
 
 

Har du problemer med at se indholdet? Klik her   
 

 
 

 

  

 

 

Undgå fejl og få indberettet delvis orlov korrekt fra start 

Her kan du læse, hvordan du skal indberette delvis orlov for medarbejdere, der 

arbejder, samtidig med, at de holder forældreorlov eller er delvis sygemeldte. 
Får du indberettet korrekt fra start, er du med til at sikre, at I får den refusion, 

I skal have. 
 

Delvis orlov omfatter situationer, hvor medarbejderen   

• arbejder samtidig med at holde forældreorlov eller  

• er sygemeldt som følge af graviditeten.  

Det kan både være enkelte timer eller enkelte dage i løbet af en uge.  
 

Skriv startdatoen og beregn timerne uge for uge 
 

I den første uge gør du sådan: 
 

Søg refusion fra den dag, den delvise orlov begynder og til og med den 
følgende søndag.  

 
Som arbejdsgiver skal du derfor oplyse datoen for den første dag med fravær - 

uanset om det er enkelte timer eller en hel dag. Det er vigtigt, at du skriver 

den specifikke dato, for så bliver både refusion og barselsdagpenge korrekt 
beregnet.  

 
Er det fx en onsdag, skal du skrive datoen og oplyse, hvor mange timer 

medarbejderen har arbejdet i perioden onsdag til søndag.  
 

For de følgende uger gør du sådan: 
  

Oplys hvor mange timer medarbejderen har genoptaget arbejdet i perioden 
mandag til søndag. De følgende refusionsperioder går altid fra mandag til og 

med søndag. 
 

Er der helligdage i ugen, skal du indberette de timer, som medarbejderen 
skulle have arbejdet, hvis det ikke var en helligdag. 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fkombit%2Fdu-modtager-her-nyt-fra-udbetaling-danmark-barselsdagpenge-korrekt-indberetning-af-delvis-orlov%3Fe%3Db3c361802e&data=02%7C01%7C%7C44af3b9f8b2b4e8fc8b608d802d1a26c%7Ccc038af50e6843e5bb17957ad6f45f8e%7C0%7C1%7C637262446679378610&sdata=NzE4rSH2zN61%2BS80aFluRS1LVqAeMRREMp5599rhkJY%3D&reserved=0


  

Se et eksempel 
 

I eksemplet nedenfor er medarbejderen ansat på 37 timer og holder delvis 
orlov hver onsdag i 7 timer og 24 minutter.  

 
Første dag med delvis orlov/delvist genoptaget arbejde er onsdag den 

4.3.2020. 

 

 
 

I uge 10 er arbejdet delvist genoptaget i 14 timer og 48 minutter (torsdag + 
fredag). 

  
I uge 11 er arbejdet delvist genoptaget i 29 timer og 36 minutter (mandag + 

tirsdag + torsdag + fredag). 
 

Hvornår skal du søge? 
 

Fristen for at søge refusion er senest 8 uger efter sidste dag med løn under 
orlov. Det er op til dig, om du vil søge for uger, måneder eller søge samlet for 

hele perioden til sidst.  
 

Læs mere om reglerne på Virk.dk/barselsdagpenge 
 

Venlig hilsen NemRefusion på vegne af Udbetaling Danmark 
  

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnemrefusion.us8.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D2eb5612932485c102366f363f%26id%3D09e442498e%26e%3Db3c361802e&data=02%7C01%7C%7C44af3b9f8b2b4e8fc8b608d802d1a26c%7Ccc038af50e6843e5bb17957ad6f45f8e%7C0%7C1%7C637262446679383602&sdata=cwJ47XllrGfkBpuL0t5fuObE7pD%2BTkqXGtBo17hXhl0%3D&reserved=0


 

 

 

 

 

 

 

Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbreve fra NemRefusion, så klik her. 

Kombit · Halfdansgade 8 · København S 2300 · Denmark 
 

 

 

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnemrefusion.us8.list-manage.com%2Funsubscribe%3Fu%3D2eb5612932485c102366f363f%26id%3D03aac2737e%26e%3Db3c361802e%26c%3D4bb36d84dd&data=02%7C01%7C%7C44af3b9f8b2b4e8fc8b608d802d1a26c%7Ccc038af50e6843e5bb17957ad6f45f8e%7C0%7C1%7C637262446679388597&sdata=fD2UqeR%2FqwdrcYWQwNXiGN0sMxXP2CiesrqaffmF%2FdY%3D&reserved=0

