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 Aalborg Universitet 
Postboks 159 
9220 Aalborg 
 
Sagsbehandler: 

Charlotte Spliid Knudsen[Navn 2]  
Telefon: 9940 3883 
Email: csk@adm.aau.dk 
 
 
Dato: 21-04-2021 

Procedure: Graviditetsbetinget sygemelding 

 
 Nedenstående beskriver proceduren for graviditetsbetinget sygemelding. Fra medarbejder sygemelder 
sig, fraværsmedarbejder registrerer sygemeldingen til automatisk anmodning om refusion, potentiel afvik-
ling af ferie under sygemelding samt korrespondance med Udbetaling Danmark.  
 

 FASE FORKLARING HENVISNING 
 

1.  Medarbejder melder sig 
syg til institut/afdeling 

 Medarbejder kontakter instituttet/af-
delingen pr. mail eller telefon jf. lo-
kal procedurer 

 Medarbejder orienterer om, at 
sygemeldingen er graviditetsbe-
tinget 

 Medarbejder angiver samtidig et 
forventet fødselstidspunkt 

Procedure for gravidi-
tetsbetinget sygefra-
vær 
(rettet mod alle med-
arbejdere) 

2.  Institut/afdeling modtager 
sygemeldingen og regi-
strerer den i fraværsløs-
ningen i Statens HR 

 Institut/afdeling sygemelder 
medarbejderen i fraværsløs-
ningen 

 Institut/afdeling taster forven-
tet fødselstidspunkt, hvor det 
ikke i forvejen er angivet i 
barselssporet 

 Institut/afdeling sletter mailen 
i outlook 

Vejledning, Regi-
strering af syge-
melding med re-
fusion fra 1. sy-
gedag, fleksjob, 
§56 eller gravidi-
tetsbetinget - 
Fraværsmedar-
bejder 

 

Afsnit: Registrer gra-
viditetsbetinget sy-
gefravær 

3.  Der sendes automatisk 
anmeldelse af sygemel-
ding og anmodning om 
refusion til Udbetaling 
Danmark via virk.dk 

 På dag 2 sendes automatisk an-
meldelse af sygefravær via SNIF 
løsning til virk.dk – således medar-
bejders sygefravær anmeldes retti-
digt til Udbetaling Danmark 

 Efter dag 2 sendes anmodning om 
refusion via SNIF hver 8. uge frem 
til raskmelding eller overgang til 
barsel 

 

https://www.haandbog.aau.dk/dokument?contentId=344329
https://www.haandbog.aau.dk/dokument?contentId=344329
https://www.haandbog.aau.dk/dokument?contentId=344329
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994293_registrering-af-sygemelding-med-refusion-fra-1.-sygedag--fleksjob---56-eller-graviditetsbetinget---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994293_registrering-af-sygemelding-med-refusion-fra-1.-sygedag--fleksjob---56-eller-graviditetsbetinget---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994293_registrering-af-sygemelding-med-refusion-fra-1.-sygedag--fleksjob---56-eller-graviditetsbetinget---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994293_registrering-af-sygemelding-med-refusion-fra-1.-sygedag--fleksjob---56-eller-graviditetsbetinget---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994293_registrering-af-sygemelding-med-refusion-fra-1.-sygedag--fleksjob---56-eller-graviditetsbetinget---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994293_registrering-af-sygemelding-med-refusion-fra-1.-sygedag--fleksjob---56-eller-graviditetsbetinget---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994293_registrering-af-sygemelding-med-refusion-fra-1.-sygedag--fleksjob---56-eller-graviditetsbetinget---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994293_registrering-af-sygemelding-med-refusion-fra-1.-sygedag--fleksjob---56-eller-graviditetsbetinget---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994293_registrering-af-sygemelding-med-refusion-fra-1.-sygedag--fleksjob---56-eller-graviditetsbetinget---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994293_registrering-af-sygemelding-med-refusion-fra-1.-sygedag--fleksjob---56-eller-graviditetsbetinget---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994293_registrering-af-sygemelding-med-refusion-fra-1.-sygedag--fleksjob---56-eller-graviditetsbetinget---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994293_registrering-af-sygemelding-med-refusion-fra-1.-sygedag--fleksjob---56-eller-graviditetsbetinget---fravaersmedarbejder.pdf
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4.  Institut/afdeling følger op 
på åbne sygemeldinger i 
Qlikview 

