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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: Optimering af søgninger 

I release 2022-2 den 13. juni 2022 overgik fanerne ’Ansøgninger’ og ’Tilbud’ til den nye 

søgemotor. I denne release optimeres de resterende søgeside – herunder boblerne på forsiden. 

Under fanerne ’Ansøgninger’, ’Tilbud’, ’Bevillinger’, ’Forlængelser’, ’Ophør’ og ’Søg’ er der:  

 indsat paginering og antal fremsøgte sager i såvel toppen og bunden af søgeresultatet: 

 

 

 i kolonnen ’Ordning’ er virksomhedspraktik og nytteindsats blevet splittet op, så der kan 

søges på hver ordning for sig. Det betyder, at man under bevillinger kan se den korrekte 

bevilling, som en tillægsbevilling er knyttet til. Hidtil har en tillægsbevilling, der var 

knyttet til Nytteindsats, været vist som en bevilling til Virksomhedspraktik 

Øvrige ændringer beskrives i følgende afsnit: 

 Ændringer under menupunktet ’Søg’ – se nærmere neden for under pkt. 1.2 

 Ændringer under menupunktet ’Tilbud’ - se nærmere neden for under pkt. 1.3 

 Ændringer under menupunktet ’Bevillinger’ – se nærmere neden for under pkt. 1.4 

 Udtræk af excel-ark over søgeresultat – se nærmere neden for under pkt. 1.5 

 Fejlrettelser i forhold til boblerne på forsiden – se nærmere neden for under pkt. 1.6 

1.2: Ændringer under menupunktet ’Søg’ 

’Søg’ er omlagt til den nye søgestruktur, der giver hurtigere svartider. Der er desuden ændret i 

brugergrænsefladen – se skærmdump på næste side. 
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1. Søgesiden er delt op i tre faner: 

 

a. Ansøgninger og tilbud 

b. Bevillinger 

c. IGU-aftaler – Med ændringen har virksomheder ligeledes fået en fane til visning 

af IGU-aftaler 

Ved åbning af søgesiden foretages automatisk en søgning på fanebladet ’Ansøgninger og 

tilbud’. For såvel fanen ’Ansøgninger og tilbud’ som fanen ’Bevillinger’ vises ved valg 

af fanen alle ordninger.  

 

Ved søgning på ’Ordning’ har man hidtil kunne vælge at filtrere på en bestemt ordning. 

Dette er udvidet til, at der kan filtreres på flere ordninger på én gang.  

 

2. ’Udvidet filtrering’ og ’Sæt ansvarlig’ er ændret fra at blive vist som knapper til 

accordions, hvor der blot skal klikkes på linjen for at åbne/lukke emnet. Med ændringen 

kan begge elementer være åbne på én gang. 

Under fanen ’IGU-aftaler’ er søgning på CPR-nr. ligeledes ændret fra at blive vist som en 

knap til en accordion. 

 

Når der i filtreringen søges på timetal indgår fleksjobansøgninger nu i søgeresultatet, men 

kompenserende ordninger vises ikke.  

 

3. Status for ’Ansøgninger’ og ’Tilbud’ er tilføjet følgende statussæt: 

a. Sendt til medarbejder-rep 

b. Afvist af medarbejder-rep 

 

4. Der er under fanen: 

 

a. ’Ansøgninger og tilbud’ tilføjet en ny kolonne: ’Godkendt dato’, der kan sorteres i 

stigende og faldende datoorden. Denne kolonne vises ikke for virksomheder. 

 

b. 'Bevillinger' er tilføjet en ny kolonne ’Tillægsbevilling’, hvor der vises bevillinger 

på ’Mentor’ og ’Hjælpemidler’ – se nærmere nedenfor under pkt. 1.4. 

 

For Anden Aktør er der tilføjet yderligere to kolonner ’CPR’ og ’Navn’. Der vises 

dog kun værdier i kolonnerne, hvis borgerne er udlagt til Anden Aktør i DFDG. 

Hvis en borger ikke er udlagt, vises under 'CPR' -  'Er ikke udlagt til Anden Aktør' 

og under ’Navn’ – ’Persondata er fjernet’. 

Hvis Anden Aktør filtrerer søgningen på CPR-nr. eller navn, indgår udelukkende 

udlagte borgere i søgningen. 
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Nedenfor vises et skærmdump fra Anden Aktør, hvor man ser de fire nye 

kolonner, og værdierne under ’CPR’ og ’Navn’, hvis borgeren ikke er udlagt til 

Anden Aktør. 

