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Emne 
Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen  

Indhold 

 Ændringer 

 Centrale begreber 

 Generelt 

 Behandlede emner 

 Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor 

uden problemer hoppe direkte til det afsnit, som er væsentligt for dig. 

Centrale begreber kan bruges som en ordliste og en lynindføring i de be-

greber, der omhandler CPR-opdatering. Generelt er en generel introduk-

tion til emnet, og er især vigtig at læse første gang, man beskæftiger sig 

med CPR-opdatering. Arbejdsgange beskriver, hvordan man konkret skal 

betjene systemet, og kan bruges som et opslagsværk. 

Ændringer 
Afsnittet om adviseringer er udvidet med flere koder. Desuden er det be-

skrevet hvorledes du med fordel kan søge efter fejlbeskeder i loggen. 

Centrale begreber 

Centralt be-

greb 

Forklaring eller beskrivelse 

oprettelse af 

abonnement 

Der tegnes abonnement hos CPR-registeret for alle perso-

ner (elever, kursister og værger), der er aktive på skolen. 

Kriterierne for hvad der forstås ved ’aktive’ elever er lidt 

forskellige afhængigt af hvilke typer elever der er tale om. 

afmelding af 

abonnement 

Abonnementer for personer der ikke længere er aktive på 

skolen afmeldes automatisk efter en vis periode. Abon-

nementer afmeldes dog omgående hvis eleven udmeldes 

eller i forbindelse med dødsfald. 

adresse-

beskyttelse 

Der er muligt at have en adressebeskyttelse i CPR-

registeret dvs. således at adressen ikke må udleveres til 

andre. Denne oplysning overføres til EASY-A (som 

hemmelig adresse). 

adviseringer I forbindelse med at der oprettes hhv. afmeldes abonne-

mentsoplysninger sendes der adviseringer til skolen hvis 
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der er problemer. 

Generelt 
Denne vejledning beskriver den opdatering der automatisk sker af perso-

ner i EASY-A (elever, kursister og værger) fra CPR-registeret.  

Behandlede emner 
I de følgende beskrives følgende emner: 

 Opdateringer 

 Oplysninger 

 Advisering 

 Diverse 

Opdateringer 
Alle personnumre i EASY-A opdateres af CPR via EASY-F.  EASY-F er 

det centrale system, der tegner et abonnement på personnummeret hos 

CPR, når EASY-P eller EASY-A anmoder om det. Når personnummeret 

er blevet opdateret hos CPR, sender EASY-F de opdaterede oplysninger 

retur til EASY-A / EASY-P. 

CPR-abonnementsordningen fungerer i store træk således:  

I EASY-A oprettes der et abonnement hos EASY-F på elever, kursi-

ster og værger, men ikke på medarbejdere. Selve oprettelsen sker ved 

hjælp af et batchjob (A167 CPR-abonnementsændringer), som køres 

hver dag kl. 17:00. 

 

Kriterier for abonnementoprettelse: 

Personer tilmeldes, hvis de ikke på forhånd er tilmeldt og de rette betin-

gelser er opfyldt: 

 Der skal være et gyldigt CPR-nr. for den pågældende person (per-

soner med fiktive CPR-numre dvs. startende med cifrene 6, 7, 8 

eller 9 bliver sorteret fra).  

 Personen må ikke være registreret død.  

Desuden skal personen opfylde mindst et af følgende kriterier:  

 Være oprettet på en fuldtidsuddannelse eller brobyggeruddannel-

se med afgangsdato, der ligger efter dags dato, eller hvor af-

gangsdato er inden for det seneste år.  

 Være oprettet på en fuldtidsuddannelse eller brobyggeruddannel-

se uden en afgangsdato, men have en aktiv: holdplacering, skole-

forløbsplacering eller uddannelsesaftale, hvor slutdato ligger efter 

dags dato, eller slutdato er inden for det seneste år.  
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 Være oprettet på en Åben uddannelse uden slutdato eller med 

slutdato inden for det seneste år.  

 Være oprettet på en AMU uddannelse og have mindst en holdpla-

cering med en slutdato, der ligger efter dags dato, eller hvor slut-

dato er inden for det seneste år.  

