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Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 

3. november 2022 

Orientering om ændringer i Jobnet pr. 8. november 2022 

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

mailadressen spoc@star.dk 

Der er foretaget følgende ændringer: 

1. Brugerundersøgelse 

Den årlige brugertilfredshedsundersøgelse på Jobnet lægges i produktion med denne patch. 

Brugerundersøgelsen gentages men med tilføjelse af et nyt spørgsmål:  

 Min plan giver et godt overblik over mål og retning i min sag. 

 

Spørgsmålet om stillingsbetegnelser fra den forrige undersøgelse bibeholdes, så der er et 

sammenligningsgrundlag: 

 

 Jeg kan finde de stillingsbetegnelser, jeg skal bruge, når jeg skal finde et job eller 

udfylde mit CV på Jobnet. 

Nedenfor vises skærmdump af brugerundersøgelsen:  

 

1. Acceptér cookies og husk mit valg. Læs mere om vores brug af cookies her: Borgeren skal 

sætte flueben i feltet, hvis systemet skal huske, hvilket valg borgeren foretager i de næste to 

knapper. Linket ’Læs mere om vores brug af cookies her’ navigerer til siden: 

https://popin.survey-xact.dk/cookie.html, der åbnes i en ny fane. 

2. Afslut: Ved klik på ’Afslut’, udsætter borgeren besvarelsen, med mindre han har sat flueben 

ved pkt. 1. I så fald har han fravalgt at deltage. 

3. OK: Borgeren navigeres til spørgsmålene i en ny fane. Hvis borgeren ikke har sat flueben 

ved pkt. 1, vil han få vist brugerundersøgelsen igen, selvom han allerede har besvaret den.  

Hvis borgeren svarer ’OK’ til spørgsmålet, navigeres han videre til de efter følgende spørgsmål, 

hvor han i øverste højre hjørne kan følge, hvor langt han er kommet i brugerundersøgelsen: 

https://popin.survey-xact.dk/cookie.html
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Ved klik på knappen ’Afslut’ afsluttes brugerundersøgelsen med følgende besked: 

 
2. Login med MitID privat med erhverv 

MitID Erhverv er under udrulning. Det vil ikke være muligt at logge på Jobnet med MitID 

Erhverv. En bruger med kombineret MitID privat og MitID Erhverv vil ved login på Jobnet 

automatisk blive logget ind med MitID Privat. 

 

3. Visning af arbejdsplads og ruteplan samt mødeadresse på kort 

I releasen den 19. september 2022 blev der indført advisering om Google Maps ved klik på ’VIS 

PÅ KORT’ i søge resultatet i ’Find job’ og ved klik på ’VIS PÅ KORT’ på siden ’Joblog’. Der 

manglede dog tilsvarende advisering på følgende sider: 

 

 Visning af arbejdsplads ved ’Se adresse på kort’ i Jobannonce 

 Visning af ruteplan via ’Ruteplan’ i jobannonce 

 Visning af mødeadresse via se adresse på kort’ under ’Kommende møder’ på siden 

’Møder’ og under ’Indsatser og aftaler i ’Min plan’ 

 

Adviseringer er indført på de ovennævnte sider – se skærmdumps på side 7 og 8. 
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Advisering om Google Maps ved klik på ’Ruteplan’ eller ’Se adresse på kort’ i jobannonce 

 

Advisering om Google Maps ved klik på ’Se adresse på kort’ i kommende møde på siden 

’Møder’ 
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Advisering om Google Maps ved klik på ’Se adresse på kort’ i kommende møde under 

’Indsatser og aftaler’ i ’Min plan’ 

 

4. Fejl ved raskmelding, når borger har overskredet frist for booking af møde  

Raskmelding via Jobnet fejlede, hvis borgeren havde en frist for booking af jobsamtale, som 

udløb under sygdommen. Borgeren var dermed straksbookingramt. Fejlen er rettet i Det fælles 

Datagrundlag (DFDG). 
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