 Institut/afdeling følger løbende op 
på åbne sygemeldinger (uden slut-
dato) i QlikView (en gang om ugen) 

 

 Institut/afdeling sikrer at nærmeste 
personaleleder tager kontakt til den 
sygemeldte medarbejder mellem 
dag 5 og 14 ved fortsat sygemel-
ding, jf. regler for håndtering af sy-
gefravær (Påmindelse i QV) 

 

 Vær opmærksom på, at det er lovplig-
tigt at udarbejde en Gravid-APV med 
en gravid medarbejder. Denne udar-
bejdes i et samarbejde mellem leder 
og den gravide medarbejder – tilbyd 
denne som led i sygefraværssamta-
len 

 
  

 

 

 
 

Regler for håndte-
ring af sygefravær 
på Aalborg Univer-
sitet 

Graviditet og ar-
bejdsmiljø 

5.  Afvikling af ferie under 
graviditetsbetinget syge-
melding 

 Medarbejder kan fastholde og af-
vikle planlagt ferie under gravidi-
tetsbetinget sygemelding 

 Institut/afdeling skal via dialog 
mellem leder og medarbejder 
sikre, at det er aftalt og afstemt 

 

 Institut/afdeling skal sikre korrekt 
registrering af fravær i fraværsløs-
ningen, da det ikke er muligt at re-
gistrere sygemelding og ferie på 
sammenfaldende dage 

Vejledning, Regi-
strering af syge-
fravær i Statens 
HR – 
Fraværsmedarbej-
der. 

 
 

Afsnit: Annuller sy-
gefravær 

6.  HR-afdelingen modtager 
brev fra Udbetaling Dan-
mark 

 HR-afdelingen arkiverer brev fra 
udbetaling Danmark i den gene-
relle sygesag og sender link til 
institut/afdeling med besked 
herom 

 Brev kan være: Manglende læ-
geoplysninger, Bevilling mv. 

 

7.  Institut/afdeling følger op 
med medarbejderen ved 
mangler 

 Fx hvor den påkrævende lægelige 
dokumentation ikke er tilvejebragt 

 

 Ved behov trækkes på hjælp fra HR-
afdelingen 

 

https://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=407726
https://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=407726
https://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=407726
https://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=407726
https://www.arbejdsmiljoe.aau.dk/arbejdspladsvurdering/#359213
https://www.arbejdsmiljoe.aau.dk/arbejdspladsvurdering/#359213
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994291_registrer-sygefravaer---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994291_registrer-sygefravaer---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994291_registrer-sygefravaer---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994291_registrer-sygefravaer---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994291_registrer-sygefravaer---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994291_registrer-sygefravaer---fravaersmedarbejder.pdf
https://www.hr.aau.dk/digitalAssets/994/994291_registrer-sygefravaer---fravaersmedarbejder.pdf
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8.  Afslag på refusion be-
sked via E-boks eller 
NemRefusion  

 HR-afdelingen journaliserer partshø-
ring og afslag på refusion i den ge-
nerelle sygesag og sender link til det 
respektive institut/afdeling 

 

9.  Institut/afdeling følger op 
via dialog mellem leder 
og medarbejder 

 Dialogen indeholder: Skal der 
handles, sendes kommentarer 
eller klages over afslag 
 

 HR-afdelingen bistår med vejled-
ning ift. praksis på området 

 
– altså hvor det kan svare sig at 

handle, indgive kommentarer, 
klage 

 

 Medarbejder står fortsat som syge-
meldt i fraværsløsningen hvor rask-
melding ikke er modtaget – Insti-
tut/afdeling modtager imidlertid ikke 
længere refusion 

 

10.  Institut/afdeling kan følge 
modtagne refusioner i QV 

 Institut/afdeling følger løbende op 
på modtagne refusioner i QV 

 

 Vær obs på, at der vil være forsin-
kelse fra anmodning til modtagelse 
(dels er der sagsbehandlingstid i 
kommunerne, dels vil der være HR 
intern sagsbehandling, fra modta-
gelsen af refusioner i hovedkassen 
til korrekt kontering på det respek-
tive tjenestested) 

Under udarbejdelse 


