
En typisk arbejdsgang ved en barselssag:  
En typisk arbejdsgang kan se sådan her ud:  
1. Før fødslen  

 Ved første henvendelse åbnes side 555 og der klikkes på ”Ny”-knappen.  

 CPR-numre, forventet fødselsdato, og andre sagsoplysninger registreres. Og der klikkes ”OK”.  

 Bilag til f.eks. den forventede fødselsdato kan gemmes ved at klikke på ”Vis notater”, som fører 
over til ’Social Journal Ark’-systemet. Her kan der oprettes journalnotater til den konkrete persons 
barselssag, og tilknytte bilag til sagen.  

 De forventede orlovsperioder registreres ved at klikke på ”Ny” under de relevante orlovstyper.  

 Under dagpengesats oprettes med ”Ny” beregninger ved at indtaste timetallene de sidste 13 uger.  
 

 Gem eventuelt lønsedler under bilag (”Vis notater” under sagsoplysninger).  

 Under udbetalingsplan klikkes på ”Vis” og udbetalingsplanen vises og kan gemmes.  
 
2. Efter fødslen  

 Efter fødslen kan den faktisk fødselsdato registreres. Det gøres ved at fremsøge sagen (med CPR-
nummer eller på anden vis), vælge den i søgeresultaterne og klikke ”Rediger” under 
sagsoplysninger.  

 Orlovsperioderne justeres hvis det er nødvendigt.  

 Under dagpengesats viser man den eksisterende beregning og trykker ”Beregn” for at gentage 
beregningen, som måske er ændret pga. ændringer i orlovsperioderne.  

 På samme vis som med dagpengesatsen vises udbetalingsplan og den genberegnes også ved 
ændringer i orlovsperioderne eller satsen.  

 
3. Senere i sagsforløbet  
 

 Ved andre ændringer i sagen gør man ligesom ved efter fødslen:  

 Juster orlovsperioder  

 Gem eventuelle bilag (”Vis notater” under sagsoplysninger)  

 Genberegn dagpengesatsen og gem hvis der er ændringer  

 Genberegn udbetalingsplan og gem hvis der er ændringer  
 
4. Afslutning af sagen  
 
Når sagen ønskes afsluttet søges den på normal vis frem, og under sagsoplysninger klikkes ”Rediger”.  
På den side man kommer til (555S) er der en knap ”Afslut sag”, som afslutter sagen.  
Afsluttede sager vises normalt ikke når man søger og man kan ikke rette i afsluttede sager. De er blot 

historiske. 


