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1 Indledning 

Ifølge Vejledningsloven skal de kommunale uddannelsesvejledninger (Ungdommens 

Uddannelsesvejledning – UU) opsøge og vejlede alle unge, der ikke er i gang med 

eller har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, 

indtil de fylder 25 år.  

Endvidere skal Beskæftigelsesministeriet ifølge kontanthjælpsreformen administre-

re, at unge under 30 år uden uddannelse skal have uddannelseshjælp i stedet for 

kontanthjælp. 

Til dette formål har relevante uddannelsesinstitutioner pligt til at indberette til Un-

gedatabasen (UDB) om unges uddannelsesaktiviteter. 

Dette dokument beskriver strukturen for de oplysninger, som uddannelsesinstituti-

onerne skal indberette til UDB. 

UDB’s modtagestation er udviklet til, at der skal ske en system til system-udveksling. 

Det betyder, at institutionens lokale studieadministrative system skal have funktio-

ner til at eksportere data og varetage dataudveksling. 

2 Hvem skal indberette? 

Uddannelsesinstitutioner, som varetager undervisning på gymnasiale uddannelser, 

erhvervsuddannelser og andre ungdomsuddannelser, skal indberette, når de er 

underlagt instrukserne for:  

• IEU (Institutioner for erhvervsrettede uddannelser) – se: 

http://www.uvm.dk/Administration/Tilskud-til-institutioner/Instrukser-om-

tilskud/Instruks-for-tilskud-til-institutioner-for-erhvervsrettede-uddannelser  

• AGV (Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddan-

nelse) – se: http://www.uvm.dk/Administration/Tilskud-til-

institutioner/Instrukser-om-tilskud/Instruks-for-tilskud-til-institutioner-for-

almengymnasiale-uddannelser-og-almen-voksenuddannelse  

Instrukserne vedrører vilkår, administration og udbetaling af tilskud fra Ministeriet 

for Børn, Unge og Ligestilling (MBUL). Dette foregår via ministeriets centrale system 

CØSA.  

Det er den relevante institutionsafdeling, som skal forestå indberetningen via insti-

tutionsnummeret, som skal være oprettet i MBUL’s Institutionsregister. Hvis institu-

tionen kun har et hovednummer (den juridiske institution), skal indberetningen 

foretages via dette hovednummer. 

3 Hvilke personer skal indberetningen omfatte? 

Vejledningsloven omhandler alle unge fra 15 til 25/30 år og det er således uddan-

nelsesinstitutionernes pligt at indberette om skift i disse unges uddannelsesaktivite-

ter. 

Uddannelsesaktiviteterne skal omfatte forløb, som har en varighed på mindst 3 

måneder. Dette betyder, at fx brobygningselever (9-10. klasse elever i et kortvarigt 

http://www.uvm.dk/Administration/Tilskud-til-institutioner/Instrukser-om-tilskud/Instruks-for-tilskud-til-institutioner-for-erhvervsrettede-uddannelser
http://www.uvm.dk/Administration/Tilskud-til-institutioner/Instrukser-om-tilskud/Instruks-for-tilskud-til-institutioner-for-erhvervsrettede-uddannelser
http://www.uvm.dk/Administration/Tilskud-til-institutioner/Instrukser-om-tilskud/Instruks-for-tilskud-til-institutioner-for-almengymnasiale-uddannelser-og-almen-voksenuddannelse
http://www.uvm.dk/Administration/Tilskud-til-institutioner/Instrukser-om-tilskud/Instruks-for-tilskud-til-institutioner-for-almengymnasiale-uddannelser-og-almen-voksenuddannelse
http://www.uvm.dk/Administration/Tilskud-til-institutioner/Instrukser-om-tilskud/Instruks-for-tilskud-til-institutioner-for-almengymnasiale-uddannelser-og-almen-voksenuddannelse
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brobygningsforløb på fx et gymnasium) ikke skal indberettes. Ligeledes skal eksa-

menstilmeldte, som ikke er tilmeldt undervisning, ikke indberettes, mens selvstude-

rende, som er tilmeldt undervisning, skal indberettes. 

