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Erstatningsferie
________________________________________________________
Denne vejledning gennemgår regler og registrering af erstatningsferie og karensdage.

Regler for erstatningsferie:

Hvis en medarbejder bliver syg efter ferien er gået i gang, er det muligt at få erstatningsferie, hvis 
medarbejderen er syg i mere end 5 dage (karensdage) inden for ferieåret. Karensdagene kan godt 
være fordelt over flere ferieperioder. Det er medarbejderens eget ansvar at søge om 
erstatningsferie. For at få erstatningsferie, skal følgende betingelser være opfyldt:

1. Medarbejderen skal på første sygedag melde sin sygdom til arbejdsgiver. Hvis 
medarbejderen f.eks. først sygemelder sig på 3. dagen, så betragtes de 2 første 
sygedage som afviklet. Kun hvis der foreligger helt særlige omstændigheder fx en 
ulykke, hvor medarbejderen ikke har været i stand til at sygemelde sig, kan vi se bort fra 
kravet om sygemelding på første dag. Sygemelding sker ved at give besked til instituttet/ 
afdelingen iht. den normale procedure for sygemeldinger.  

2. Medarbejderen skal sørge for at skaffe en lægeerklæring, eller anden lægelig 
dokumentation fx journalskrifter fra et hospital, der er gældende fra første sygedag. hvor 
den oplyste periode inkluderer den første sygedag (og oplysninger om sygeperiodens 
sidste dag, hvis der sker raskmelding i løbet af ferien). Medarbejderen afholder selv 
udgifter til lægeerklæringen, hvad enten den indhentes i Danmark eller ved en 
udenlandsk læge. Udgifter kan ikke senere refunderes af AAU.

Antal karensdage

Udgangspunktet er, at en medarbejder som er ansat i hele ferieåret (1. september til 31. august) 
har ret til erstatningsferie efter i alt 5 sygedage (karensdage), dvs. en ret til maksimalt 4 ugers 
erstatningsferie. Har medarbejderen ikke været ansat i hele ferieåret, vil antallet af karens dage 
nedsættes forholdsmæssigt. Karensperioden bliver altså kortere, hvis medarbejderen ikke kan nå 
at optjente 5 ugers betalt ferie ved AAU. Har medarbejderen optjent ret til 20 betalte feriedage i 
optjeningsåret, indtræder erstatningsferien efter den 4. sygedag (20 x 1/5 = 4 karensdage). Da 
ferie skal afholdes som hele dage vil der altid ske nedrunding af antallet af karensdage, hvis 
regnestykket giver et decimaltal. Herunder ses eksempler fra forskellige ansættelsestidspunkter.

Dato for ansættelse Ferie som optjenes med løn 
i ferieåret frem til 31/8

Antal karensdage

1. oktober 22,88 22,88 x 1/5 = 4,57 = 4
1. december 18,72 18,72 x 1/5 = 3,74 = 3
15. februar 13,52 13,52 x 1/5 = 2,7 = 2
1. april 10,4 10,4 x 1/5 = 2,08 = 2

Dette betyder, at ansættes en medarbejder den 1. december og bliver medarbejderen syg under 
sin sommerferie, vil der være 3 karensdage før medarbejderen kan få erstatningsferie. 
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Registrering af erstatningsferie i SHR: 
Ved sygdom under ferie skal fraværsregistranten registrere ”Sygdom under ferie m. 
lægeerklæring” for antallet af karensdage. Feriedagene ud over karensdage trækkes tilbage, 
og alm. sygdom registreres fra første dag efter karensperioden og indtil medarbejderen er på 
arbejde igen. Når den resterende ferie trækkes tilbage opskrives feriesaldoen automatisk med 
de feriedage, som medarbejderen får i erstatning. Fraværstypen ”Sygdom under ferie” viser 
herefter antallet af brugte karensdage inden for ferieåret. 

Vær opmærksom på, at planen/fraværstypen ”Erstatningsferie” i Statens HR er ikke 
erstatningsferie, som vi kender den. Denne plan/fraværstype skal derfor IKKE anvendes.

Registreringen af erstatningsferie foretages på følgende måde: 

1. Naviger til ferieadministration i Statens HR for at registrere en medarbejders fravær
2. Vælg typen ”Sygdom under ferie med lægeerklæring”

3. Vælg karensdagene, hvor medarbejderen er syg, men ikke kan få erstatningsferie. 

Har medarbejderen tidligere fået registreret karensdage, skal disse trækkes fra. Har 
medarbejderen fx allerede registreret 5 dage med denne fraværstype, og bliver 
medarbejderen syg igen, kan medarbejderen opnå erstatningsferie fra dag 1.

4. Gå herefter ind og slet den resterende registrerede ferie og tast sygemeldingen. I 
ovenstående tilfælde, vil ferien skulle slettes fra den 21. august, hvor sygeperioden 
ligeledes skal startes. 

5. Ønsker medarbejderen at genoptage ferien efter endt sygemelding, tastes ferien på ny 
for denne periode. 
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