
Smitteopsporing (Ældre-Handicapforvaltningen) 
Medarbejdere der testes som led i smitteopsporing ved smitteudbrud på arbejdspladsen, 
skal honoreres ud fra gældende overenskomst og arbejdstidsaftale.  

Herunder kan I læse om, hvordan I honorerer medarbejdere, der testes uden for normal arbejdstid. 

Vejledningen gælder for medarbejdere som led i smitteopsporing ved smitteudbrud på 
arbejdspladsen og af Styrelsen for Patientsikkerhed, udpeges som nær kontakt til en person smittet 
med COVID-19. 

Denne vejledning indeholder vejledning om indberetning i nedenstående situationer  

o Generelt om indberetning af selvisolation 
o Seniortimer  
o Omsorgsdage  
o Drypvis barsel  
o Ferie  
o Test i medarbejderens fridøgnsperiode  
o Arbejdsfri dage (blanke dage/ streg-dage) 
o Afspadsering  
o SH-dage  
o Honorering af ledere ved smitteopsporing 

Generelt om indberetning af selvisolation 
Medarbejderen er hjemsendt fordi medarbejderen udpeges som nærkontakt ved 
smitteopsporing  

Hvis medarbejderen er hjemsendt fordi medarbejderen udpeges som nærkontakt ved 
smitteopsporing, skal der indberettes tjenestefri med løn. Tjenestefri med løn indberettes indtil 
medarbejderen kan møde på arbejde igen. 

Du skal indberette fra- og tiltid med lønart 100 med en linje neden under hvor du skriver i fratiden 
000 og i lønart indsætter 760. 

 

 I bemærkningsfeltet noterer du et ”K”.  

 



 
 
Seniortimer/omsorgsdage/drypvis barsel  
Hvis medarbejderen skal testes som led i smitteopsporing på en dag med planlagt 
seniortimer/omsorgsdage/drypvis barsel  

I nedenstående tilfælde skal arbejdstidsplanen ændres og den planlagte frihed afvikles på et andet 
tidspunkt  

• Seniortimer 
• Omsorgsdage  
• Drypvis barsel  

Ferie  
Hvis medarbejderen skal testes som led i smitteopsporing før eller efter ferien er begyndt  
 

• Før ferien er påbegyndt:  

Hvis medarbejderen skal testes som led i smitteopsporing, før ferien påbegynder, betragtes det som 
en feriehindring, og medarbejderen skal ikke påbegynde ferie.  

• Efter ferien er påbegyndt 

Hvis medarbejderen skal testes som led i smitteopsporing, efter ferien er begyndt, gælder 
ferieaftalens sædvanlige regler om karensdage (læs på KLIK om sygdom under ferien: AAK - Sider - 
Sygdom, fravær, sygefraværssamtaler - Aalborg Kommune). 

 

Test i medarbejderens fridøgnsperiode 
Medarbejderen er hjemsendt i selvisolation og skal testes i en fridøgnsperiode  
 
Er der tale om, at testen foretages i medarbejderens fridøgnsperiode, skal det indberettes via 
lønart 250 (overarbejde 50% til udbetaling for min. 6 timer). Herudover skal der indberettes det 
store varskotillæg lønart 880.  

Det er vigtigt, at I påfører et D i feltet ”Tj. kode”, således indberetningen efterfølgende kan spores 
som en Covid-19 relateret udgift.  
 
Eksempel: Indberetning i medarbejderens fridøgnsperiode  

 

  

http://intranet.aalborg.dk/Personale/under-ansaettelsen/sygdom/Sider/sygdom.aspx
http://intranet.aalborg.dk/Personale/under-ansaettelsen/sygdom/Sider/sygdom.aspx


Arbejdsfri dage (blanke dage/ streg-dage)  
Hvis medarbejderen skal testes som led i smitteopsporing på en arbejdsfri dag  
 

Hvis medarbejderen skal testes som led i smitteopsporing på en almindelig arbejdsfri dag, er der 
tale om merarbejde/overarbejde.  

• For ansatte med beskæftigelsesgrad 30 timer og derover: Her honoreres for minimum 5 
timer.  

• For ansatte med beskæftigelsesgrad 29 timer og derunder. Her honoreres for minimum 3 
timer.  
 

Lønarter der kan benyttes:  

Merarbejde  Overarbejde  
Til udbetaling lønart 110 Til udbetaling lønart 200  
Til afspadsering lønart 720 Til afspadsering lønart 300  
  

 
Eksempel: Indberetning på almindelig arbejdsfri dag hvor timerne skal gå til udbetaling  

 

 

Det er vigtigt, at I påfører et D i feltet ”Tj. kode”, således indberetningen efterfølgende kan spores 
som en Covid-19 relateret udgift. 

  



 

Afspadsering  
Hvis medarbejderen skal testes som led i smitteopsporing før afspadsering er påbegyndt  
 
Hvis medarbejderen skal testes som led i smitteopsporing mindre end 4 dage før afspadseringen er 
påbegyndt, skal den planlagte afspadsering føres som normalt.  Der skal honoreres for overarbejde 
50% (lønart 200 50% til udbetaling eller lønart 300 50% til afspadsering). I feltet Tj.kode skal påføres 
et ”D”. 

Indberetningen skal føres i 2 vagtkoder. Hvis afspadseringen f.eks. er planlagt kl. 7-15, og 
medarbejderen testes fra 10-11, skal afspadseringen føres på følgende måde:  

1. Klik på vagten med afspadsering 
 

 
 

2. Ændr vagten til overarbejde (lønart 200/300) i tidsrummet for testen f.eks. kl. 10-11. Bemærk 
vagten slutter kl. 11 
 

 
 

3. Indsæt herefter en ny vagt (F5) i tidsrummet 11-15 med afspadsering  

 

  



SH-dage  
Hvis medarbejderen skal testes som led i smitteopsporing på en planlagt søgnehelligdag  
 

Hvis medarbejderen skal testes som led i smitteopsporing på en planlagt søgnehelligdag, skal 
søgnehelligdagen fortsat stå i vagtplanen. Der skal honoreres for overarbejde 50% min. 6 timer 
lønart 250/ 320. Der skal ikke honoreres for stort varskotillæg lønart 880.  

Indberetningen skal føres i 2 vagtkoder. Hvis SH-dagen f.eks. er planlagt fra kl. 7-15, og 
medarbejderen testes fra kl. 10-11, skal SH-dagen føres på følgende måde:  

1. Stå på vagten med SH-fri  
 

 
 

2. Indsæt ny vagt med F5. Indsæt overarbejde (lønart 250/320)  
 

 
 

  



Honorering af ledere ved smitteopsporing 
Hvis ledere foretager smitteopsporing uden for normal arbejdstid   
 

Når ledere foretager opgaver i forbindelse med smitteopsporing, fx når lederen ringer til sine 
medarbejdere uden for lederens egen normale arbejdstid, skal der ske honorering i form af 
overarbejde. Der honoreres dog ikke for yderligere fx ved indgreb i beskyttet fridøgn.  

Overarbejdet beregnes pr. påbegyndt time, og honoreres med normal timeløn + 50% 

Indberetningen skal foretages i masseindberetning.  
 
I masseindberetning skal du indsætte medarbejderens tjnr samt dato for smitteopsporing.  
Udfyld derefter felterne Årsag, Antal samt Tj.kode.  

• Fx hvis der er brugt 20 minutter på smitteopsporing skal der indberettes 1,0 under Antal.  
• OBS du må som leder ikke indberette på dig selv!  
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