4 Hvilke oplysninger skal indberettes? 

4.1 Oplysninger 

Indberetningen omfatter skift i status på unges uddannelsesaktivitet på institutio-

nerne: 

• Optagelse på en uddannelse 

• Afbrud af en uddannelse  

• Gennemførelse af et skole- eller uddannelsesforløb  

I tilfælde, hvor der er tale om risiko for frafald, inddrages UU direkte på initiativ af 
uddannelsesinstitutionen. Dette angives ligeledes som en statuskode i indberetnin-
gen, selv om tilstanden mere skal ses som et øjebliksbillede af elevens forhold. Ele-
ven skal opfattes som i gang med uddannelsen, selv om det er angivet, at eleven er 
frafaldstruet. 

Indberetningen skal blandt andet indeholde følgende oplysninger: 

• Personidentifikation 

• CPR-nummer 

• Uddannelses identifikation 

• Uddannelseskoder 

• Evt. specialekode 

• Institutionsidentifikation 

Indberetninger foretages dagligt og uden unødig forsinkelse. 

Bemærk, at det er væsentlig, at indberetningerne sendes fra den enkelte institution 
til Ungedatabasen i den rækkefølge, som de registreres.  

4.2 Struktur 

Indberetningen har følgende struktur: 
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Figur 4-1. Skitse af indberetningsstruktur. 

 

4.3 XML Schema 

Nedenfor er det samlede XML Schema vist.  

Figur 4-2. XML-struktur for IndberetTilbagemelding. 

 

Skemaet gennemgås i afsnit 5, hvor udsnit af skemaet vises, og hvor de enkelte fel-

ter beskrives inkl. attributter. 

  

Samlet 

Indberetning 

 

Oplysninger om indberetter 
(login, password etc.) 

Indberetning af 
Elevoplysninger (status, 

startdato etc.) 

Elev  

Kontaktperson 

Praktikplads 

Uddannelse 
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5 Hvad skal data i hver tabel indeholde? 

Hver node i XML-strukturen er beskrevet ved feltbeskrivelse, XML-struktur og XML-

definition. Under XML-definitionen er hvert felt defineret under instancen ved 

{minOccurance,maxOccurance}. 

5.1 Indberetningshoved 

Indberetningshovedet har følgende felter: 

Figur 5-1. Felter beskrevet for indberetningshoved. 

Felt Type Krævet Beskrivelse 

brugernavn varchar(16) Ja Institutionens brugernavn udleveret 
af STIL. 

kodeord varchar(40) Ja Institutionens kodeord udleveret af 
STIL. 

systemUsername varchar(50) Ja Kode for det administrative system 
udleveret af STIL. 

systemPassword varchar(50) Ja Password for det administrative sy-
stem udleveret af STIL. 

Figur 5-2. XML-struktur for indberetningshoved. 

 

Figur 5-3. XML-definition for indberetningshoved. 

 



 Side 7 af 19 

 

5.2 Indberetningsstruktur 

Indberetningen indeholder sammenstillede data for en række emner, herunder 

Elev, Kontaktperson, Praktikplads og Uddannelse, jf. afsnit 4.2, samt en række felter 

for indberetningens øvrige egenskaber. 

Figur 5-4. Felter beskrevet for Indberetning. 

Felt Beskrivelse Felt-
type 

Lovlige 
værdier 

Obliga-
torisk 

Aarsagskode Årsag til frafald af uddan-
nelse.  

integer Se kodeliste 
under tabel-
len 

ja 

Elev  Type med data om elev. Elev   

ForceHovedforloeb Uddannelse på CØSA-
formålet indikerer, at det 
ikke er 1. del af et EUD-
grundforløb i en samlet 
uddannelse (eller grund-
forløb før EUD-reformen i 
2015). 
 

boole-
an 

True: Ho-
vedforløb 
eller ud-
dannelse 
der ikke er 
opdelt. 
False: 
Grundforløb 

ja 

Haendelsesdato Datoen, hvor hændelsen 
blev observeret. 

date-
Time 

Eks. 27-11-
2013T00:00
:00 
 

ja 

Kontaktperson Oplysninger på kontakt-
person på skolen ved risi-
ko for frafald. 

