpr., Syge-
dagpengelovens § 56, ”periode”” 

 Institut/afdeling sender 
link til HR- afdeling 

 

9.  HR-afdelingen tildeler § 
56 i personalesystemet i 
Statens HR 

 HR-afdelingen tildeler § 
56 i personalesystemet i 
statens HR 
 
OBS: Forudsætning for, at 
§ 56 sygdom efterfølgende 
kan angives som fraværs-
årsag i fraværsløsningen 

 

10.  Institut/afdeling kan frem-
over registrere sygemel-
ding med fraværsårsag § 
56 

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

 Hvis medarbejder har angivet § 56 
som årsag til sygemeldingen regi-
streres det som: Sygdom med re-
fusion - § 56/Sickness with reim-
bursement - § 56 

 

 Dette for at sikre refusion 
fra 1. sygedag 

Se procedure for sy-
gemelding med refu-
sion fra 1. sygedag 

 
Vejledning, Regi-
strering af sygemel-
ding med refusion 
fra 1. sygedag: 
Fleksjob, 
§56 eller gravidi-
tetsbetinget - 

Fraværsmedarbejder 

11.  HR-afdelingen modtager 
udløb af bevilling 

 HR-afdelingen modtager oriente-
ring fra kommunen om udløb af 
eksisterende bevillinger via E-
boks 

 HR-afdelingen journaliserer udløb i 
den konkret sag 

 HR-afdelingen sender orientering 
til institut/afdeling 

 Institut/afdeling tager stilling til om 
der skal ansøges om forlængelse 

 

https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/997/997588_procedure--refusion-fra-1.-sygedag--fleksjob----56--nyansatte--graviditetsbetinget-og-covid-19-smitte---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/997/997588_procedure--refusion-fra-1.-sygedag--fleksjob----56--nyansatte--graviditetsbetinget-og-covid-19-smitte---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/997/997588_procedure--refusion-fra-1.-sygedag--fleksjob----56--nyansatte--graviditetsbetinget-og-covid-19-smitte---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.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994293_registrering-af-sygemelding-med-refusion-fra-1.-sygedag--fleksjob---56-eller-graviditetsbetinget---fravaersmedarbejder.pdf
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af bevilling/evt. ny bevilling 

12.  Institut/afdeling modtager 
udløb af bevilling 

 Institut/afdeling modtager orien-
tering fra kommunen om udløb 
af eksisterende bevillinger 

 Institut/afdeling journaliserer udløb 
i den konkret sag 

 Institut/afdeling tager stilling til om 
der skal ansøges om forlængelse 
af bevilling/evt. ny bevilling 
 

 Hvis bevilling ikke forlænges luk-
kes den konkrete wz sag 
 
 

 


