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Orientering om ændringer i Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 19. maj 2020
Der er foretaget følgende ændringer:
1. Fravær 75 ’Kontaktforlçb er hos a-kassen’ er lovligt ved skift til kontaktgruppe 8
Hidtil har det kun været muligt at registrere fravær 75 ’Kontaktforlçb er hos a-kassen’, når
borgeren er i kontaktgruppe 1 ’Dagpengemodtager’, 21 ’Voksenelever’ eller 22 ’Jobrotation’.
Da der i jobcentrene er behov for at kunne registrere på borgere, der ikke aktuelt modtager
dagpenge, bliver det fremover tillige muligt at registrere oplysninger på borgere, som er
registreret med fraværsforhold 75, i kontaktgruppe 8 ’Uden ydelse’. Fra release 2020-2 den 15.
juni 2020 bliver fraværsforholdet også lovligt for borgere i kontaktgruppe 20 ’Beskæftigede’.
Det er som hidtil kun a-kasserne, der kan registrere og afslutte fravær 75. A-kasserne skal
fortsat alene registrere fravær 75 på borgere i kontaktgruppe 1 ’Dagpengemodtager’.
2. Ændringer i kommunikationen mellem DFDG og sygedagpengesystemerne
Der er følgende ændringer i kommunikationen mellem DFDG og sygedagpengesystemerne
(eDagpenge og KSD) foranlediget af, at KSD ikke kalder DFDG helt på samme måde som
eDagpenge og af en mere automatiseret sagsbehandling i KSD:


Når borgere, som har bopæl uden for Danmark (udrejst i CPR) får oprettet en
sygedagpengesag, oprettes sagen i den kommune, hvor borgeren har arbejdssted, da det i
denne situation er arbejdsstedets kommune, der har ansvaret for opfølgning. Hvis
borgeren i DFDG var tilknyttet jobcenter i en anden kommune, returnerede DFDG en
fejlkode til sygedagpengesystemet (KSD). Dette er ændret, sådan at det er muligt for en
anden kommune end det jobcenter/kommune, som borgeren er tilknyttet, at oprette og
opdatere sygemelding i DFDG.



Når en sygedagpengemodtager flyttede bopælskommune, kunne den tilflyttede
kommune ikke raskmelde borgeren, idet DFDG returnerede en fejlkode. Dette er ændret,
sådan at sygedagpengesystemet (KSD) kan raskmelde sygedagpengemodtagere, hvor
sygemeldingen er oprettet af en anden kommune. Dette gælder alene raskmelding, hvor
borgeren er registreret i
o kontaktgruppe 24 ’Sygedagpengemodtager fra beskæftigelse’, herunder borgere,
der er sygemeldt fra kontaktgruppe 10 ’Fleksjobansat’, og borgere i
o kontaktgruppe 25 ’Sygedagpengemodtager fra ledighed’, som er sygemeldt fra
kontaktgruppe 1 ’Dagpengemodtager’.



Hvis sygedagpengesystemet raskmeldte en borger med raskmeldingsårsag 40 ’Overgår
til jobafklaringsforlçb’, returnerede DFDG en fejlkode. Dette er ændret, sådan at DFDG
ser bort fra raskmeldingen.



Hvis sygedagpengesystemet raskmeldte en borger med en anden slutdato end den, som
allerede var registreret på sygefraværet i DFDG, returnerede DFDG en fejlkode. Dette er
ændret på følgende måde:

Side 1/2

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
18. maj 2020
o Sygemeldingens slutdato ændres ikke
o DFDG registrerer en rettelseskommentar: ”Fraværet er forsøgt afsluttet via IRIS
med slutdato: ÅÅÅÅ-MM-DD” (IRIS er en forkortelse for DFDG-webservicen
IllnessRecoveryInformationService, som eDagpenge og KSD anvender ved
kommunikationen med DFDG)
o Webservicebesked (WSRM) sendes til jobcentret, sådan at jobcentret kan tage
stilling til, hvad der forretningsmæssigt skal ske.


Hvis sygedagpengesystemet raskmeldte en borger med samme slutdato, som allerede var
registreret på sygefraværet i DFDG, returnerede DFDG en fejlkode. Dette er ændret,
således at DFDG ser bort fra raskmeldingen.
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