Kon-
takt-
person 

 nej 

Praktikplads Oplysninger på praktik-
plads eleven måtte være 
tilknyttet. 

Praktik-
tik-
plads 

 nej 

Registreringsdato Datoen, hvor hændelse 
blev registreret. 

date-
Time 

Eks. 27-11-
2013T00:00
:00 
 

ja 

RelationsId Relation til Identifikator 
fra eventuel forrige indbe-
retning. * 

integer -1 anvendes 
hvis det er 
første ind-
beretning 
på uddan-
nelsesforlø-
bet 

ja 

Slutdato Dato hvor uddannelses-
forløbet slutter eller for-
ventes at slutte. 

date-
Time 

Eks. 27-11-
2013T00:00
:00 
 

ja 
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Felt Beskrivelse Felt-
type 

Lovlige 
værdier 

Obliga-
torisk 

Startdato Dato hvor uddannelses-
forløbet starter. 

date-
Time 

Eks. 27-11-
2013T00:00
:00 
 

ja 

Statuskode Status på elevens uddan-
nelsesaktivitet. 

integer Se kodeliste 
under tabel-
len 

ja 

Uddannelse Information om hvilken 
uddannelse elev er relate-
ret til. 

Uddan-
dan-
nelse 

 ja 

 

* Ved gennemført indberetning returneres et Indberetningsresultat indeholdende 

Identifikator for den netop indberettede tilbagemelding. Ved næste indberetning 

for samme elev, skal denne identifikator tilføjes ved parameteren RelationsId. På 

denne måde vil det være muligt at spore hændelser ved chaining (sammenkæd-

ning). RelationsId’et kan også benyttes ved korrektion af fejlindberetninger. Skulle 

der være blevet indberettet forkert status eller anden form for væsentlig forkert 

information, kan der sendes en ny indberetning til Ungedatabasen med korrekte 

oplysninger og RelationsId’et fra seneste (fejlagtige) indberetning. 

Figur 5-5. XML-struktur for Indberetning. 
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Figur 5-6. XML-definition for Indberetning. 

 

5.3 Elev 

Figur 5-7. Felter beskrevet for Elev. 

Felt Beskrivelse Felt-
type 

Lovlige 
værdier 

Obligatorisk Nøglefelt 

Cpr Cpr-nummer på ele-
ven indberetningen 
omhandler 
 

string 10 tegn 
(skal kunne 
findes i 
CPR-
registeret) 

ja ja 

Email Elevs e-mail adresse string Eks. 
abc@abc.d
k 

nej nej 

Mobil Elevs mobiltelefon-
nummer 

string Eks. 
12345678 

nej nej 

Telefon Elevs telefonnummer string Eks. 
12345678 

nej nej 

Figur 5-8. XML-struktur for Elev. 

 

Figur 5-9. XML-definition for Elev. 
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5.4 Kontaktperson 

Figur 5-10. Felter beskrevet for Kontaktperson. 

Felt Beskrivelse Felt-
type 

Lovlige 
værdier 

Obligatorisk Nøglefelt 

E-mail E-mail adresse på 
kontaktperson 

string Eks. 
abc@abc.d
k 

nej nej 

Navn Navn på kontaktper-
son 

string Eks. Hans 
Hansen 

nej nej 

Telefon Telefonnummer på 
kontaktperson 

string Eks. 
12345678  

nej nej 

Figur 5-11. XML-struktur for Kontaktperson. 

 

Figur 5-12. XML- definition for Kontaktperson. 

 

5.5 Praktikplads 

Figur 5-13. Felter beskrevet for Praktikplads. 

Felt Beskrivelse Felt-type Lovlige vær-
dier 

Obligatorisk Nøglefelt 

Adresse Adresse på lærested string  nej nej 

Bynavn Bynavn på lærested string  nej nej 

CVR-nr. CVR-nummer på læ-
rested 

string 2521541254 nej nej 

Kontaktperson Kontaktperson på 
lærested 

kontakt-
person 

 nej nej 

Løbenummer Løbenummer på læ-
rested 

ingeger  nej nej 

Navn Navn på lærested string  nej nej 

Postnummer Postnummer på læ-
rested 

integer  nej nej 
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Figur 5-14. XML-struktur for Praktikplads. 

