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Resultat af sagsbehandling – ny oplysning på 
ansøgninger 
På EfterUddannelse.dk har arbejdsgivere og kursister hidtil kun kunnet se status på 

sagsbehandlingen og ikke resultatet af heraf. Dvs. de har kunnet følge med i, om 

ansøgningen var modtaget, under behandling, videresendt etc. 

Som noget nyt - fra version 4.2, der bliver frigivet 1. august 2012 - vil kursister og 

arbejdsgivere også kunne se det foreløbige resultat af sagsbehandlingen, dvs. om 

ansøgningen fx er blevet udbetalt eller afslået og hvordan udbetalingsmeddelel-

sen/afslaget er blevet sendt til ansøger (fx via eBoks). 

I denne vejledning kan du læse mere om, hvordan resultat af sagsbehandlingen 

bliver videregivet til ansøger, når du bruger EfterUddannelse.dk/admin (a-kasse 

siden). Du kan også finde en kort beskrivelse af, hvordan oplysning om det foreløbi-

ge resultat videreformidles, hvis jeres a-kasse-system er integreret med EfterUd-

dannelse.dk og I ikke bruger EfterUddannelse.dk/admin til sagsbehandling af an-

søgninger. 

Fanebladet Ansøgning og resultat af sagsbehandlingen på a-
kasse siden 

Resultat af sagsbehandlingen bliver automatisk sat af EfterUddannelse.dk, når du 

”sender” en sagsbehandling.  Resultatet afhænger af, hvilken sagsbehandling du 

foretager: 

 Resultatet Forhåndsgodkendt – bliver sat som resultat, når du vælger 

”Godkendelse af ansøgning” 

 Resultatet Udbetalt – bliver sat som resultat, når du vælger ”Udbetalings-

meddelelse” 

 Resultatet Afslået – bliver sat som resultat, når du vælger ”Afslag” 

 Resultatet Fejl – bliver sat som resultat, når du vælger ”Returner” 

 Resultatet Videresendt – bliver sat som resultat, når du vælger ”Videre-

send” 

For sagsbehandlingsmulighederne Godkendelse af ansøgning, Udbetalingsmedde-

lelse og Afslag, har du desuden mulighed for at angive, hvordan du har sendt svar til 

ansøger. Du kan vælge mellem 3 muligheder: 

 Brev sendt til anden digital postkasse 

 Brev tilsendt  

 Brev sendt til e-Boks 

Hvis du vedhæfter bilag til sagsbehandlingen, bliver der automatisk sat teksten 

”Brev vedhæftet”, dvs. du behøver ikke at angive, hvordan svaret er sendt. 

Nedenfor kan du se, hvordan sagsbehandlingsblokken ser ud i den nye version: 
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Du kan søge på den nye oplysning ”Resultat” 

Det er også muligt at søge på den nye oplysning ”Resultat”, idet der er tilføjet et nyt 

søgekriterium ”Resultat” på oversigterne ”Ansøgninger” og ”Afsluttede ansøgnin-

ger”. Desuden er der tilføjet en kolonne ”Resultat” på oversigten, så du let kan dan-

ne dig et overblik over, hvor langt de enkelte ansøgninger er i sagsbehandlingen: 
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Sådan ser arbejdsgiver den nye oplysning om resultat 

Arbejdsgiver kan lige som a-kassen se den nye oplysning om resultat på oversigter 

over Ansøgninger og Afsluttede ansøgninger på virksomhedens side – og kan bruge 

”resultat” som søgekriterium, når han/hun vil søge ansøgninger frem. 

I eksemplet neden for ser du en søgning på resultatet ”Udbetalt”: 

 

Når arbejdsgiver åbner ansøgningen, kan han/hun se resultatet af sagsbehandlingen 

i ansøgningens resumé. Øverst i resuméet kan han/hun se det seneste resultat af 

sagsbehandlingen samt info om, hvordan resultatet er blevet sendt til ansøger. I 

eksemplet nedenfor har a-kassen vedhæftet udbetalingsmeddelelse i EfterUddan-

nelse.dk (vedhæftet bilag) -  derfor står der ”Brev vedhæftet”: 
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Virksomheden kan se det vedhæftede brev i blokken sagsbehandling: 

 

Sådan ser kursisten den nye oplysning om resultat 

Kursisten kan logge på EfterUddannelse.dk vha. nemId og se sin egen side med kur-

ser og ansøgninger. Resultat af ansøgningen vises på kursistens kursusoversigt, som 

du kan se nedenfor: 

 

Når kursisten åbner ansøgningen, kan han/hun se resultatet af sagsbehandlingen i 

ansøgningens resumé. Øverst i resuméet kan han/hun se det seneste resultat af 

sagsbehandlingen samt info om, hvordan resultatet er blevet sendt. I eksemplet 

nedenfor har a-kassen angivet, at brevet er sendt til anden digital postkasse: 
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Hvis jeres a-kasse-system er integreret med EfterUddannelse  

Hvis I ikke bruger EfterUddannelse.dk/admin til at sagsbehandle ansøgninger, fordi 

jeres sagsbehandlingssystem er integreret med EfterUddannelse.dk, vil der skulle 

nogle systemtilpasninger til, for at kunne videregive oplysninger om det foreløbige 

resultat af sagsbehandlingen. 

Det foreløbige resultat af sagsbehandlingen angives ved kald af ”beingProcessed” - 

den service, der sætter en ansøgning til status ”under behandling” - eller ved kald af 

”endedProcessing” - den service, der sætter en ansøgning til status ”afsluttet”. 

Resultatet sættes som en særlig attribut <CaseStatus>, der kan være: 

• FORHANDSGODKENDT 

• UDBETALT 

• AFSLAG 

Desuden kan man i svaret angive, hvordan resultatet er formidlet til ansøgeren. Om 

det fx er sendt til e-Boks, dvs. de samme muligheder som, når man bruger a-kasse-

siderne. 

EfterUddannelse.dk sætter automatisk resultatet ”fejl”, når a-kassen returnerer en 

ansøgning, dvs. kalder returnApplication, og resultatet ”videresendt”, når a-kassen 

videresender ansøgning til anden a-kasse, dvs. kalder ”splitApplication”. 


