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Spørgsmål til Arbejdsmarkedsportalens brugeradministrationsmodul kan rettes til Landssuppor-

ten på landssupporten@star.dk eller på telefon 70 25 89 25 

1. Indledning 
MitID Erhverv forventes at blive idriftsat løbende fra oktober 2022 og frem til juni 2023.  Du kan 

læse mere om idriftsættelsen og MitID Erhverv på digst.dk: https://digst.dk/it-loesninger/mitid-er-

hverv/. 

 

Efter konvertering af NemID medarbejdersignatur til MitID Erhverv vil eksisterende brugere kunne 

logge på Arbejdsmarkedsportalen med MitID Erhverv med samme adgang/roller som hidtil.  

 

Brugere, som ikke er konverteret fra NemID medarbejdersignatur – eller ikke er blevet konverteret 

korrekt – lægger sig i ”banke på”-listen, når bruger logger på første gang. Denne vejledning beskri-

ver, hvordan du som Lokal Brugeradministrator (LBA) i a-kasse eller kommune/jobcenter kan 

knytte brugeren med MitID Erhverv til brugerens eksisterende adgang med CVR-nummer og RID i 

Arbejdsmarkedsportalens brugeradministrationsmodul. Hermed kan du undgå at oprette brugeren på 

ny. 

2. Tilknytning af UUID til eksisterende bruger via ”Banke på”-listen 
NemID medarbejdersignatur er kendetegnet ved et bruger-ID bestående af CVR-nummer og RID, 

fx CVR:55568510-RID:9000000001122. MitID Erhverv er derimod kendetegnet ved et unikt bru-

ger-ID bestående af en UUID. Eksempel på en UUID: 12E1BC23-8C29-44F2-AEC2-

90358B78D59A. Du kan i felterne ’Bruger Id’ og ’Nyt bruger Id’ i fanen ’Opret bruger’ se, om der 

er tale om en bruger med NemID medarbejdersignatur eller MitID Erhverv. Skærmdumpet viser en 

bruger, som ”banker på” med MitID Erhverv: 

 

Når du klikker på linket med brugerens navn i kolonnen ’Navn’, får du vist funktionalitet til at til-

knytte UUID til eksisterende bruger – se skærmdump på næste side. 

https://digst.dk/it-loesninger/mitid-erhverv/
https://digst.dk/it-loesninger/mitid-erhverv/
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Funktionaliteten bliver kun vist, når der er tale om en bruger som har ”banket på” med MitID Er-

hverv. 

1. I fremsøg bruger kan du fremsøge eksisterende bruger/- ved søgning på brugerens navn eller 

CVR-nummer og RID eller dele heraf 

 

Når du har fremsøgt brugeren, får du vist funktionalitet til at knytte UUID’en fra MitID Erhverv til 

den eksisterende bruger: 

 

1. Markér brugeren 

2. Klik på knappen ’Tilknyt UUid til valgt bruger’ 
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Herefter bliver der vist information om, at UUID er blevet tilknyttet: 

 

3. Hvis brugeren, som ”Banker på” med MitID Erhverv, ikke skal knyttes til en eksisterende bru-

ger, men skal oprettes som ny bruger, skal du på vanlig vis klikke på knappen ’Videre’ – se 

skærmdump på forrige side.  

Efter tilknytning kan brugeren fremsøges på både det nye og gamle bruger-id: 
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Ved opslag på brugeren bliver både det gamle og det nye bruger-id vist: 

 

OBS 

Det er vigtigt, at du dobbelttjekker, at det er den korrekte eksisterende bruger, der skal have til-

knyttet UUID, idet tilknytningen ikke kan fortrydes. Hvis du er i tvivl, bør brugeren oprettes på 

vanlig vis uden tilknytning. 

 

Hvis der ved en fejl er sket tilknytning til en forkert bruger, skal der foretages datagenopretning 

via henvendelse til Landssupporten på e-mailadressen landssupporten@star.dk. 
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