 

Figur 5-15. XML-definition for Praktikplads. 

 

5.6 Uddannelse 

Uddannelsen er defineret ved MBUL-uddannelseskoder, jf. IEU-instruksen og AGV-

instruksen, og beskrevet herunder. Enkelte felter anses som værende forældet og 

forventes slettet ved senere opdatering.  

Figur 5-16. Felter beskrevet for Uddannelse. 

Felt Beskrivelse Felt-
type 

Lovlige 
værdier 

Obliga-
torisk 

Nøgle-
felt 

Betegnelse Betegnelse for uddan-
nelsen. Feltet anses som 
værende forældet. 

string Se MBUL-
kodeliste 

nej  

CØSA-formål Kode for CØSA-formål string Se MBUL 
kodeliste 

ja ja 

CØSA-formål beteg-
nelse 

Betegnelse på CØSA-
formål. Feltet anses som 
værende forældet. 

string Se MBUL -
kodeliste 

nej  

Speciale Kode for evt. speciale 
under uddannelsen 

string Se MBUL-
kodeliste 

nej  
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Felt Beskrivelse Felt-
type 

Lovlige 
værdier 

Obliga-
torisk 

Nøgle-
felt 

Speciale betegnelse Betegnelse for evt. spe-
ciale under uddannel-
sen. Feltet anses som 
værende forældet. 

string Se MBUL-
kodeliste 

nej  

Version Version af CØSA-formål. string Se MBUL -
kodeliste 

ja ja 

Figur 5-17. XML-struktur for Uddannelse. 

 

Figur 5-18. XML-definition for Uddannelse. 

 

5.7 Aarsagskoder 

Aarsagskode angives ved status Afbrudt eller Risiko for afbrud og angiver årsagen 

til indberetningen.  

Værdi Årsager til afbrud  Beskrivelse 

-1 Ukendt / ikke oplyst Benyttes, når der ikke skal anvendes en 
årsag til afbrud. 

6 Fravær Eleven er blevet bortvist pga. for meget 
fravær. 

9 Sygdom Eleven har måttet opgive uddannelsen 
pga. sygdom. 

20 Uddannelsen ikke påbegyndt Eleven dukkede ikke op ved studiestart, 
eller ansøgningen er blevet trukket. 

21 Ændret uddannelse Eleven har skiftet uddannelse, men bliver 
på samme skole. 

22 Skiftet skole Eleven har skiftet skole, men fortsætter i 
samme uddannelse. 
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Værdi Årsager til afbrud  Beskrivelse 

23 Skiftet skole og ændret uddan-
nelse 

Eleven har både skiftet skole og uddan-
nelse. 

24 Faglige krav Eleven har vist sig ude af stand til at klare 
uddannelsens faglige krav. 

25 Andet Eksempelvis, at eleven har udmeldt sig, 
eller at eleven har påbegyndt fuldtidsar-
bejde. 

26 Ukendt /  ikke oplyst Anvendes hvis årsag skal angives og ikke 
er oplyst. 

27 Uddannelsesaftale ophævet En uddannelsesaftale ophæves i henhold 
til lov om erhvervsuddannelser. 

28 Død  

29 Ikke praktikpladssøgende Anvendes ikke! 

30 Gennemført GF2, Fortsætter ej Eleven har gennemført første del af 
grundforløbet på en erhvervsuddannelse, 
men afbryder uddannelsen inden anden 
del af grundforløbet begyndes. 

 

Senest modtagne indberetning i UDB på en elev anses for gældende status i UDB. 

Det er ikke muligt at indberette rettelser til en foregående indberetning med en 

slettemarkering, men rettelser håndteres ved at indberette igen med korrekt status 

og dertilhørende værdier inklusiv RelationsID fra den fejlbehæftede indberetning. 