 

1.3: Ændringer under ’Tilbud’ 

’Tilbud’ er omlagt til den nye søgestruktur, der giver hurtigere svartider. Der er på siden tilføjet 

et nyt ikon , der ved mouse-over viser teksten ’Annulleret af virksomhed’: 

 

Ikonet vises på tilbud, hvor virksomheden efterfølgende har annulleret aftalen. 

1.4: Ændringer under ’Bevillinger’ 

’Bevillinger’ er omlagt til den nye søgestruktur, der giver hurtigere svartider. Der er desuden 

ændret i brugergrænsefladen:  

 

1. På listen vises både bevillinger og tillægsbevillinger. Ved valg i undermenuen er 

’Tillægsbevillinger’ dermed fjernet 

 

2. ’Bevillinger’ har fået tilføjet en ny kolonner ’Tillægsbevilling’, der ligeledes kan sorteres 

i stigende og faldende orden. 

’Tillægsbevilling’ kan filtreres på ’Mentor’ og ’Hjælpemidler’.  

Ved søgning på ’Ordning’, ’Tillægsbevilling’ og ’Status’ har man hidtil kunne vælge at filtrere 

på én bestemt ordning/tillægsbevilling/status. Dette er udvidet til, at der kan filtreres på flere 

ordninger/tillægsbevillinger/statusser på én gang.  

 

Under ’Ordning’ er virksomhedspraktik og nytteindsats blevet splittet op, så der kan søges på 

hver ordning for sig. 

 

Status ’Lukket bevilling (ej brugt)’, der tidligere blev vist under fanen ’Bevillinger – 

Tillægsbevillinger’, vises ikke mere.  
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1.5. Ændringer til excel-udtræk 

Med den nye søgemotor er der foretaget ændringer i excel-utrækket af søgeresultatet. Hvis der i 

søgeresultatet er mange rækker, vil brugeren få vist følgende pop-up, da dannelsen af excel-arket 

kan tage lang tid: 

 

Ikonet til excel-udtræk er tilføjet på alle søgesider, også sider, hvor det ikke tidligere var muligt 

at danne et excel-udtræk. 

Ved dannelse af excel-udtræk under menupunktet ’Bevillinger’ og ’Søg – Bevillinger’ dannes to 

ark for henholdsvis bevillinger og tillægsbevillinger. 

1.6 Fejlrettelser i forhold til data i boblerne på forsiden 

Visning af data i boblerne på forsiden benytter ligeledes den nye søgemotor. I den forbindelse er 

følgende fejl rettet: 

 Ophørte fleksjob blev vist i tilbudsboblen 

 Uoverensstemmelse med antal revurderinger/forlængelser i boble og på den tilhørende 

liste 

 Bevilling af personlig assistent blev ikke vist i listen over forlængelser/revurderinger 10 

måneder efter bevillingsdatoen. 

 Uoverensstemmelse mellem antal kladder vist i boblen og antal vist på søgesiden. 

1.7: Forbedret integration mellem VITAS og indsatser (aktiviteter) i DFDG 

Med henblik på at forbedre integrationen mellem VITAS og indsatser (aktiviteter) i DFDG er der 

indført følgende tiltag: 

 Begrænsning på antal tegn i fritekstfelter i VITAS – se nedenfor under pkt. 1.8 

 Forbedret mapning til DFDG ved ophør af virksomhedspraktik, løntilskud og 

voksenlærling – se nedenfor under pkt. 2.1. 

1.8: Begrænsning på 2.000 tegn i fritekstefelter 

Indsats (aktivitet) i DFDG kan i DFDG oprettes med fritekster på max 2.000 tegn. Med henblik 

på at forbedre kompatibilitet mellem VITAS og indsatser i DFDG er der indført begrænsning på 

en række tekstfelter i VITAS.  

 

Der gælder følgende for ændringen: 

 

 Begrænsningen gælder kun ved oprettelse af sager fra og med releasen 

 Felter, som i dag tillader mindre end 2.000 tegn, er uændrede 

 Begrænsningen gælder ikke de formaterede felter som fx ’Godkend’ eller/ ’Afvis’, der 

handler om kommunikationen til virksomheden og ikke om det egentlige indhold i sagen 
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 Eksisterende data, som er oprettet før releasen, bliver vist uændret – ved forlængelse af 

virksomhedspraktik og løntilskudsansættelse bliver der dog valideret på, at 

’Jobindholdet’ ikke må overstige 2.000 tegn. 

