Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
27. januar 2020

Orientering om ændringer i Det fælles datagrundlag - DFDG pr. 28. januar
2020
Der er foretaget følgende ændringer:
1. Manglende årsag til afmelding m.v. fra DFDG til jobcentrenes sagsbehandlingssystemer
I de beskeder, som DFDG sender til jobcentre med advarsler om fx manglende joblog
registrering og afmelding som ledig. Siden releasen den 9. december 2019 blev disse beskeder
dannet med id 0 uanset årsag til advarslen. Fejlen betød bl.a., at jobcentrene ikke kunne danne
afmeldebreve med angivelse af afmeldeårsag. Fejlen er rettet.
2. Besked om raskmelding til sygedagpengesystemet, når sygedagpengekontaktgruppe
lukkes (via UpdateContactGroup)
Det er oprindeligt aftalt, at overgang fra sygedagpenge til jobafklaring skal ske fra
jobcentersystemet ved at registrere en ny kontaktgruppe 13 ’Jobafklaring’ (med metoden
CreateContactGroup). Når registreringen sker som oprindeligt aftalt, sender DFDG besked til
sygedagpengesystemet (KSD og eDagpenge) med oplysning om raskmelding i forhold til
sygedagpengesagen. I denne situation forbliver det registrerede fraværsforhold ’Sygdom –
sygemelding’ åbent i DFDG således, at der kan registreres raskmelding af borger eller
sagsbehandler i forbindelse med en efterfølgende raskmelding fra jobafklaringsforløb.
Det er imidlertid konstateret, at ikke alle overgange fra sygedagpenge til jobafklaring registreres
og indberettes som forudsat. Derfor har DFDG ikke haft grundlaget for at kommunikere til
sygedagpengesystemet (KSD og eDagpenge), at jobcentret har registreret at sygedagpenge
kontaktgruppen er lukket, og at borger er overgået til jobafklaring.
For at kompensere for dette i forhold til sygedagpengesystemet, sender DFDG derfor fremover
en besked om raskmelding til sygedagpengesystemet (KSD og eDagpenge), når en
sygedagpengekontaktgruppe lukkes (med metoden UpdateContactGroup) – fx i forbindelse
med, at en sygedagpenge kontaktgruppe lukkes i jobcentersystemet, inden sagsbehandler
opretter en ny kontaktgruppe i forbindelse med overgang til jobafklaring.
Når sygedagpengekontaktgruppen lukkes fra jobcentersystemet (med metoden
UpdateContactGroup), afsluttes fraværsforholdet ’Sygdom – sygemelding’ i DFDG. DFDG
sender ikke besked til jobcentersystemet om afslutning af sygefraværsforholdet i denne
situation. Når fraværsforholdet er afsluttet, vil der ikke være et sygefraværsforhold som borger
eller sagsbehandler kan foretage raskmelding fra i forbindelse med jobafklaringsforløbet. Det
indebærer, at borger ikke kan raskmelde sig via selvbetjeningsløsninger.
3. Opdatering af a-kassenavne
Navne på a-kassernes hovedafdelinger er blevet opdateret med aktuelle navne i kodelisten:
(AllUnemploymentFundList):
ID Gl. navn - hovedafdeling

Nyt navn - hovedafdeling

10
13
14
15

Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog
Udbetaling Danmark
Socialpædagogernes Landsdækkende Arbejdsløshedskasse
Faglig Fælles A-kasse

10.
13.
14.
15.

Journalistik mv.
Udbetaling Danmark
Socialpædagoger
3FA
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ID Gl. navn - hovedafdeling

Nyt navn - hovedafdeling

17
18
22
24
34
37
40
53
57
67
72
73
76
81

17.
18.
22.
24.
34.
37.
40.
53.
57.
67.
72.
73.
76.
81.

FOA - Fag og arbejde
Danmarks Lærere
Det Faglige Hus
Metalarbejdere
Næring mv.
El-faget
Byggefagene
HK
Min A-kasse
Ledernes A-kasse
Teknikernes A-Kasse
Kristelig A-Kasse
Danske Sundhedsorg.A-kasse
BUPL, A-kasse

83
86
88
92

83.
86.
88.
92.

A-kassen Frie
Akademikernes
Magistrenes A-Kasse
Funkt.Og Tjenestemænd

94
95
98
99

94.
95.
98.
99.

ASE
Dana
CA
Arbejdsdirektoratet Y4 EØS

FOAs A-kasse
Lærernes a-kasse
Det Faglige Hus - A-kasse
Metalarbejdernes Arbejdsløshedskasse
Fødevareforbundet NNFs Arbejdsløshedskasse
El-fagets Arbejdsløshedskasse
Byggefagenes Arbejdsløshedskasse
HK/Danmarks A-kasse
Min a-kasse
A-kassen LH
Teknikernes A-Kasse
Kristelig A-kasse
Din Sundhedsfaglige A-kasse
Børne- og Ungdomspædagogernes Landsdækkende
Arbejdsløshedskasse
A-kassen Frie
Akademikernes A-kasse
Magistrenes A-kasse
Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles Arbejdsløshedskasse
ASE
DANA Arbejdsløshedskasse for Selvstændige
CA A-kasse
Arbejdsdirektoratet Y4 EØS
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