 Have en øvrig placering (venteliste, reservation, afbud eller ude-

blivelse) i en periode med en slutdato, der ligger efter dags dato 

(en tom slutdato tolkes som liggende efter dags dato).  

 Være oprettet som IV-kursist på en aktivitet, som har slutdato ef-

ter dags dato, eller slutdato er inden for det seneste år.  

 Være registreret som værge for en anden person, som er tilmeldt 

CPR-abonnement på skolen, og som ikke er fyldt 18 år.  

 

EASY-F sender abonnementsdata til skolernes EASY-A to gange om da-

gen, kl.: 08:00 og kl.: 20:00. 

Hvis EASY-F allerede abonnerer på personnummeret (fordi EASY-P el-

ler en anden skole i forvejen abonnerer på dette), sendes CPR-

oplysninger retur til EASY-A, hvor de indlæses ved hjælp af batchjobbet 

A166 CPR-opdatering, der automatisk startes, når der er modtaget data 

(CP1 EASY-F udveksling af personoplysninger modtagelse). Se neden-

stående eksempler. 

Hvis EASY-F derimod ikke kender personnummeret, sendes dette sam-

me nat videre til CPR, hvor der tegnes abonnement. CPR returnerer op-

lysninger til EASY-F næste dag, hvorefter de indlæses i EASY-F og sen-

des videre til EASY-A, hvor de indlæses ved hjælp af batchjobbet (A166 

CPR-opdatering). Se nedenstående eksempel. 

I øjeblikket overføres oplysninger fra EASY-F til CPR kl. 23:00 hver af-

ten, og EASY-F modtager data i tidsrummet kl. 16:00-18:00. 

Eksempel 1: 

Hvis EASY-A overfører data til EASY-F kl. 17:00, kan følgende 

tidsskema opstilles for en person der findes i EASY-F: 

Dag 1: 

Kl. 17:00: EASY-A overfører abonnement til EASY-F 

 A167 CPR-abonnementsændringer. 

Kl. 20:00: EASY-F overfører CPR-oplysninger til EASY-A. 

 CP1 EASY-F udveksling af personoplysninger modtagelse 

 A166 CPR-opdatering 

Eksempel 2: 

Hvis EASY-A overfører data til EASY-F kl. 17:00, kan følgende 

tidsskema opstilles for en person der ikke findes i EASY-F: 

Dag 1: 

Kl. 17:00: EASY-A overfører abonnement til EASY-F. 
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 A167 CPR-abonnementsændringer 

Kl. 23:00: EASY-F overfører nytegnede abonnementer til CPR 

Dag 2: 

Kl. 16:00: CPR overfører CPR-oplysninger til EASY-F. 

Kl. 20:00: EASY-F overfører CPR-oplysninger til EASY-A. 

 CP1 EASY-F udveksling af personoplysninger modtagelse 

 A166 CPR-opdatering 

CPR-ordningen håndterer også afmelding af abonnement på personnum-

re. Følgende situation giver anledning til opsigelse af abonnementet fra 

EASY-A til EASY-F: 

Betingelsen for at en person bliver automatisk afmeldt, er at vedkom-

mende ikke er aktiv på skolen. Dette kan gøre sig gældende på flere må-

der: 

 Hvis vedkommende har afsluttet sin seneste uddannelse (er af-

gangsmeldt) for mere end et år siden  

 Hvis en fuldtids- eller brobygger-elev ikke er aktiv, dvs. hvis den 

seneste holdplacering, eller den seneste skoleforløbsplacering, el-

ler den seneste uddannelsesaftale er afsluttet for mere end et år si-

den. 

 Hvis vedkommende ikke har elev- eller kursistoplysninger og 

vedkommende ikke er værge for en aktiv elev  

 Hvis en ÅU eller AMU-elev ikke er aktiv, dvs. hvis den seneste 

holdplacering for ÅU- eller AMU-eleven er afsluttet for mere end 

et år siden, eller den seneste øvrige placering for AMU-eleven er 

afsluttet for mere end et år siden. 

 Hvis en IV-kursist ikke er aktiv, dvs. hvis den seneste holdplace-

ring for IV-kursisten er afsluttet for mere end et år siden. 

 Hvis vedkommende registreres død. 

