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Registrer fleksjob-, §56- eller graviditetsbetinget sygefravær 
Denne vejledning gennemgår hvordan, fraværsmedarbejder foretager registrering af §56-, fleksjob- og 
graviditetsbetinget sygefravær  på vegne af en medarbejder.

1. Naviger til fraværsadministration
1. Navigér til Statens HR's hjemmeside. Vælg ikke Internet Explorer. Det anbefales at anvende Google 

Chrome. Se evt. vejledning "Log ind i fraværsløsningen, opsætning af brugergrænseflade og 
mobilløsning - selvbetjening"

2. Klik på Min Arbejdsstyrke og klik dernæst på Vis flere.

3. Rul ned til Fravær og klik på Fraværsrecords.
4. Søg efter medarbejdernavn. Søg på CPR-nummer ved at klikke på avanceret søgning.

https://hdse.login.em2.oraclecloud.com/


Registrer fleksjob sygefravær som fraværsmedarbejder
1. Naviger til fraværsadministration. Se fremgangsmåde og skærmbilleder på s. 1.

2. Naviger til overskiften Eksisterende fravær og klik dernæst på + Tilføj.
Vælg sygdom flexjob med refusion/sickness flexjob with reimbursement i værdilisten. Vælg 
også denne fraværstype ved en delvis sygemelding med fleksjob.

3. For registrering af en delvis sygemelding/delvis raskmelding med fleksjob sygefravær, se vejledning  
"Fraværsmedarbejder - Registrer sygefravær".

Fraværstypen sygdom flexjob med refusion er kun synlig i værdilisten, hvis medarbejder har fået tildelt 
fleksjob i personalesystemet Statens HR. Hvis fraværsmedarbejder ikke kan fremsøge fraværstypen, 
kontakt dermed HR-Servicecenteret.

3. Angiv en startdato for sygemeldingen. Udfyld KUN slutdato, hvis medarbejderen er sikker på at være 
rask den pågældende dato.

4. For at registrere en sygemelding uden slutdato (uden raskmelding) markeres feltet Uden afslutning.
5. Hvis medarbejder har været delvis syg en given dato (og raskmeldingsdato kendes), indsættes 

Startdato og Slutdato. Antal af sygetimer indtastes i feltet startdatovarighed. I eksemplet er 
medarbejder syg 4 timer d.01.03.21.

6. Der kan indsættes kommentar til leder i kommentarboks - kommentar synliggøres også i QV 
fraværsrapporter.

7. Klik altid på Afsend for at afslutte registreringen. Klik ikke på Gem. Klikkes på Gem sendes 
registreringen ikke videre til leder. OBS. Systemet kan ikke håndtere overlappende fravær. Hvis 
medarbejder har en omsorgsdag, ferie eller andet fravær registeret sammenfaldende med sygeperioden, 
kan registreringen ikke afsendes og det andet fravær skal først annulleres. Se hvordan fravær annulleres 
på side 6.
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Registrer §56-sygefravær som fraværsmedarbejder

Naviger til fraværsadministration. Se fremgangsmåde og skærmbilleder på s. 1

1. Naviger til overskiften Eksisterende fravær og klik dernæst på + Tilføj.

2. Vælg sygdom med refusion - §56/Sickness with reimbursement -§56 i værdilisten. 
Vælg også denne fraværstype ved en delvis sygemelding med §56 .

For registrering af en delvis sygemelding/delvis raskmelding med §56- sygefravær, se vejledning 
"Fraværsmedarbejder - Registrer sygefravær".

Fraværstypen sygdom med refusion - §56 er kun synlig i værdilisten, hvis medarbejder har fået 
tildelt §56 i personalesystemet Statens HR. Hvis fraværsmedarbejder ikke kan fremsøge 
fraværstypen, kontakt dermed HR-Servicecenteret. 

3. Angiv en startdato for sygemeldingen. Udfyld KUN slutdato, hvis medarbejderen er sikker på at være 
rask den pågældende dato.

4. For at registrere en sygemelding uden slutdato (uden raskmelding) markeres feltet Uden afslutning.
5. Hvis medarbejder har været delvis syg en given dato (og raskmeldingsdato kendes), indsættes 

Startdato og Slutdato. Antal af sygetimer indtastes i feltet startdatovarighed. I eksemplet er 
medarbejder syg 4 timer d.01.03.21.

