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Opsætning af filtre i Arbejdslisten i Statens HR 
______________________________________________________________________________ 
 
Vejledningen gennemgår hvordan der kan opsættes et filter i arbejdslisten i Statens HR. 
Denne funktion kan bruges til at lave en liste over alt sygefravær, der ligger til 
godkendelse. 
 

1. Naviger til Arbejdslisten i Statens HR 
 

1. Tryk på klokken i højre hjørne for at se underretninger 
 

2. Tryk herefter på Vis alle 
 

 
3. Tryk herefter på knappen Arbejdsliste. Dette vil åbne et nyt vindue med navnet BPM 

Worklist, som du skal arbejde videre i. 
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2. Opret et filter i Arbejdslisten 
 

1. Klik på plus tegnet i øverste venstre hjørne for at oprette en ny filtrering. 

 
2. I feltet Navn angiver du navnet på filteret. Giv det gerne et sigende navn i tilfælde af, at du 

har brug for at opsætte flere filtre i fremtiden. 
 

3. Slet det eksisterende kriterie der automatisk er lavet ved at trykke på krydset ud for 
Opgavetype. 
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4. Klik på pilen ved siden af krydset for at opsætte det filter, der skal sorteres på. Vælg 
Grundlæggende og vælg efterfølgende Titel. 

 
5.  I feltet Titel skal du vælge Indeholder. Skriv i tekstfeltet ved siden af Sygdom. Afslut ved 

at trykke OK. 

OBS: Vær opmærksom på, at ordet Sygdom skal starte med stort S. Ellers vil filteret fejle. 
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6. Dit filter er nu oprettet. Det vil være at finde i venstre side af Arbejdslisten under 
overskriften Mine visninger. Ved at klikke på filteret, vil du kunne se alle 
sygdomsregistreringer, der lige nu står som ”afventer godkendelse” i Statens HR, som du 
har mulighed for at godkende. 

 
3. Godkendelse af sygefravær 

 
1. For at godkende fraværet på Arbejdslisten, skal man trykke på den konkrete sygemelding i 

listen. Sygemeldingen åbner op i et nyt vindue. 
 

2. Dette vindue kan se ud på to forskellige måder. De to forskellige layouts kan ses herunder. 
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3. Ved den første type kan man trykke Godkend og efterfølgende trykke Afsend. Ved den 
anden type skal man først trykke Reserver. Derefter kan man trykke Godkend og til sidst 
Afsend.  
 

4. Når der er trykket Afsend lukker vinduet ned og den konkrete sygemelding forsvinder fra 
arbejdslisten. Herefter vil fraværet også stå som godkendt i Statens HR. 


