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PENSAB 
 

 

 

Forhøjelser i PENSAB 
 
I denne vejledning kan du lære, hvordan du arbejder med forhøjelser i PENSAB. 

 
Når en forhøjelse skal oprettes i PENSAB foregår det under ”Perioder”. En forhøjelse skal altid 

være tilknyttet mindst en periode. 

 
For at oprette en forhøjelse, skal du klikke på ”Opret forhøjelse”. 
 

 

 
Dette åbner boksen for forhøjelser, hvor du opretter selve forhøjelsen ved at indtaste detaljerne om 

forhøjelsen. 

 
I boksen er nogle af felterne valgfrie for dig at udfylde. 

 
Tip: Du kan altid vende tilbage til forhøjelsen senere og udfylde resten. Dog skal der være tilknytte 

mindst én periode og felterne ”år”, ”måneder”, ”dage” (hvis perioden skal medregnes i optællingen) 

skal være udfyldt. 

 
Tip: I feltet ”Lovgrundlag” kan du både vælge en værdi eller selv skrive det lovgrundlag, som 

gælder for forhøjelsen. Du kan altid indsætte * (stjerne) i listen, hvis du ønsker at se alle værdier. 

 
Når du opretter forhøjelsen, skal du tilknytte den eller de perioder, som forhøjelsen vedrører ved at 
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klikke ud for perioderne nederst i boksen for forhøjelser. 

 
 
 

Når forhøjelsen er gemt, ses den i kolonnen ”Forhøjelse” i Periode-oversigten. Forhøjelsen er vist 

som et link med gul tekst. Hvis en forhøjelse er knyttet til mere end en periode, vil den første 

periode stå med forhøjelsens optælling, mens de efterfølgende perioder vil være markeret med et 

gult ”F”. 

 

 
 

 
Hvis du klikker på linket, åbnes boksen ”forhøjelse”. 
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I boksen ”forhøjelse” kan du: 

 
• Se detaljerne for forhøjelsen (klik på ”Luk”, når du vil lukke vinduet igen) 

 
• Ændre i felterne (klik på ”Rediger”, og tilføj eller ændre de ønskede felter) 

 
• Ændre tilknytning af perioder (klik på ”Rediger”, og klik de ønskede perioder fra eller til) 

 
• Slette hele forhøjelsen (Klik på ”Slet”, og bekræft herefter sletningen) 

 
• Gemme ændringerne til forhøjelsen (klik på ”Gem”, når du er færdig med 

ændringerne) 

 
Tip: Hvis der er særlige forhold vedrørende forhøjelsen, som du ønsker at fastholde i PENSAB, har 

du mulighed for at oprette en note på tjenestemanden under ”Noter”. 


