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Overblik over en medarbejders samlede sygefravær 
______________________________________________________________________________ 

Denne vejledning gennemgår, hvordan man i fraværsrapporten i QlikView finder et overblik over en 
medarbejders sygefravær. Overblikket skal blandt andet bruges, når VIP-medarbejdere i 
tidsbegrænsede ansættelser skal forlænges i forbindelse med længerevarende sygdom. Det er 
vigtigt at understrege, at der altid skal ligge en individuel vurdering af den enkelte sag til grund for 
en forlængelse. Vejledningen har til formål at vise, hvordan man finder relevante oplysninger, som 
vurderingen og en evt. forlængelse skal ske på baggrund af. 

 

Naviger til fraværsrapporten i QlikView 

Åben Qlickview og åben derefter rapporten Fravær. Hvis du tidligere har haft rapporten åben, 
ligger den på din forside. Hvis du åbner rapporten for første gang, skal du følge nedenstående 
steps. 

 
1. Klik på File i venstre hjørne.  
2. Klik på Open in Server.  
3. Klik på HR. 
4. Klik på rapporten Fravær. 
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Få overblik over en medarbejders sygefravær  
1. Vælg fanen Registreringer i toppen af rapporten. 

 
2. Klik på viskelæderet i venstre side for at fjerne årstallet 2022. 

 
3. Naviger til Ansat navn og skriv medarbejderens navn. Der kan også søges på 

medarbejderens cpr-nummer under Ansat CPR. Når medarbejderens navn eller cpr-
nummer popper frem, klikkes der på navnet eller cpr-nummeret. 
 

4. Naviger til Fraværstype, niveau 1 i valgboksen og klik på Sygdom.  
 

 

5. Du vil nu have et overblik over medarbejderens registrerede sygedage. 
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OBS: Vær opmærksom på at en sygdomsperiode, der er påbegyndt før overgangen til SHR og 
afsluttet efter overgangen til SHR, vil have en todelt timeopgørelse. Én for perioden i det 
tidligere system og én for perioden i SHR. 

 

I den øverste bjælke er det muligt at selektere mellem årstal, måneder og ugedage, hvis man 
ønsker at få et overblik over en specifik periode. Klik og eventuelt træk musen over den ønskede 
periode.  

 

Beregn medarbejders samlede sygefravær for en given periode 

Til at udregne den samlede oversigt over medarbejders sygefravær for en given periode bruges 
tallene under kolonnen Fravær (Timer). 
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Tallene lægges sammen og divideres med medarbejderens beskæftigelsesgrad. Tallet angiver 
antallet af uger, som medarbejderen har været fraværende.   

 

Det er muligt at eksportere oversigten over medarbejderes sygefravær til Excel. Ved at eksportere 
til Excel kan det være nemmere at regne tallet for medarbejderens samlede fraværs.  

1. Klik på knappen XL i øverste højre hjørne i fraværsrapporten. Herefter åbner en Excel-
fil med de viste data. 

 

2. Marker alle felter med tal i kolonnen L.  
 
3. Vælg herefter fanen Formler øverste i venstre hjørne. 
 
4. Tryk på knappen Autosum. 
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Tallet i bunden viser en samlet opgørelse af medarbejderens sygefravær i timer. Det samlede 
timetal divideres med medarbejders beskæftigelsesgrad for perioden.  
 

I dette tilfælde er medarbejderen ansat på 37 timer pr. uge. 1172,55 timer / 37 timer pr. uge = 
31,69 uger, hvilket vil være den maksimale forlængelse. 

 

 