Skift i den unges uddannelsesstatus skal sendes i den rækkefølge, i hvilken de regi-

streres. Eksempelvis skal det sikres, at hvis en person gentilmeldes et nyt uddannel-

sesforløb umiddelbart efter at personen har afbrudt et forløb på samme uddannel-

se, indberettes afbruddet først. 

5.8 Statuskoder 

Værdien af feltet Statuskode angiver, hvor i uddannelsesforløbet eleven befinder 
sig. 

Værdi Betegnelse for status  Beskrivelse 

1 Afsluttet / Gennemført Eleven har gennemført sin uddannelse.  

2 Afbrudt Eleven har afbrudt sin uddannelse. 

3 I gang / Optaget Eleven påbegynder sin uddannelse. 

4 Død Eleven er dø. 

8 Risiko for afbrud Eleven er i risiko for at falde fra sin uddannelse. 

 



 Side 14 af 19 

 

5.9 Eksempler på indberetninger af status 

Statuskoder Beskrivelse 

Optaget Elevens ansøgning er modtaget og uddannelsesinstitutionen accepterer 
ansøgningen. (Herunder hovedforløbet og indgåelse af uddannelsesaftaler 
efter lov om erhvervsuddannelser). Hændelsesdatoen vil være tidspunktet 
for skolens ”Bookning” af eleven, ikrafttrædelse af en uddannelsesaftale 
eller lignende. Underretningen skal desuden indeholde oplysning om 
hvornår uddannelsen starter, evt. lærested mv. 

Eksempel 1 

En elev i folkeskolen har pr. 15 marts søgt om optagelse på alment gymna-
sium. Gymnasiet meddeler senest den 1. juni eleven, og underretter sam-
tidig UU om, at eleven er optaget på skolen og skal begynde på gymnasiet 
på en given dato. 

Underretningen skal, ud over de obligatoriske oplysninger som den unges 
navn og adresse mv., uddannelses-id, bruger og system-id, indeholde føl-
gende: 

• Dato for hændelse (fx 01.05.2009) 

• Dato for registrering (fx 15.05.2009) 

• Start- og slutdato for uddannelsen (01.08.2009 til 30.06.2012) 

• Statuskode ”Optaget” 

Eksempel 2 

En ung, der har taget en række hf enkeltfag, søger optagelse på en syge-
plejeuddannelse via kvote 2 den 15. marts. Vedkommende får den 30. juli 
besked fra uddannelsesinstitutionen, der samtidig underretter UU, om at 
vedkommende har fået en plads og skal begynde på Sygeplejeskolen  på 
en given dato. 

Underretningen skal, ud over de obligatoriske oplysninger som cpr-
nummer, uddannelses-id, bruger og system-id,  indeholde følgende: 

• Dato for hændelse (fx 30.07.2009) 

• Dato for registrering (fx 30.07.2009) 

• Statuskode ”Optaget” 

• Start- og slutdato for uddannelsen (01.09.2009 til 30.06.2013) 
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Statuskoder Beskrivelse 

Afbrudt uddannelse Hændelsestidspunktet er datoen, hvor hændelsen indtraf, og registre-
ringsdatoen er datoen, hvor uddannelsen afmelder eleven i systemet. Eller 
ved manglende studiestart datoen for uddannelsens start eller ophævelse 
af uddannelsesaftaler efter lov om erhvervsuddannelser. 

Eksempel 1 

En elev på en erhvervsuddannelse er, efter lang tids ustabilt fremmøde, 
helt udeblevet fra undervisningen, og skolen beslutter at bortvise eleven 
pga. for meget fravær.  

Indberetningen skal, ud over de obligatoriske oplysninger som cpr-
nummer, uddannelses-id, bruger og system id, indeholde følgende: 

• Dato for hændelse (tidspunktet for den permanente udeblivelse) 

• Dato for registrering (dato for beslutning om bortvisning) 

• Statuskode ” Afbrudt uddannelse” 

• Årsagskode ”Fravær” 

• Startdato for uddannelse 

• Slutdato for uddannelse 

Eksempel 2 

En studerende på en ungdomsuddannelse har, efter lang tids kamp med 
stoffet, besluttet at opgive studiet. Indberetningen skal, ud over de obliga-
toriske oplysninger som cpr-nummer, uddannelses-id, bruger og system id 
- indeholde følgende: 

• Dato for hændelse (tidspunktet for den studerendes beslutning) 

• Dato for registrering (dato for uddannelsesinstitutionens registrering 

af udmeldelsen) 

• Statuskode ” Afbrudt uddannelse” 

• Årsagskode ”Faglige krav” 

• Startdato for uddannelsen  

• Slutdato for uddannelsen 

Gennemført uddannelse Uddannelsen (herunder grundforløbet) er gennemført med de krævede 
eksaminer og eventuel praktikophold.  

