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Opret rejseafregning 

Velkommen til RejsUd – vores system til Rejseafregninger og Udgiftshåndtering. Denne vejledning 

viser, hvordan du opretter en rejseafregning i RejsUd, så du nemt og ubesværet kan oprette og 

afregne udgifter, udlæg og kørsler, du har foretaget i forbindelse med tjenesterejser, og evt. få 

udbetalt time-/dagpenge.   

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/ 

 

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 oprette din 

egen adgangskode. 

 

 

 

 

 

 

Opret en ny afregning ved at klikke på 

Opret nyt dokument.  

Bemærk, at hvis du har bestilt hotel, fly, 

eller togbillet via Carlson Wagonlit CWT, 

vil der automatisk blive oprettet et 

udkast til en rejseafregning, som ligger 

klar, når du logger på RejsUd. I så fald 

skal du vælge Mine opgaver for at finde 

afregningen.  
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Trin 1 

På det næste billede vælger du Rejseafregning.  

 

 

 

Trin 2 

Dette er rejsens basisoplysninger (destination, rejseregel, rejseformål og periode samt anled-

ningen til rejsen). Der er også mulighed for en uddybende forklaring. 

Du anfører destinationen som Land og By.  Hvis det ønskede land ikke umiddelbart findes på drop 

down listen, så tryk Alle lande, hvorefter du kan vælge fra drop down listen.  

Det samme gælder for by. Hvis byen ikke findes under Alle destinationer, vælges Anden By. Dine 

tidligere valg vil fremgå fremgå af drop down listen.   

Nedenunder foreslår systemet en kontostreng, som du kan rette, og som du skal færdigudfylde. 

Tryk på Redigér for at tilføje dimensionsværdier til kontostrengen.  

Efter du har trykket Redigér under kontostrengen, har du mulighed for at angive de rigtige 

dimensionsværdier.  
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Afregningstype og andre kontoinformationer vælges 

fra drop down listerne. Som alternativ kan du evt. 

klikke forstørrelsesglaset og søge efter den ønskede 

dimension.  

Tryk Gem og fortsæt for at komme videre til næste 

billede.  

 

 

 

 

Herefter kommer du tilbage til trin 2 af 

4, hvor du klikker på Næste trin. 

 

 

 

 

Trin 3. 

Her ser du den ”rå” rejseafregning, der er blevet oprettet på baggrund af dine indtastninger. I 

højre side kan du følge med i, hvad systemet er kommet frem til, du skal have i refusion eller 

tilbagebetale som følge af time-/dagpenge.  
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Det er vigtigt at bemærke, at systemet som udgangspunkt forudsætter, at alle dine måltider på 

din tjenesterejse er betalt af eksempelvis konferencested. For at redigere betaling af måltider for 

de enkelte dage, vælger du fanen Rejsedage og klikker på den rejsedag, du ønsker at ændre:  

 

Hvis du selv har betalt et måltid af egen lomme, skal du gøre følgende: 

Redigér måltider 
 

I fanen Rejsedage vælger du den ønskede dag og fjerner fluebenet ved det måltid, som du selv har 

betalt. Som du kan se i nedenstående eksempel, er morgenmad og middag anført til at være 

betalt. Frokost er betalt af egen lomme. 
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Dernæst går du videre til næste rejsedag. 

Når du er færdig med måltiderne, trykker du på Opdater, og afregningsbeløbene ændres. Klik på 

Gem og fortsæt for at komme videre.  

Du kommer herefter tilbage til forsiden, hvor du har mulighed for at oprette kørsler og/eller andre 

udgifter og udlæg foretaget på rejsen (se navne på fanerne).  

 

 

Opret kørsel 
 

Hvis der f. eks. har været kørsel i egen bil, trykker du på fanebladet Kørsel, og der trykkes Ny tur.  

 

 

 

Første gang du kører en given 

tur, sætter du flueben ud for 

Anden rute og tilføjer ruten og 

kilometerantallet. 

Næste gang, du kører samme 

tur, kan du vælge ruten fra drop 

down listen, og systemet husker 

kilometerantallet for dig. 

Udfyld felterne med rød pil og 

klik på Gem og fortsæt.  
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Opret udgift 
 

Hvis der er andre udgifter, trykker du på fanebladet Udgifter.  

Hvis du har kontante udlæg, trykker du på Ny udgift. 

Har du brugt kreditkort, så vælger du Hent kreditkorttransaktioner. Systemet vil herefter 

automatisk hente de transaktioner, der ligger og venter inden for rejsens datointerval.  

 

 

Hvis du vil hente 

kreditkorttransaktioner uden for 

rejsens datointerval, kan du klikke 

på Vis alle, og du vil nu se alle de 

kreditkorttransaktioner, som endnu 

ikke er anvendt på en rejse- eller 

udgiftsafregning. 

Udfyld felterne med røde pile.   

 

Ved import af en kreditkort-

transaktion, er felterne som 

udgangspunkt allerede udfyldt – 

men i nogle situationer skal du 

aktivt vælge en udgiftstype.  

Husk, at du skal scanne alle udgiftsbilag, og filen der indeholder scanningen skal vedhæftes under 

Vedhæft fil. 

Kun udgifter, hvortil der er en vedhæftet fil, vil blive betragtet som dokumenterede. 

Tryk evt. Opdater for at opdatere skærmbilledet og/eller Gem og fortsæt. 
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Efter du har tilføjet eventuelle kørsler og udgifter til din rejseafregning, er du nu parat til at 

videresende din afregning til kontrol, godkendelse, og udbetaling af eventuel refusion.  

Klik på Næste trin:  

 

Trin 4. 

På trin 4 sender du afregningen af sted til kontrol og godkendelse ved at klikke på Bekræft og 

send. 

 

God rejse ☺ 


