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Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 

12. juli 2022 

Orientering om ændringer i Det fælles Datagrundlag – DFDG pr. 13. 

juli 2022 

Spørgsmål til releasenoten kan rettes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på e-

mailadressen spoc@star.dk 

Der er foretaget følgende ændringer: 

1. Manglende synkronitet mellem DFDG og CV-oplysninger 
Efter releasen den 13. juni 2022 har der været flere eksempler på, at CV’er ikke kunne 

godkendes som følge af manglende oplysninger om især kontaktgruppe i CV-oplysninger. Der 

er løbende foretaget datagenopretning på indmeldte eksempler. Fejlen er løst. 

 

2. Manglende opdatering af data fra Folkeregistret 

I forbindelse med releasen den 13. juni 2022 blev opdatering af personnummerhistorikken 

omlagt. Det betød imidlertid, at der siden releasen ikke er sket opdatering af historikken. Fejlen 

er rettet. 

Der er desuden foretaget følgende ændringer, som var planlagt til gennemførelse den 28. juni 2022, 

men som ved en fejl ikke blev gennemført: 

3. Ændringer i behandlingen af afgørelser om forsørgelsesydelse fra ydelsessystemet KY 

Der er foretaget ændringer i DFDGs behandling af afgørelser om forsørgelsesydelser fra KY. 

Ændringerne er foranlediget af, at KY kalder DFDG med et andet mønster end oprindeligt 

aftalt. Det faktiske kaldemønster har resulteret i registrering af forkerte oplysninger i DFDG - 

og afledt af dette kontaktgruppeændringer og –lukninger i jobcentersystemerne. Der er tale om 

følgende ændringer, som er aftalt med KY/KOMBIT: 

 

 DFDG kan håndtere, at KY har overlappende ydelsessager 

KY bør som udgangspunkt ikke sende en ny ’Ydelse er givet’, uden at der forinden er sendt  

’Ydelse stoppet’ på den tidligere forsørgelsesydelse, idet borgere ikke bør kunne have flere 

samtidige ydelser (dog undtaget borgere i kontaktgruppe 7 ’Fleksjobvisiteret (ledig)’, 10 

’Fleksjobansat’ og 13 ’jobafklaring’).  

 

Hvis KY sender en ikke-historisk ’Ydelse er givet’ på en borger, som i forvejen har ’Ydelse 

er givet’ på en anden ydelse, antager DFDG, at det er den senest modtage ydelse, der er den 

gældende.  

 

Eksempler: 

 
Borgers tilstand i DFDG  KY indsender afgørelse DFDGs behandling af afgørelsen 
Borger er registreret med 

’Ydelse er givet’ i 

kontaktgruppe 2 

’Ydelse er givet’ i 

kontaktgruppe 11 
Kontaktgruppe ændres fra 2 til 11 
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Borgers tilstand i DFDG  KY indsender afgørelse DFDGs behandling af afgørelsen 

Borger er registreret i 

kontaktgruppe 11. ’Ydelse 

er givet’ - både i 

kontaktgruppe 2 og 11 

(seneste) 

’Ydelse stoppet’ i 

kontaktgruppe 2  

 Afgørelsen gemmes, men ingen 

afledte handlinger. 

 DFDG sender ikke 

webservicebesked om dobbelt 

sagsforløb til jobcentret, idet det 

antages sagsbehandler i eget 

fagsystem er opmærksom på dette. 

Borger er registreret i 

kontaktgruppe 11. ’Ydelse 

er givet’ - både i 

kontaktgruppe 2 og 11 

(seneste) 

’Ydelse stoppet’ i 

kontaktgruppe 11  

 Kontaktgruppe 11 afsluttes 

 Kontaktgruppe 2 er fortsat lukket 

 DFDG sender ikke 

webservicebesked om dobbelt 

sagsforløb til jobcentret, idet det 

antages sagsbehandler i eget 

fagsystem er opmærksom på dette 

 

 DFDG kan håndtere, at KY sender ’Ydelsessag afsluttet’ uden forudgående ’Ydelse er  

afvist’ eller ’Ydelse stoppet’ 

KY bør ikke sende ’Ydelsessag afsluttet’, hvor KY forinden ikke har sendt ’Ydelse er afvist’ 

eller ’Ydelsessag stoppet’. Hvis dette sker, vil DFDG behandle beskeden på samme måde, 

som ved modtagelse af ’Ydelsessag stoppet’.  

