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Oprettelse af sygesager  

HR-afdelingen opretter sygesager i workzone og sikrer i den forbindelse, at der oprettes indblik for 

de relevante parter i sagen, såfremt tjenestestedet ikke har oprettet et særligt indblik iht. 

retningslinjer for oprettelse af personalesager i workzone. Hvis det pågældende tjenestested har 

oprettet et særligt indblik skal området selv oprette sagen i workzone. 

Sagerne oprettes således, at alle i HR-afdelingen (Indblik: HR-afdelingen, HR-afdelingen) kan se, 

at der er en konkret sygesag, barselslovens § 26, plejeorlov, sygedagpengelovens § 56, tabt 

arbejdsfortjeneste og barns hospitalsindlæggelse, ligesom det enkelte tjenestesteds særindblik 

påføres. Oprettelsen af sager sker efter nærmere fastlagt procedure beskrevet herunder. 

  
Oprettelse af særligt indblik i sygesag på decentralt niveau 

Personalelederen for det pågældende administrative tjenestested har ansvaret for, at der sker 

henvendelse til ESDH-sekretariatet med henblik på oprettelse af et særligt indblik. Et særligt indblik 

skal sikre, at ikke alle medarbejdere på det pågældende tjenestested har adgang til en konkret 

sygesag. 

Ved oprettelse af et særligt indblik til håndtering af en konkret sygesag, skal der foreligge en 

godkendt indstilling fra nærmeste personaleleder. Denne indstilling skal sendes til ESDH-

sekretariatet, der sørger for oprettelsen.  

I alle sygefraværsager bør følgende personer være tilknyttet det særlige sygefraværsindblik på 

tjenestestedet – dette uanset om tjenestestedet er et fakultet, et institut, en afdeling i AAU Fælles 

Service mv.: 

- Lederen af det pågældende administrative tjenestested med det daglige ledelsesansvar iht. 

rektors delegationsinstruks.  

- 1-2 medarbejdere fra det pågældende administrative tjenestested 

Det vil som udgangspunkt være det pågældende administrative tjenestesteds ansvar, at der 

foreligger et særligt indblik for en konkret sygefraværssag. 



 
 
Navnet på det særlige indblik skal være: ”navnet på det administrative tjenestested – sygefravær”.  

Eksempelvis: 

”Create-sygefravær”  

 

Fælles karakteristika for sygesager 

Fælles for sygesager er, at de oprettes efter et enkeltsagsprincip. Dette vil sige, at en sygemelding 

eller et samtaleforløb vedrørende fx hyppige sygemeldinger er en konkret sygesag i workzone, der 

efter endt forløb/samtalerække vil blive afsluttet. Processen er i overensstemmelse med de vedtagne 

retningslinjer for håndtering af sygefravær på AAU samt i overensstemmelse med håndtering af 

personalesager generelt.  

Ansvaret for at registrere og tildele indblik i de enkelte sygesager påhviler den enkelte decentrale 

personaleleder, i overensstemmelse med vejledning for Aalborg Universitets administration fra juni 

2010. Heraf fremgår det under punkt 4, at det er afdelingslederen/lederen af kontoret, der har det 

daglige ansvar for, at der i afdelingen registreres i overensstemmelse med arkivlovgivningen. 

Et særindblik i forhold til sygefravær dækker både den ansattes egen sygdom samt fravær i 

forbindelse med potentielle fraværsårsager, der følger af Cirkulære om Tjenestefrihed af 

familiemæssige årsager af den 10. juni 2008. Her kan der blandt andet være behov for oprettelse af 

en sag ved tabt arbejdsfortjeneste eller ved plejeorlov til pasning af nærtstående familiemedlem mv..  

Alle områder vedrørende egen sygdom eller familiemedlemmers sygdom omhandler principielt 

personfølsomme oplysninger (personlige forhold), hvorfor de skal dækkes af samme begrænsede 

indblik i forhold til den enkelte oprettede sag. Dette er for at sikre, at en given sag og den elektroniske 

sagshåndtering fortsat behandles med fortrolighed og ikke mindst fortsat muliggør overholdelse af 

tavshedspligt i henhold til forvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 1.  Alle offentlige ansatte er omfattet af 

denne tavshedspligt også efter ansættelsens ophør.  

På ESDH sekretariatets hjemmeside er der en liste med sags- og dokumenttitler, den opdateres 

løbende. 

 

 

 

 

 

 



 
 
Af listen fremgår følgende sagstitler i forhold til sygesager: 

Sagstitel Indblik Klassifik
ation 

Oprettelse Sagsbehand- 
ling 

Indhold 

CPR.NR.  
Generel sygesag 

LOENKONTORET 
HR-AFDELINGEN 
Tjenestedets 
personale indblik 
Tjenestestedets 
VIP indblik 

Følsomt HR og 
tjenestested 
opretter 

HR, løn og 
tjenested 

Fakta og ikke 
personfølsomme 
oplysninger, fx 
timesedler, 
refusioner mv. 