Eksempel 1 

En elev på en erhvervsuddannelse har gennemført uddannelsen og bestå-
et svendeprøven. 

Indberetningen skal, ud over de obligatoriske oplysninger som cpr-
nummer, uddannelses-id, bruger og system id, indeholde følgende: 

• Dato for hændelse (evt. tidspunktet for svendeprøvens afslutning) 

• Dato for registrering (datoen på svendebrevet) 

• Statuskode ”Gennemført uddannelse” 

• Start og slutdato for uddannelsen (01.09.2009 til 30.06.2013) 
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Statuskoder Beskrivelse 

I risiko for at afbryde 
uddannelsen [optræder 
her som en statuskode af 
hensyn til indplaceringen 
i kodesystemet]. 

Hændelsesdato er tidspunktet, da vejleder/skole vurderer, at der er risiko 
for, at eleven afbryder sin uddannelse og ikke fortsætter på skolen. Indbe-
retningen skal desuden indeholde oplysninger om kontaktperson på sko-
len med navn, telefonnummer og email-adresse. 

Eksempel 1 

En elev på et gymnasium er langvarigt syg og har derfor meget fravær. 
Gymnasiet vurderer at eleven er i risiko for at falde fra uddannelsen og 
beslutter at kontakte UU direkte for sammen med eleven at drøftelse af 
mulighederne. I umiddelbar forlængelse heraf sender gymnasiet en digital 
besked om risikoen for frafald. 

Underretningen skal, ud over de obligatoriske oplysninger som cpr-
nummer m.v., uddannelses-id, bruger og system-id - indeholde følgende: 

• Dato for hændelse (samme som registreringstidspunktet) 

• Dato for registrering (dato for uddannelsesinstitutionens kontakt til 

UU) 

• Statuskode ” I risiko for at afbryde uddannelsen” 

• Startdato for uddannelse 

• Forventet slutdato for uddannelse 

6 Krydsvalideringsregler 

Der er følgende valideringsregler: 

Figur 6-1. Valideringsregler. 

Felt Regel 

Aarsagskode Angives kun ved status Afbrud og I risiko for afbrud 

Aarsagskode Skal være gyldig jf. Aarsagskoder 

Cpr Eleven skal være registreret i cpr registret, bosiddende i 
Danmark 

Elev Kan ikke være null 

Haendelsesdato Skal angives og kan senest være lig indberetningens 
Slutdato 

Registreringsdato Skal angives 

Relationsid Relation skal være registreret hos UDB 

Slutdato Skal angives og tidligst være lig indberetningens Start-
dato (Startdato skal ligger før Slutdato) 

Startdato Skal ligge efter elevens fødselsdato og senest lig indbe-
retningens Slutdato 

Statuskode Skal være gyldig jf. Statuskoder 

Uddannelse Kan ikke være null 

Cosaformal Kan ikke være null 

Cosaformal Maks 4 karakter og gyldig jf. MBUL-kodeliste  
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Felt Regel 

Version Kan ikke være null 

Version Maks 4 karaktere og gyldig jf. MBUL-kodeliste 

 

7 Midlertidige undtagelser 

Der accepteres (midlertidigt) følgende undtagelser for manglende data: 

• RelationsId vil i visse tilfælde ikke være obligatorisk. 

8 Retursvar for indberetning 

Returværdien er en kompleks datatype, IndberetningsResultat, indeholdende Iden-

tifikator og Resultat, jf. nedenstående. 

