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Vejledning til registrering af omsorgsdage og seniordage for 
fraværsmedarbejdere i fraværsløsningen, Statens HR 

______________________________________________________________________________ 

Denne vejledning gennemgår, hvordan en fraværsmedarbejder/HR-medarbejder 
registrerer omsorgsdage og seniordage i Statens HR. 

Naviger til fraværsadministration 

1. Navigér til Statens HR's hjemmeside. For at logge ind i Statens HR kan du klikke her. Se
evt. vejledningen "Vejledning, Selvbetjening – Kom godt igang". Vælg ikke Internet Explorer
som browser. Det anbefales at benytte Google Chrome.

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/
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Registrer seniordag eller omsorgsdag for medarbejder 

 

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

 

2. Vælg Seniorordningsdage eller Børneomsorgsdag - ny ordning i værdilisten. 

OBS - fraværstypen Seniorordningsdage kan kun fremsøges for de medarbejdere, som har 
fået registeret en seniorordning på sin ansættelse i SHR. Kontakt HR-afdelingen, hvis 
fraværstypen mangler for en medarbejder med ret til seniordage. 

 

3. Angiv startdato og slutdato for fraværsperioden. En Start eller Slutdato kan ikke placeret 
på en lørdag/søndag. 

4. Hvis medarbejder afholder dagene delvist, angives antal af fraværstimer i feltet 
startdatovarighed. I eksemplet nedenfor afholder medarbejder seniordag i 4 timer 
d.09.03.21. 
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5. Klik altid på Afsend for at afslutte registreringen. Klik ikke på Gem. Hvis der klikkes på 
Gem, bliver registreringen ikke sendt ind til systemet, og der trækkes ikke dage på saldo. 

OBS. Systemet kan ikke håndtere overlappende fravær. Hvis medarbejder har sygefravær, 
ferie eller andet fravær registeret sammenfaldende med seniordagen, kan registrering med 
seniordagen ikke afsendes og det andet fravær skal først annulleres. Se hvordan fravær 
annulleres i vejledning for registrering af sygefravær eller vejledning for registrering af ferie. 

 


