
Vejledning til ledere og digitale godkendere i Fraværsløsningen, 
Statens HR

Godkend eller afvis en fraværsregistrering.................................................................s. 1

Se advisering om sygefravær......................................................................................s. 2

Overblik over godkendelser.........................................................................................s. 3



Side 1 af 3

Vejledning til ledere og digitale godkendere i Fraværsløsningen, 
Statens HR
Denne vejledning gennemgår

1. Hvordan leder/digital godkender godkender og afviser fravær.
2. Hvordan leder/digital godkender modtager adviseringer om fravær.

• Ferie
• Omsorgsdage
• Seniordage

1. Fra startsiden navigeres til Værktøjer. Klik herefter på Arbejdsliste. Arbejdslisten viser alle de 
fraværsregistreringer, som medarbejder eller fraværsmedarbejder har registreret.
Under kolonnen Fra bruger vises hvilken medarbejder, der har afsendt registreringen. I den blå 
linje står navnet på den medarbejder, som fraværet er gældende for.

2. I arbejdslisten godkendes eller afvises ferie, omsorgsdage og seniordage. Klik ind på den blå linje 
for at se deltaljer om den enkelte fraværsregistrering. En detalje kan fx være en kommentar fra 
medarbejder eller fraværsmedarbejder.

3. Et nyt vindue åbnes, og der klikkes herefter på Godkend eller Afvis. Når registreringen er 
godkendt eller afvist fjernes registreringen fra arbejdslisten.

For at logge ind i Statens HR's fraværsløsning klik på dette link. Gem link i favoritter. Se evt. vejledning Log 
ind i fraværsløsningen, opsætning af brugergrænseflade og mobilløsning - selvbetjening.

1. Godkend/afvis en fraværsregistrering
I Statens HR skal leder eller digital godkender godkende følgende fraværstyper:

https://hdse.login.em2.oraclecloud.com/
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2. Se advisering om sygefravær og fjern advisering

1. Leder eller digital godkender bliver adviseret i arbejdslisten, hver gang en medarbejder foretager 
en registrering af sygefravær. En advisering skal ikke godkendes, men skal blot lukkes i systemet.
OBS! som vist på nedenstående skærmbillede, står der misvisende i leders arbejdsliste
"godkendelse af fraværsrecorden Sygdom/sickness". Sygefravær skal ikke godkendes, men skal 
betragtes som en advisering og skal dermed blot lukkes

2. Klik på den blå linje for at se deltaljer om sygemeldingen, fx en eventuel kommentar.

3. Et nyt vindue åbnes, og der klikkes herefter på Luk i højre hjørne for at fjerne adviseringen fra 
arbejdslisten. Når der er klikket på luk fjernes registreringen fra leders/digital godkenders 
arbejdsliste.
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3. Overblik over fravær der skal godkendes af leder eller af digital 
godkender

Adviseringer eller godkendelser
Nedenstående skema giver et overblik over, hvilke fraværstyper leder eller digital godkender skal 
godkende i løsningen, og hvilke fraværstyper der blot modtages til advisering. 

Overblik - godkendelser af fravær
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