CPR.NR. 
Konkret sygesag 
”Periode” 
”hyppig” eller 
”atypisk” 

HR-AFDELINGEN 
Særligt indblik til 
det administrative 
tjenestested, fx 
Create-sygefravær 
 

Følsomt HR og 
tjenestested 
opretter 

HR og 
tjenested 

Potentielt 
personfølsomme 
oplysninger – vi 
gemmer ikke 
helbredsoplysning
er uden 
lovhjemmel 

CPR.NR.  
Barselsloven § 
26 ”Periode” 

LOENKONTORET 
HR-AFDELINGEN  
Særligt indblik til 
det administrative 
tjenestested, fx 
Create-sygefravær 
 

Følsomt HR og 
tjenestested 
opretter 

HR, løn og 
tjenestested 

Potentielt 
personfølsomme 
oplysninger – vi 
gemmer ikke 
helbredsoplysning
er uden 
lovhjemmel 

CPR.NR. 
Plejeorlov 
”Periode” 

LOENKONTORET 
HR-AFDELINGEN  
Særligt indblik til 
det administrative 
tjenestested, fx 
Create-sygefravær 
 

Følsomt HR og 
tjenestested 
opretter 

HR, løn og 
tjenestested 

Potentielt 
personfølsomme 
oplysninger – vi 
gemmer ikke 
helbredsoplysning
er uden 
lovhjemmel 

CPR.NR. 
Sygedagpengelo
vens § 56 
”Periode” 

LOENKONTORET 
HR-AFDELINGEN  
Særligt indblik til 
det administrative 
tjenestested, fx 
Create-sygefravær 

Følsomt HR og 
tjenestested 
opretter 

HR, løn og 
tjenestested  

Potentielt 
personfølsomme 
oplysninger – vi 
gemmer ikke 
helbredsoplysning
er uden 
lovhjemmel 

CPR.NR.  
Tabt 
arbejdsfortjenest
e ”Periode” 

LOENKONTORET 
HR-AFDELINGEN 
Særligt indblik til 
det administrative 
tjenestested, fx 
Create-sygefravær 

Følsomt HR og 
tjenestested 
opretter 

HR, løn og 
tjenested  

Potentielt 
personfølsomme 
oplysninger – vi 
gemmer ikke 
helbredsoplysning
er uden 
lovhjemmel 

CPR.NR.  
Barns 
hospitalsindlæg
gelse (5 dage)  

HR-AFDELINGEN 
Særligt indblik til 
det administrative 
tjenestested, fx 
Create-sygefravær 

Følsomt HR og 
tjenestested 
opretter 

HR og 
tjenested 

Potentielt 
personfølsomme 
oplysninger – vi 
gemmer ikke 
helbredsoplysning
er uden 
lovhjemmel 



 
 
Når tidligere sygesager afsluttes, vil de efter afslutning i workzone fortsat være tilgængelige for 

personale med særindblik. Det betyder, at oplysninger i en given sygesag fortsat vil være tilgængelig 

for henholdsvis det givne indblik på institutniveau (den ansattes personaleleder) og HR-afdelingen. 

Såfremt en ansat skifter tjenestested (søger ny stilling på AAU), vil en eventuel tidligere konkret 

sygesag ikke være tilgængelig for en ny personaleleder. Den ansattes nye leder kan i forbindelse 

med ansættelsesproceduren benytte sig af muligheden for at trække referencer, på lige vilkår med 

ekstern ansøger. 

 

Oprettelse af dokumenter på en sygesag 

Alle dokumenter, som har betydning for en given sags vurdering, skal arkiveres i workzone, herunder 

mails, bevillinger, notater, indkaldelser, handleplaner mv. Se eventuelt ESDH-vejledning bilag A, der 

forefindes på ESDH-sekretariatets hjemmeside. 

Udvalgte dokumenter kan evt. i forhold til offentlighedslovens bestemmelser markeres som interne. 

Som hovedregel vil interne arbejdsdokumenter ikke være omfattet af retten til aktindsigt, med mindre 

det har betydning for sagens afgørelse, jævnfør offentlighedslovens §§ 7-8. Denne vurdering bør 

ved aktindsigtsager i konkrete sygesager ske i samarbejde med HR-afdelingen. 

Det administrative tjenestested har som udgangspunkt ansvaret for, at de relevante dokumenter 

lægges på sagen i de sagstyper, hvor tjenestedet er sagsbehandler. 

Alle dokumenter, som lægges på en sygesag, har som udgangspunkt det samme indblik, som sagen 

har (oprettes automatisk). Dette sker for at sikre, at relevante medarbejdere med et professionelt 

formål i både HR-afdelingen og på instituttet/dekansekretariatet/afdelingen (det administrative 

tjenestested) kan se dokumenterne i en given sygesag.  

Spørgsmål vedrørende ovenstående kan stilles til HR-afdelingen ved Charlotte Spliid Knudsen. 

 
 

 

 