Ved gennemført indberetning returneres et svar med Identifikator større end 0 og 

indberetningen er dermed registeret hos UDB. Resultat returneres med ’OK’. 

Såfremt indberetningen afvises grundet validering, returneres et svar med Identifi-

kator < 0. Fejlen registreres hos serviceudbyderen, og Indberetningsresultat retur-

neres jf. potentielle fejlbeskeder i nedenstående skema. 

Figur 8-1. Feltbeskrivelse for IndberetningsResultat. 

Variabel Type Beskrivelse 

identifikator integer Unik id ved gennemført indberetning. Denne 
bør lagres i det studieadministrative system.  
Ved fejl returneres identifikator afhængig af 
årsag til fejlen. 

resultat varchar(50) Resultat for handlingens gennemførelse. 

Figur 8-2. XML-struktur for Indberetningsresultat. 

 

Figur 8-3. XML-definition af Indberetningsresultat. 

 
 

Ved validering af indberetningen kan nedenstående resultater forekomme. Identifi-

katorer mindre end -200 er at opfatte som fejl hos UDB, og serviceudbyderen bør 

straks kontaktes. 
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Figur 8-4. Mulige fejlkoder ved afvist indberetning. 

Identifikator Resultat Beskrivelse 

-10 ugyldig bruger Der er fejl i brugernavn, kodeord eller 
systemkode 

-11 bruger har ikke ret-
tighed til kaldet 

Institutionen kan ikke indberette ved 
denne service 

-20 elev findes ikke i cpr 
registret 

Cpr nummer er ugyldig eller udrejst af 
landet 

-21 Aldersgrænse xx år 
overskredet 

Aldersgrænse overskredet.  xx angi-
ver elevens maksimale alder for gyl-
dig indberetning. 

-30 registreringsdato er 
ugyldig 

Registreringsdato er obligatorisk 
 

-31 hændelsesdato er 
ugyldig 

Hændelsesdato er obligatorisk 
 

-32 startdato er ugyldig Startdato er obligatorisk 
 

-33 slutdato er ugyldig Sluddato er obligatorisk 
 

-34 startdato forventes 
at ligge før slutdato 

Ugyldig periode 
 

-35 afbrud uden for ud-
dannelsesperioden 
ikke mulig 

Afbrydes en uddannelse, kan Haen-
delsesdato ikke ske senere end Slut-
dato 

-36 årsag angives kun 
ved afbrud og risiko 
for afbrud 

Årsag kan ikke angives ved andre 
former for indberetninger end afbrud 
og risiko for afbrud 

-40 dobbelt registrering 
ikke tilladt 

Forrige indberetning er identisk med 
den forsøgte. Se dobbelt registrering 

-100 ugyldig uddannelse Kun uddannelser iht. Myndighedskrav 
er gyldig for indberetning, jfv. MPUL 
kodeliste. 

-101 ugyldig statuskode Kun uddannelser iht. myndighedskrav 
er gyldig for indberetning. Se Status-
koder. 

-102 ugyldig årsagskode Kun årsagskoder iht. myndighedskrav 
er gyldig for indberetning. Se Aar-
sagskoder. 
 

-200 til -300 exception Interne fejl hos service udbyder 

En registrering anses for værende dobbelt når den seneste indberetning for eleven 

findes identisk med den nye indberetning. Her valideres på følgende felter: Cpr, 

Startdato, Slutdato, Statuskode, Uddannelse. Såfremt der ingen ændringer er siden 

sidste indberetning, returneres Idenfikator -40 (Dobbelt registrering ikke tilladt).  
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9 Webservice 

9.1 Tilgængelighed 

Servicen er tilgængelig udenfor service vinduet 00:00 til 02:00. 

9.2 Systemadgang 

For adgang til servicen valideres på systemUsername og systemPassword. Tilsam-

men angiver de hvilket system der anvendes.  

9.3 Brugeradgang 

Til identificering af den indberettende institution, valideres brugernavn og kodeord. 

9.4 Etablering af kommunikation via webservicen 

For henvisning til url for servicen og dennes wsdl, kontakt den ansvarlige produkt-

ejer (se forside af denne beskrivelse). 

 


