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Den 14. juni 2021 vil der være foretaget følgende ændringer VITAS: 
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1.3: DEAKTIVERING AF BRUGERE .............................................................................................................................. 3 

2. VIRKSOMHEDSPRAKTIK OG LØNTILSKUD ............................................................................................... 3 
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Spørgsmål til releasenoten kan rettes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på e-

mailadressen spoc@star.dk 

1. Generelt 

1.1: Information om manglende understøttelse af Internet Explorer 11 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering understøtter fra og med den 12. juni 2021 ikke 

længere Internet Explorer 11. Der bliver vist information herom på VITAS i Internet Explorer 11 

med link til information om, hvilke browsere, der er understøttet: 

 

 
 

Samme information bliver vist ved login som jobcenter i Internet Explorer 11. 

1.2: Autocomplete kan ikke benyttes i VITAS 

Felter i VITAS kan ikke længere udfyldes via browsernes autocomplete-funktionalitet. 

Ændringen sker som følge af, at der har været flere eksempler på, at ansøgninger og bevillinger i 

VITAS er blevet oprettet med uønskede data som følge af autocomplete i brugerens browser. 

1.3: Deaktivering af brugere 

Brugere, der ikke har været logget på VITAS i 18 mdr., vil via en batchkørsel, blive sat inaktive. 

Batchkørslen vil blive afviklet en gang om ugen. 

2. Virksomhedspraktik og løntilskud 

2.1: Spørgsmål under trin 5 ’Høring’ er genetableret 

Under trin 5 ’Høring’ har de første spørgsmål om, at virksomheden har drøftet ansættelse af en 

borger i løntilskud med en tillidsrepræsentant/medarbejderrepræsentant fejlagtigt været fjernet. 

Fejlen er rettet. 

2.2: Oprettelse af jobannonce er midlertidigt blændet af 

VITAS omlægges først til at benytte stillingsbetegnelser fra ESCO-STAR i release 2021-3 i 
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september 2021. Da jobannoncer i indeværende release er omlagt til at benytte ESCO-STAR, er 

det ikke muligt at sende besked om oprettelse af en annonce fra VITAS. Funktionaliteten er 

derfor midlertidigt blændet af, og virksomheden oplyses om at kontakte jobcentret, hvis de 

ønsker, at der skal oprettes en jobannonce. 

2.3: Virksomhedspraktik kunne ikke oprettes i Internet Explorer 11 

Ansøgning om virksomhedspraktik kunne ikke oprettes i Internet Explorer 11. Der blev vist en 

blank side. Fejlen er rettet. 

2.4: Jobcenter i øremærket kladde om virksomhedspraktik blev overskrevet 

Når en øremærket kladde om virksomhedspraktik blev sendt til virksomheden, overskrev VITAS 

navn på ansvarligt jobcenter med navnet på jobcentret i virksomhedens kommune, selvom 

ansøgningen var øremærket med en borger i et andet jobcenter. Fejlen er rettet. 

2.5: Valg af mentorbevillingstype i tillægsbevillinger 

Ved oprettelse af tillægsbevilling om mentor er der hidtil blevet dannet webservicebesked 

(WSRM) med information om afholdelseskategori ’Mentor, individuel’ (id 34). Efter ønske fra 

kommunale sagsbehandlingssystemer er der i VITAS indført funktionalitet til at vælge mellem 

’Mentor, individuel’ (id 34) og ’Mentor, plads’ (id 35) ved oprettelsen af tillægsbevillingen, 

sådan at den korrekte afholdelseskategori bliver medsendt i webservice-beskeden til 

sagsbehandlingssystemet. 

 

På trin 3 ’Mentorfunktionens indhold og tilskud’ under overskriften ’Mentorfunktionens 

indhold’ er der indsat overskriften ’Mentorbevillingstype’ med to valgmuligheder: 

 

 Mentor, individuel  

 Mentor, plads  

 

Der skal vælges en type. Se skærmdump på næste side. 

 

Valget af mentorbevillingstype bliver vist i tillægsbevillingen (read only) for både jobcenter og 
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virksomhed. 