1.9: Dato for modtagelse af ansøgning var ikke korrekt 

I listen over ansøgninger var dato i ’Modtaget dato’ ikke altid korrekt. Den viste dato var den 

dato, hvor virksomheden havde underskrevet og dermed sendte ansøgningen til 

medarbejderrepræsentanten. Hvis medarbejderrepræsentanten ikke underskrev samme dag som 

virksomheden, kunne jobcentret dermed komme til at overse ansøgningen. Fejlen er rettet. 

1.10: ’Åbn link i ny fane’ fejlede 

Når der i listerne ’Ansøgninger’, ’Tilbud’, ’Bevillinger’ og ’Søg’ blev højreklikket på ikonet for 

ansøgning, tilbud eller bevilling og valgt ’Åbn link i ny fane’, blev ansøgningen, tilbuddet eller 

bevillingen ikke som forventet åbnet i en ny fane. I stedet blev en tilsvarende liste over 

ansøgninger, tilbud eller bevillinger åbnet. Fejlen skete i forbindelse med ordningerne Fleksjob, 

Hjælpemiddel, Personlig assistent, Mentor og Jobrotation. Fejlen er rettet. 

1.11: Flytning af bevilling til andet jobcenter fejlede 

Hvis der på en ansøgning/bevilling i forvejen var knyttet en afvist bevilling, kunne sagen ikke 

flyttes til et andet jobcenter. Fejlen er rettet. 

1.12: Udvidelse i visning af opgaver hos arbejdsgivere 

Når en arbejdsgiver logger på VITAS, har han fået vist hvilke opgaver, der venter på en handling 

– fx godkendelse af en bevilling. Der er blevet vist de senest modtagne opgaver – dog max 10 

opgaver. Da en del store virksomheder kan have mere end 10 aktuelle opgaver, er listen blevet 

udvidet, så der kan vises op til 1000 opgaver. 

Listen er desuden blevet tilføjet visning af ’Tillægsbevillinger’, hvor der skal ske en handling: 
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1.13: NemLogin3s signeringskomponent er implementeret 

Med release 2022-2 den 13. juni 2022 blev VITAS gjort klar til at implementere signering med 

ny NemLogin3 signeringskomponent for brugere af MitID. Det betyder, at borgere kan 

godkende med MitID. Medarbejdere kan godkende med MitID, når Digitaliseringsstyrelsen har 

meldt MitID Erhverv klar til brug. Nedenstående eksempler er fra henholdsvis en ansøgning om 

løntilskud, hvor medarbejderrepræsentanten skal godkende ansøgningen og en bevilling om 

Personlig assistent, som borgeren skal godkende: 

 

 

2. Løntilskud, virksomhedspraktik og voksenlærling 

2.1: Forbedret mapning af ophørskoder til jobcentret 

Med henblik på at forbedre integrationen mellem VITAS og jobcentrenes 

sagsbehandlingssystemer er der efter ønske fra jobcentrenes sagsbehandlingssystemer indført 

forbedret mapning af ophørsårsager i VITAS til ophørsårsager i indsatser (aktiviteter) i DFDG 

(ActivityService).  

 

Ophør før tid mappes ikke til en ophørsårsag i DFDG, da årsagerne vedrørende ”ophør før tid” 

udløser en negativ underretningspligtig hændelse (NUPH) til borgerens a-kasse, som kan påføre 

borgeren en sanktion. ”Ophør før tid” skal derfor registreres af en sagsbehandler i jobcentret. 

 

Overigt over mapning af ophørsårsager i VITAS til DFDG-ophørskode 

 
Internt 

id i 

VITAS 

Ophørsårsag i VITAS Ordning 
Id i 

DFDG 
Årsag i  DFDG 

0 
Den ansatte stopper, da 

praktikperioden er udløbet 
Virksomhedspraktik 15 

Bevillingen er lukket efter 

ordinært udløb 

1 
Den ansatte vil fortsætte i 

virksomheden uden praktik 
Virksomhedspraktik 15 

Bevillingen er lukket efter 

ordinært udløb 

2 
Den ansatte er ophørt før tid (med 

flere undervalg) 

