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Vejledning til ferieadministration for fraværsmedarbejdere i 
Fraværsløsningen, Statens HR 
______________________________________________________________________________ 

Denne vejledning gennemgår registreringen af ferie på vegne af en medarbejder. 

 

• Naviger til fraværsadministrationen s. 1-2 
 

• Registrere ferie for en medarbejder s. 3-4 
 

• Foretag ændring i registeret ferie s. 4 
 

• Status på ferie s. 5. 
 

• Håndter saldi og ferieplaner for medarbejder s. 5-6 
 

• Annullering af ferie s. 7 
 

• Overlappende fravær s. 7 
 

 

1. Naviger til fraværsadministrationen 
 

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 
 

https://hdse.login.em2.oraclecloud.com/
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4. Søg efter medarbejdernavn. Søg på CPR-nummer ved at klikke på Avanceret søgning. 
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2. Registret ferie for en medarbejder 
 

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

 

2. Søg i værdilisten og vælg den ferietype, som skal registreres fx Ferie med løn, Ferie uden 
løn eller Særlig feriedag.  
 

OBS. Vælg aldrig ferietypen Ferie med løn ½ dag eller Ferie uden løn ½ dag, da halve feriedage 
ikke må afholdes jf. ferieloven. Ferie uden løn og ferie på feriekort registreres med fraværstypen 
Ferie uden løn. 

 

 

3. Angiv en startdato og en slutdato for ferieregistreringen. Under Varighed står det 
samlede antal feriedage som registreres. 

OBS. Systemet kan ikke håndtere overlappende fravær. Hvis medarbejder har en 
omsorgsdag, sygefravær eller andet fravær registeret sammenfaldende med ferieperioden, 
kan ferieanmodningen ikke afsendes og andet fravær skal først annulleres. Se hvordan 
fravær annulleres på side 5. 

4. En startdato og en slutdato kan ikke registreres på en lørdag/søndag. Ferie over fx 3 
uger kan godt forløbe over weekender. 

 
5. Der kan indsættes kommentar til leder i kommentarboks. Kommentaren 

synliggøres også i QV fraværsrapporter. 

 

6. Klik altid på Afsend for at afslutte registreringen. Klik ikke på Gem. 
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3. Foretag ændring i registeret ferie 
 

1. Fremsøg medarbejder og naviger til Eksisterende Fravær. I Eksisterende Fravær ses af 
et overblik over alt det fravær, som er registeret for medarbejderen. 
 

2. Klik ind på linjen for den ferieperiode, der ønskes ændret. I nedenstående eksempel skal 
ferieperioden 29.03.21 – 31.03.21 ændres.  
 

3. Indsæt de nye datoer i Startdato og Slutdato som ferien ønskes flyttet til og klik på 
Afsend. 
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4. Status på ferie 
1. Fremsøg medarbejder og naviger til Eksisterende fravær. 

 
2. Status viser, om ferieregistreringen er tidsplanlagt eller fuldført. 

Tidsplanlagt = Ferieperioden er fremtidig. 

Fuldført = Ferie er afholdt 

 

 

 

5. Håndter saldi og ferieplaner for medarbejder 
Fraværsmedarbejder kan få det bedste overblik over alle ansattes feriesaldi via QlikViews 
fraværsrapporter. Fraværsmedarbejder kan dog også via Statens HR få et overblik over den 
enkelte medarbejders feriesaldi.  

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

2. Rul ned til fravær og klik på Fravæsrecords. Søg efter medarbejdernavn. Søg på CPR-
nummer ved at klikke på Avanceret søgning. Se skærmbilleder på side 1.  
 

3. Naviger til Plandeltagelse. Under Plandeltagelse fremgår alle de fraværsplaner, som 
medarbejder automatisk tilmeldes ved ansættelsen i SHR. En fraværsplan er det sted, hvor 
der tildeles omsorgsdage, seniordage, ferie uden løn og hvor der optjenes ferie med løn. 
Under Saldo fremgår det, hvor mange dage medarbejder har til rådighed dags dato for 
den pågældende fraværsplan. I nedenstående eksempel har medarbejder 11,2 feriedage 
med løn til rådighed pr. dags dato. 
 

Fraværsmedarbejder kan overvåge tildelingen af feriedage med løn og følge, hvornår den 
planlagte ferie fratrækkes saldo på fraværsplanen.  
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1. Klik ind på fraværsplanen Ferie med løn – Klik på den blålinje (Tilsvarende kan håndteres 
for øvrige fraværsplaner) 
 

2. Saldo afspejler altid dags dato. For at se medarbejders saldo en given dato, sættes 
kalenderen frem til den ønskede dato, fx 31.08.21 som vist på nedenstående skærmbillede. 
 

3. Klik på pilen for at fremvise saldo for den valgte dato. Hvis der er registreret ferie m. løn 
frem til d. 31.08.21, vil disse feriedage være fratrukket saldoopgørelsen 
 

 

 
4. Under detaljer vises, at medarbejderes tildeles 2,08 feriedage m. løn ultimo hver måned. 

 
5. Under detaljer vises, at alle planlagte feriedage m. løn fratrækkes saldoen. I nedenstående 

eksempel har medarbejder ferie d. 20.07.21 – 23.07.21. 
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6. Annullering af planlagt ferie 
Hvis medarbejder skal have annulleret en ferieperiode fx pga. sygefravær, fejlregistrering, 
fratrædelse eller andet kan fraværsmedarbejder foretage annulleringen således: 

 

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

2. Rul ned til fravær og klik på Fraværsrecords. Søg efter medarbejdernavn. Søg på CPR-
nummer ved at klikke på Avanceret søgning. Se skærmbillede på side 1. 
 

3. Naviger til Eksisterende fravær og find den ferieperiode, som skal annulleres. 
 

4. Klik på Handlinger til venstre for den ferieperiode, der skal annulleres og klik på 
Tilbagetræk og Afsend. 

 

7. Overlappende fravær 
Ønsker medarbejder at registrere et fravær, som overlapper et i forvejen registret fravær, skal 
denne periode først tilbagetrækkes. Det er ikke muligt for hverken fraværsmedarbejdere eller 
medarbejder via selvbetjening, at placere en ny fraværsperiode for de samme datoer, som der i 
forvejen er registreret fravær på. Dette skyldes, at systemet ikke kan håndtere overlappende 
fravær. 

 

 