 

Samme funktionalitet er indført i mentorbevilling – se nedenfor under pkt. 3.4. 

3. Kompenserende ordninger (mentor, hjælpemiddel og personlig assistent) 

3.1: Knap til at gemme og lukke en kladde 

I releasen i marts 2021 blev det muligt at gemme bevilling af mentor, hjælpemiddel og personlig 

assistent som kladde. Der er nu implementeret en knap – ’Gem og luk’, så man ikke er i tvivl 

om, at bevillingen gemmes som kladde: 

 

Det betyder desuden, at kladden kan gemmes på vilkårligt trin og at alle indtastede data, vil være 

gemt. 

 

Når kladden gemmes, navigeres til listen ’Bevillinger’ med mindre at kladden er åbnet fra siden 

’Søg’ i så fald vendes tilbage til siden ’Søg’. 

3.2: Ændringer til nedlæggelse af bevillinger 

I releasen i marts 2021 blev det muligt at nedlægge en bevilling om mentor, hjælpemiddel eller 

personlig assistent under forudsætning af, at bevillingen har status ’Afventer godkendelse hos 

virksomhed’. Ved nedlæggelsen blev der automatisk oprettet en kladde, hvor evt. fejl i den 

oprindelige bevilling kunne rettes inden bevillingen blev genfremsendt. Hvis bevillingen ikke 

skulle genfremsendes, skulle kladden slettes.  

 

Når en bevilling fremover skal nedlægges, viser pop-up mulighed for enten:  

 

 at lukke bevillingen uden dannelse af en kladde via knappen ’Luk’, hvorefter man 

navigeres til forsiden eller 

 at lukke bevillingen med dannelse af en kladde via knappen ’Luk og kopier til ny kladde’ 

 

Se skærmdump på næste side. 
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Uanset om bevillingen lukkes helt, eller der bliver dannet en kladde, vil der blive sendt en mail 

til virksomheden med oplysningen: 

 

”Tilbagetrækning af mentorbevilling [BevillingsID] 

Kære [Virksomhedens navn] 

Bevillingen af mentor til [Navn] [BevillingsID], som tidligere er fremsendt til godkendelse hos 

jer, er trukket tilbage af jobcentret.  

Med venlig hilsen 

Jobcenter [Navn] 

Tlf. [Nummer]” 

3.3: E-mail til virksomheder om godkendelse er ændret 

Flere jobcentre har oplyst, at de ofte oplever, at virksomheder ikke godkender de bevillinger til 

kompenserende ordninger, som de modtager. E-mailen, som virksomheden modtager, er derfor 

ændret, så det allerede af titlen fremgår, at virksomheden skal godkende bevillingen. Titlen er 

ændret fra: 

’Bevilling af mentor i [VIRKSOMHED] [BEVILLINGSID]’ 

til 

’Til virksomhedens godkendelse af bevilling af [ORDNING] – [BEVILLINGSID]’. 

Sætningen ’Bevillingen afventer virksomhedens godkendelse.’ er desuden indsat umiddelbart 

efter første afsnit i selve teksten. 

3.4: Valg af mentorbevillingstype i bevilling af mentor 

På samme måde som i mentortillægsbevilling (se ovenfor under pkt. 2.5) er der i bevilling af 

mentor indført funktionalitet til at vælge mellem mentorbevillingstype ’Mentor, individuel’ (id 

34) og ’Mentor, plads’ (id 35) – se skærmdump på næste side. 
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Valget af mentorbevillingstype bliver vist i bevillingen (read only) for både jobcenter og 

virksomhed. 

 

Mentorbevillingstype er også indført i ny version 3 af Vitas.MentorService, som erstatter version 

2.  

 
Kendt problem 

Mentorbevillingstype er ikke blevet implementeret korrekt i Vitas.MentorService. Dette betyder, at jobcentrenes 

sagsbehandlingssystemer ikke kan kalde webservicen med henblik på oprettelse af mentorindsats (aktivitet). 

Fejlen forventes løst i en senere release. 
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