Virksomhedspraktik 

Løntilskud 
- Mappes ikke 

3 Fejlregistrering 

Virksomhedspraktik 

Løntilskud 

Voksenlærling 

1 Fejloprettet 

4 
Aflyst af jobcenter eller anden 

aktør 

Virksomhedspraktik 

Løntilskud 

Voksenlærling 

3 
Aflyst af jobcenter/AA/A-

kasse/Kursusudbyder 

0 
Den ansatte stopper, da 

løntilskudsperioden er udløbet 
Løntilskud 15 

Bevillingen er lukket efter 

ordinært udløb 

1 
Den ansatte vil fortsætte i 

virksomheden uden løntilskud 
Løntilskud 15 

Bevillingen er lukket efter 

ordinært udløb 
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Internt 

id i 

VITAS 

Ophørsårsag i VITAS Ordning 
Id i 

DFDG 
Årsag i  DFDG 

5 
Voksenlærlingen er udeblevet fra 

uddannelsen 
Voksenlærling - Mappes ikke 

6 
Voksenlærlingen har afbrudt 

uddannelsen 
Voksenlærling - Mappes ikke 

11 
Virksomheden har afbrudt 

voksenlærlingeforløbet 
Voksenlærling - Mappes ikke 

10 Borgeren har opsagt sin ansættelse 
Virksomhedspraktik 

Løntilskud 
- Mappes ikke 

11 
Borgeren er opsagt af 

virksomheden 

Virksomhedspraktik 

Løntilskud 
- Mappes ikke  

5 Borgeren er udeblevet fra aktivitet 
Virksomhedspraktik 

Løntilskud 
- Mappes ikke 

4 Borgeren har ikke fulgt aktiviteten 
Virksomhedspraktik 

Løntilskud 
- Mappes ikke 

 

Oplysning om ophørsårsag bliver fremover medsendt i webservicebeskeder fra VITAS. 

For at jobcentrenes sagsbehandlingssystemer kan håndtere alle tilstandsskift i VITAS, er der 

efter ønske fra sagsbehandlingssystemerne indført to nye ophørsårsager i indsatser (aktiviteter) i 

DFDG: 

 Id 14: ’Bevilling ikke godkendt’, som medsendes i webservicebesked, hvis jobcenter, 

virksomhed eller borger ikke har godkendt en bevilling eller har trukket den tilbage 

 Id 15: ’Aktivitetsperioden er afsluttet ordinært’, som medsendes i webservicebesked, når 

en bevilling er lukket efter ordinært udløb 

 

OBS 

De to nye ophørskoder er til brug for jobcentrenes behandling af webservicebeskeder i forhold 

til sagsbehandlers opfølgning på sagen. De pågældende ophørsårsager er ikke indført med 

henblik på registrering af sagsbehandler. 

2.2: Fejl ved oprettelse af bevilling på tilbud på den nationale liste 

Bevillinger af virksomhedspraktik og løntilskud kunne havne i ’Bevilling udarbejdet’ og ikke i 

status ’Afventer godkendelse hos virksomhed’, og bevillingsfanen kunne ikke tilgås. Fejlen 

opstod ved oprettelse af bevilling på tilbud om virksomhedspraktik og løntilskud på den 

nationale liste. Fejlen er rettet. Der er løbende blevet foretaget datagenopretning, sådan at 

bevilling kunne oprettes på ny. 

2.3: Filer på mere end 1 MB kunne ikke vedhæftes 

I ansøgninger om virksomhedspraktik, løntilskud og voksenlærling var det ikke muligt at 

vedhæfte filer, som var større end 1 MB. Ved efterfølgende åbning af vedhæftning blev kun en 

del af filen vist. Fejlen er rettet. 

2.4: ’Bevillinger’ hos anden aktør var ikke markeret med ’AA’ 

Når anden aktør valgte manupunktet ’Bevillinger’ manglede markeringen ’AA’ på ordningerne 

løntilskud, virksomhedspraktik og voksenlærling. Fejlen er rettet. 
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3. Fleksjob og jobrotation 

3.1: Funktion til genfremsendelse af e-mail til virksomhed med kladde 

Der er indført mulighed for at genfremsende e-mail til virksomhed med link til ansøgningskladde 

om fleksjob. Via papirflyver-ikonet kan e-mail genfremsendes. Der er tale om samme 

funktionalitet som i kladder om virksomhedspraktik, løntilskud og voksenlærling: 

 

Samme funktionalitet er indført i kladder om jobrotation:  

 

3.2: Godkendelse af ansøgning om fleksjob og jobrotation med uploadet fil 

Der er indført mulighed for, at jobcentret via virksomhedssupport kan uploade fil med 

virksomhedens godkendelse af ansøgning om fleksjob og jobrotation. Dermed er det ikke 

nødvendigt for jobcentret at møde op fysisk i virksomheden for at få virksomhedens underskrift, 

hvis virksomheden ikke kan godkende med NemID-medarbejdersignatur. 

