
Registrering af delvis sygdom og barsel 
 

Registrering af fravær af typen Delvis syg nedsat tid i AUHRA 
Hvis en medarbejder er delvist sygemeldt efter aftale med leder bruges fraværstypen Delvis syg nedsat tid. 

Eksempelvis har en fuldtidsansat medarbejder aftalt med sin leder, at vedkommende arbejder 20 timer om 

ugen i 4 uger efter en operation og 30 timer om ugen i yderligere 4 uger inden vedkommende går på fuld 

tid igen. 

Det pågældende fravær registreres på følgende måde: 

 

 

 

 

Antal af daglige fraværstimer på arbejdsdage skrives i Timer-feltet. Der skal registreres kalenderdage - dvs. 

en uge er fra og med mandag til og med søndag. Systemet regner selv ud hvor mange (kalender-)dage dette 

giver. 

Hvis en medarbejder ønsker at holde ferie i en periode, hvor vedkommende er deltidssygemeldt, 

registreres dette på følgende måde. 

Medarbejderen ønsker eksempelvis at holde to feriedage. d. 9.5 – 10.5 i en periode, hvor vedkommende er 

deltidssygemeldt. Af hensyn til AUHRA’s alarmer, der adviserer AU HR om refusionsansøgning, må 

sygefraværsperioden ikke afbrydes, men ferien lægge i første omgang ”oveni” sygeperioden. 

Systemet giver den viste advarsel, som skal ignoreres. 

 

Systemet vil nu vise følgende: 

 

 

 

 

På samme måde registreres fravær vedr. særlige feriedage, barns sygdom, omsorgsdage mm., hvis fraværet 

ligger i en delvis sygeperiode. 

For efterfølgende at få et retvisende billede af sygefraværet er man nødt til at rette registreringerne efter 

sygeperioden er afsluttet. Dette gøres ved at afslutte sygefraværet inden ferien, og påbegynde det igen 

efter ferien. Forløbet nu vil se således ud: 



 

 

 

 

Registrering af fravær af typen Delvis barsel 
Såfremt en medarbejder vælger at afvikle en del af sin barselsorlov i form af delvis genoptagelse af arbejdet 

med en daglig nedsat tid registres ferie, sygdom mm. samme måde som beskrevet ovenfor vedr. Delvis syg 

nedsat tid 

Registrering af delvis barsel, der afholdes på faste ugentlige fridage 
Medarbejdere, der afvikler barsel ved delvis genoptagelse af arbejdet, vælger ofte at afholde barslen på 

faste ugedage. I stedet for at registrere delvist barsel på de faktiske fridage kan man registrere én lang 

periode med delvis barsel i hele perioden med den gennemsnitlige daglige arbejdstid i hele perioden. 

Hvis der afholdes ferie, særlig ferie, omsorgsdage etc. i barselsperioden skal man også her taste dette 

”oven i ” barselsperioden. Når barselsperioden er afsluttet skal man rette perioderne til, som nævnt under 

delvis syg ovenfor. 

Eksempel.  
En fuldtidsansat medarbejder afvikler 4 ugers barsel (148 timer) med én ugentlig fridag i 20 uger. Én 

ugentlig fraværsdag på 7,4 timer svarer i gennemsnit til 7,5/5 = 1,4 time pr. dag. 

Den delvise barsel påbegyndes 13.5.2019 og afsluttes efter 20 uger (+ 4 helligedage i perioden) dvs. 

3.10.2019. 

 


