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Opret udgiftsafregning 

Velkommen til RejsUd – vores system til Rejseafregninger og Udgiftshåndtering. 

Denne vejledning viser, hvordan du opretter en udgiftsafregning i RejsUd, så du nemt 

og ubesværet kan oprette og afregne udgifter, udlæg og kørsler du har foretaget i 

tjenesteøjemed.  

Inden du begynder at lave dine afregninger, er det en rigtig god idé at scanne de 

udgiftsbilag, som relaterer til rejsen. 

Du kommer ind i systemet fra din 

webbrowser ved at indtaste adressen 

https://381.rejsud.oes.dk 

1) Indtast dine initialer, adgangskode 

og vælg din institution fra drop down 

listen.  

Første gang du logger ind, skal du bruge 

et førstegangspassword som du vil få 

tilsendt. Du vil herefter blive bedt om 

at konstruere din egen adgangskode. 

 

 

 

 

2) Opret en ny afregning ved at klikke 

på Opret nyt dokument.  
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3) Efter du har trykket på Opret nyt 

Dokument, vælger du 

Udgiftsafregning. 

 

 

 

 

4) I det næste billede anfører du anledningen – evt. en supplerende forklaring. 

 

 

5) For at angive dimensionerne i kontostrengen, skal du trykke på Redigér. Bemærk, 

at alle dimensioner markeret med rød stjerne skal udfyldes.   
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Herefter får du vist, hvilke 

dimensioner kontostrengen 

består af.  

6) Du vælger dimensions-

værdierne fra drop down 

listerne – hvis du er i tvivl, kan 

Camilla Hansen fra Koncern-

økonomi (cah@modst.dk) 

hjælpe dig på vej. 

 

7) Klik på Opdater – Gem og 

fortsæt.  

 

8) Herefter kommer du tilbage 

til trin 2 af 4, hvor du klikker på 

Næste trin. 

 

 

 

 

Opret udgift 
 

I trin 3 kan du vælge at oprette 

Udgifter og Kørsler.  

 

I fanen Udgifter nederst på 

siden, kan du vælge at oprette 

en Ny udgift (hvis du har 

foretaget et udlæg) eller Hent 

kreditkorttransaktion.  
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 Udfyld felterne med 

røde pile.   

Ved import af en 

kreditkorttransaktion, 

er felterne som 

udgangspunkt 

allerede udfyldt – men 

i nogle situationer skal 

du aktivt vælge en 

udgiftstype.  

Klik på Gem og fortsæt.  

 

Opret kørsel 

 

Har du kørt i egen bil kan 

du få refunderet udgifter 

til turen. Under Kørsler 

angiver du turens længde 

og formål.  

 

I fanen Kørsel klikker du 

på Ny tur:  
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Angiv kørslens rute og 

længde, eller vælg en 

allerede eksisterende 

rute fra drop down 

listen, for genfinde 

tidligere ruter. 

Klik herefter på Gem og 

fortsæt.  

 

 

 

Tilbage på trin 3 klikker du på 

Næste trin for at sende 

afregningen til kontrol og 

godkendelse 

 

 

 

 

 

 

 

På trin 4 sender du afregninger 

af sted til kontrol og 

godkendelse ved at klikke på 

Bekræft og send.  

 

 

 

Du er nu i mål ☺  