 

Efter valg af ’Underskriv som virksomhed’ er der tilføjet en ny knap ’Godkend med bilag’ – se 

skærmdump på næste side. 
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Ved klik på knappen bliver der vist en pop up med information om, at bilag med virksomhedens 

godkendelse af sagen som minimum skal indeholde: 

 Dato og tidspunkt 

 Navn på den virksomhedsansvarlige, som har godkendt sagen 

 VITAS-id 

 

Der er muligt at uploade gængse filtyper, fx docx, txt, msg og pdf. 
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Det er først muligt at vælge ’OK’, når der er markering i ’Jeg bekræfter at ovennævnte bilag 

indeholder den virksomhedsansvarliges godkendelse’. 

 

Efter valg af OK, bliver ansøgningen under ’Underskrevet af ’ vist med informationen 

’Virksomhed Underskrevet med fil og verificeret af navn på jobcentermedarbejder] (Dato og 

klokkeslæt)’. ’Underskrevet med fil’ er et link, som åbner pop ud med oplysninger om 

godkendelsen, og hvorfra filen kan åbnes: 

 

 
 

 Felterne ’Fornavn’ og ’Efternavn’ bliver vist med navnet på den virksomhedsansvarlige 

 ’Dato for underskrift’ bliver vist med datoen for upload af filen  

 Filen kan åbnes ved klik på filnavnet. I ansøgninger om fleksjob kan filen desuden åbnes 

via clips-ikonet. 

 Filen kan ikke slettes 

 

Tilsvarende funktionalitet om godkendelse via upload af fil er indført på godkendelse af 

bevillinger af mentor, personlig assistent og hjælpemiddel – se nedenfor  under pkt. 4.1. 

Funktionaliteten forventes indført på virksomhedspraktik, løntilskud og voksenlærling i en 

senere release. 

3.3: Permanent fleksjob for selvstændige 

Ved en fejl tillod VITAS registrering af permanent fleksjob for person, som er ansat i egen 

virksomhed. Fejlen er rettet. 

3.4: Registrering af ansvarlig på ansøgning om jobrotation fejlede under fanen ’Søg’ 

Hvis jobcentret under fanen ’Søg’ påførte en ansvarlig på ansøgninger om jobrotation, blev 

registreringen ikke gemt. Fejlen er rettet. 
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4. Kompenserende ordninger (mentor, hjælpemiddel og personlig assistent) 

4.1: Godkendelse af bevilling med uploadet fil 

Der er indført mulighed for, at jobcentret via virksomhedssupport kan uploade fil med 

virksomhedens godkendelse af bevilling af mentor, hjælpemiddel og personlig assistent. Der er 

tale om samme funktionalitet som beskrevet oven for under pkt. 3.2 vedrørende ansøgninger om 

fleksjob og jobrotation. 

 

For bevillinger af personlig assistent gælder desuden, at det også er muligt at registrere borgerens 

godkendelse via upload af fil via knappen ’Godkend med bilag’: 

 

Ved klik på knappen bliver der vist en pop up med information om, at bilag med virksomhedens 

godkendelse af sagen som minimum skal indeholde: 

 Dato og tidspunkt 

 Navn borger, som har godkendt sagen 

 VITAS-id 

Der er i øvrigt tale om samme funktionalitet som ved virksomhedens godkendelse – se 

skærmdump på næste side. 
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4.2: Testfelter i read only bliver vist i fuld størrelse 

Tekstfelter i bevilling af mentor, hjælpemiddel og personlig assistent (read only) blev vist med 

en fast størrelse og med scroll bar, hvis teksten overskred den fastsatte størrelse. Dette gav 

problemer ved dannelse af pdf (via browserens udskrivningsfunktion), da den fulde tekst dermed 

ikke altid blev medtaget i pdf’en. Problemet er løst ved, at den fulde tekst bliver vist i read only: 

 

4.3: Ikke muligt at vælge alle P-enheder ved oprettelse af kompenserende ordninger  
Hvis jobcentret skulle oprette en kompenserende ordning på en virksomhed med mange P-enheder, 
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blev listen over P-enheder vist uden en slide til scroll i højre side. Det betød, at den fulde liste blev 

vist, men uden mulighed for at scrolle ned, da scroll medførte, at systemet sprang tilbage til den 

første P-enhed. Fejlen er rettet. 

5. Aftaler om IGU 

5.1: Borgere fik vist knappen ’Send til borger’ 

Når borgeren skulle underskrive en IGU-aftale, fik han ved en fejl vist knappen ’Send til borger’. 

Fejlen er rettet. 
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