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Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 

19. december 2022 

Orientering om ændringer i Det fælles Datagrundlag – DFDG pr. 20. 

december 2022 

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

mailadressen spoc@star.dk 

Der er foretaget følgende ændringer: 

1. Fremtidig mødebooking blev aflyst ved opdatering af fraværsforhold  

Fremtidig opfølgningssamtale blev ved en fejl aflyst, hvis der på borgeren blev registreret eller 

opdateret et fraværsforhold (alle typer), hvor slutdato var historisk eller lig med dato for 

registrering. DFDG skal alene aflyse fremtidig opfølgningssamtale ved raskmelding (’Sygdom – 

sygemelding’ (fraværs-id 11)). 

 

DFDG aflyste desuden med en forkert berigtigelseskommentar om aflysning i forbindelse med 

a-kasseforsøg.  
 

Begge fejl er rettet. Ved aflysning på grund af raskmelding sætter DFDG berigelseskommentaren 

’Aflyst af STAR ved raskmelding’. 

2. A-kassens fravalg af mødedeltagelse blev nulstillet ved registrering af afholdt jobsamtale 
A-kassens fravalg af deltagelse i fællessamtale med dagpengemodtager blev ved en fejl nulstillet 

ved registrering af en afholdt jobsamtale. Nulstilling skal alene ske ved registrering af en afholdt 

fælles jobsamtale. Fejlen er rettet. 

3. Borger med to aktive frister for mødebooking  
Der har været eksempel på, at en borger har haft to aktive frister for booking af møde. Fristerne var 

oprettet få millisekunder efter hinanden. De to samtidige frister betød, at borgeren ikke kunne 

benytte Jobnet. Jobcentret fik desuden fejl ved indkaldelse af borgeren til fælles jobsamtale. Der er i 

DFDG indført en validering, sådan at jobcentrets sagsbehandlingssystem fremover får fejlbesked 

ved forsøg på oprettelse af flere frister samtidigt. 

4. Problemer med synkronisering af borgerstamdata  

Der har været problemer med synkronisering af borgerstamdata mellem forskellige dele af 

DFDG, fx ved oprettelse af nye borgere og ved CPR opdateringer på eksisterende borgere. Det 

kan have haft betydning for registrering og opdatering af frister og mødebookinger. Fejlen er 

rettet. 

5. Problemer med læsning af mødebookinger uden mødetitel  

Der har ved læsning af historik på mødebookinger været et problem med læsning af 

mødebookinger uden mødetitel. Problemet er løst. I denne situation returnerer DFDG, at 

mødetitlen er ’Ukendt’. 
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6. Kald til LetAsyl for sagsbehandler med navn med danske bogstaver kunne fejle  

Sagsbehandlere med navne, som indeholder bogstaverne æ, ø eller å, kan have oplevet fejl ved 

hentning af CV-oplysninger fra LetAsyl med henblik på indlæsning af oplysningerne i borgers 

CV-oplysninger på Jobnet. Fejlen er rettet. 

 


	Orientering om ændringer i Det fælles Datagrundlag – DFDG pr. 20. december 2022