 

Eksempel: 

 
Borgers tilstand i DFDG  KY indsender afgørelse DFDGs behandling af afgørelsen 
Borger er registreret med 

’Ydelse er givet’ i 

kontaktgruppe 13 

’Ydelsessag afsluttet’ i 

kontaktgruppe 13 

DFDG behandler afgørelsen på samme 

måde som ved modtagelse af ’Ydelse 

stoppet’. Kontaktgruppen lukkes. 

 

 DFDG kan håndtere, at KY sender ’Ydelses er givet’ med samme KY-id på forskellige 

ydelser  

Hvis KY sender ’Ydelse er givet’ med samme KY-id som en tidligere ’Ydelse er givet’ på 

en anden ydelse, antager DFDG, at det er den seneste modtagne ’Ydelse er givet’, der er den 

gyldige.  

 

Eksempel: 

 

Borgers tilstand i DFDG  KY indsender afgørelse 
DFDGs behandling af 

afgørelsen 

Borger er registreret med 

’Ydelse er givet’ i 

kontaktgruppe 29 

Ydelse er givet’ i kontaktgruppe 27 

med samme KY-id som ’Ydelse 

givet’ i kontaktgruppe 29 

 

Kontaktgruppen ændres fra 29 til 27 

 

 DFDG kan håndtere, at KY sender afgørelse om ydelse med samme KY-id efter afsendelse 

af ’Ydelsessag afsluttet’ 

Hvis KY på en borger, hvor KY tidligere har sendt ’Ydelsessag afsluttet’ sender ny 

afgørelse om ydelse med samme KY-id, behandler DFDG sagen på følgende måde: 

 

o KY sender ’Ydelse er givet’ med en slutdato, som ligger før dag dato: 

DFDG gemmer registreringen og fortager ikke afledte handlinger, da afgørelsen 

betragtes som en historisk opdatering, der ikke påvirker borgeres aktuelle tilstand i 
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o KY sender ’Ydelse er givet’ uden en slutdato eller med en slutdato der ligger på eller 

efter dags dato. Borgeren er i DFDG ikke registreret i en kontaktgruppe eller er ikke 

registreret i den kontaktgruppe, der modtages afgørelse om: DFDG registrerer 

borgeren i den kontaktgruppe, der modtages afgørelse om, idet DGDG betragter den 

tidligere modtagne ’Ydelsessag afsluttet’ som fejlafsendt 

   

o KY sender ’Ydelse er afvist’, ’Ydelsessag stoppet’ eller ’Ydelsessag afsluttet’. 

Borgeren er i DFDG registreret med en åben kontaktgruppe af samme type, som KY 

tidligere har sendt ’Ydelse er givet’ på: DFDG lukker kontaktgruppen 

 

o KY sender ’Ydelse er afvist’, ’Ydelse stoppet’ eller ’Ydelsessag afsluttet’. Borgeren 

er i DFDG registreret med en åben kontaktgruppe, som er forskellig fra den, som KY 

har sendt ’Ydelse er givet’ på: DFDG antager, at kontaktgruppen ikke skal lukkes, da 

der er tale om et nyt forløb 

 

o KY sender ’Ydelse er afvist’, ’Ydelse stoppet’ eller ’Ydelsessag afsluttet’. Borgeren 

har i DFDG ikke en åben kontaktgruppe: DFDG gemmer registreringen men 

foretager ikke afledte handlinger 

 

4. Fejl ved raskmelding kunne medføre at andre webservicekald til DFDG fejlede 

Efter releasen den 13. juni 2022 kunne der opstå fejl ved raskmelding af borgere. Der var tale 

om en sporadisk fejl - som afstedkom en fejl, der fik webserveren til at fejle. Når det skete 

fejlede alle andre kald til DFDG-webservices, indtil webserveren kørte igen. Den 15. juni 2022 

blev der indført en rettelse, som løste størstedelen af fejlen. De resterende fejl er blevet løst. 
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