6. Der kan indsættes kommentar til leder i kommentarboks - kommentar synliggøres også i QV 
fraværsrapporter.

7. Klik altid på Afsend for at afslutte registreringen. Klik ikke på Gem. Klikkes på Gem sendes 
registreringen ikke videre til leder. OBS. Systemet kan ikke håndtere overlappende fravær. Hvis 
medarbejder har en omsorgsdag, ferie eller andet fravær registeret sammenfaldende med 
sygeperioden, kan registreringen ikke afsendes og andet fravær skal annulleres. Se hvordan fravær 
annulleres på side 6.
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Registrer graviditetsbetinget sygefravær som 
fraværsmedarbejder

Naviger til fraværsadministration. Se fremgangsmåde og skærmbilleder på s. 1.

1. Naviger til overskiften Eksisterende fravær og klik dernæst på + Tilføj.

2. Vælg Graviditetsbaseret sygdom/Sickness due to pregnancy i værdilisten. Vælg også 
denne fraværstype ved delvis graviditetsbetinget sygefravær.

For registrering af en delvis sygemelding/delvis raskmelding med graviditetsbetinget 
sygefravær, se vejledning "Fraværsmedarbejder - Registrer sygefravær".

3. Angiv en startdato for sygemeldingen. Udfyld KUN slutdato, hvis medarbejderen er sikker på at være 
rask den pågældende dato.

4. For at registrere en sygemelding uden slutdato (uden raskmelding) markeres feltet Uden afslutning.

5. Hvis medarbejder har været delvis syg en given dato (og raskmeldingsdato kendes), indsættes 
Startdato og Slutdato. Antal af sygetimer indtastes i feltet startdatovarighed. I eksemplet er 
medarbejder syg 4 timer d.01.03.21.

6. Der kan indsættes kommentar til leder i kommentarboks - kommentar synliggøres også i QV 
fraværsrapporter.

7. Klik altid på Afsend for at afslutte registreringen. Klik ikke på Gem. Klikkes på Gem sendes 
registreringen ikke videre til leder. 

OBS. Systemet kan ikke håndtere overlappende fravær. Hvis medarbejder har en omsorgsdag, ferie eller 
andet fravær registeret sammenfaldende med sygeperioden, kan registreringen ikke afsendes og andet 
fravær skal annulleres. Se hvordan fravær annulleres på side 6.
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Raskmeld medarbejder som fraværsmedarbejder

1. Naviger til fraværsadministration. Se fremgangsmåde og skærmbilleder på s. 1.

2. Rul ned til Eksisterende fravær og find den sygemelding som skal raskmeldes. En åben 
sygemelding står med Status som Igangværende. Klik på den blå linje xx.xx.2021 - Slutdato ikke 
fastlagt.

3. Fjern markering i Uden afslutning for at indsætte slutdato (raskmelding). Indsæt slutdato og anfør 
korrekt antal timer for sygefraværet i Startdatovarighed, hvis medarbejder har været delvist 
sygemeldt den pågældende dag.

4. Klik på Afsend for at færdiggøre raskmeldingen. Når raskmeldingen er afsendt, vil status under 
Eksisterende fravær ændres fra Igangværende til Fuldført.
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Annuller fravær som fraværsmedarbejder

Hvis medarbejder skal have annulleret en sygeperiode fx pga. fejlregistrering eller overlappende 
fravær, kan fraværsmedarbejder foretage annulleringen således:

1. Naviger til fraværsadministration. Se fremgangsmåde og skærmbilleder på s. 1.

2. Naviger til Eksisterende fravær og find på den sygeperiode som skal annulleres.

3. Klik på Handlinger til venstre for den sygeperiode, der skal annulleres og klik på
Tilbagetræk.
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OBS! I de tilfælde hvor det er fraværsmedarbejder, som har indtastet en sygeregistrering for
medarbejder, og hvor sygeregistreringen skal tilbagetrækkes, eller en afslutningsdato skal
indsættes, skal tilbagetrækningen godkendes af en anden fraværsmedarbejder. Svarende til en
fraværsmedarbejder 2. 

Godkendelser på tilbagetrækning og af fravær

Hvis fraværsmedarbejder skal tilbagetrække en fraværsperiode, som er afholdt eller som er 
godkendt i SHR, skal tilbagetrækningen godkendes af en anden fraværsmedarbejder. Dette 
betyder, at hverken fraværsmedarbejdere eller medarbejder via selvbetjening, kan placere en ny 
fraværsperiode for de samme datoer, før fraværsmedarbejder har godkendt tilbagetrækningen. 
Dette skyldes, at systemet ikke kan håndtere overlappende fravær, og at fraværet først er fjernet, 
når fraværsmedarbejder har foretaget sin godkendelse. 
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