Hvis en person slettes manuelt, bliver det undersøgt, om den slettede per-

son eventuelt stadig er en aktiv værge. Hvis ikke, afmeldes abonnemen-

tet. 

Hvis en værges CPR-nr. fjernes eller ændres, bliver det pågældende 

abonnement slettet, hvis værgen ikke selv samtidig er aktiv elev eller er 

værge for en anden elev. 

Hvis abonnementet for en elev afmeldes, afmeldes også abonnementet 

for elevens værge, dog ikke hvis værgen selv er aktiv som elev eller er 

værge for en anden elev. 

Afmeldingerne skyldes dels, at der er grænser for, hvor længe det er lov-

ligt at opbevare oplysninger om personnumre, som ikke længere er aktu-

elle for det pågældende edb-register og dels, at pris for CPR-abonnement 

afregnes pr. personnummer.  
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Oplysninger 
Følgende oplysninger leveres fra EASY-F videre til EASY-A: 

 Fornavn 

 Efternavn (opdateres i EASY-P som ‘Fornavn Efternavn’) 

 C/O-navn 

 Adresse 

 Sted 

 Postnummer 

 Kommunekode 

 Statskode 

 Eventuel oplysning om adressebeskyttelse 

Oplysning om eventuel adressebeskyttelse vises ved et ’hak’ i feltet 

Hemmelig adresse på vinduerne A580 Elev på fuldtidsuddannelse, A581 

Elev på ÅU/AMU og A582 Person. Det betyder at elevens adresse ikke 

medtages på diverse udskrifter – undtagen dog breve og lignende, som 

skal sendes til eleven. 

Hvis EASY-A modtager et ukendt postnummer fra CPR, bliver post-

nummer og postdistrikt oprettet med de oplysninger, der bliver modtaget 

fra CPR. 

Hvis EASY-A modtager en ukendt kommunekode, bliver personen til-

knyttet kommunekode 961 (Udenfor kommunal inddeling). 

Bemærk at der kan komme meddelelse om at en person er død. Det med-

fører at personen i EASY-A skal registreres som død. Som dato benyttes 

den seneste dato af statusstartdatoen der modtages fra CPR og indmeldel-

sesdatoen. Se i øvrigt vejledningen: Registrering af dødsfald 

Advisering 
Hvis nattens CPR-opdatering har givet anledning til, at personer ikke 

længere er aktive i CPR-registeret (f.eks. fordi de er flyttet til udlandet 

eller døde) sendes desuden en advisering herom til skolen. Adviseringen 

sendes til én bruger på skolen efter følgende prioriteret rækkefølge: 

 Den der er registreret som aftaleansvarlig for den pågældende ud-

dannelse på vinduet A957 EASY aftaleansvarlig (hvis flere perso-

ner er registreret på samme uddannelse sendes der en advisering 

til hver aftaleansvarlig) 

 Den bruger som er registreret som modtager i trimmeparameteren 

AFMELDINGSANSVARLIG i systemet 

 Den bruger som senest har opdateret oplysningen om den pågæl-

dende person 

 ESASII-brugeren 
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Når den pågældende bruger logger sig på systemet kommer der en oplys-

ning om at der er kommet en advisering som endnu ikke er læst. Man går 

derefter ind i A091 Advisering og læser dem en for en. 

Af adviseringen fremgår en CPR-statuskode. Følgende koder er pt. kend-

te: 

10 - Inaktiv, reserveret personnummer 

20 - Inaktiv, uden bopæl i dansk/grønlandsk folkeregister, har per-

sonnummer af skattehensyn 

30 - Inaktiv, annulleret personnummer 

50 - Inaktiv, slettet personnummer med dobbeltnummer 

60 - Inaktiv, ændret personnummer pga. skift i alder eller køn 

70 - Inaktiv, forsvundet 

80 - Inaktiv, udrejst 

90 - Inaktiv, død 

 

Disse fejlkoder er fra CPR, mens de nedenstående fejlkoder kommer fra 

EASY-A selv: 

8451 - Personnummer er forkert 

8452 - Personnummer findes ikke i CPR 

8483 - Pbr-abonnement findes i forvejen 

8494 - Personnummeret er slettet gældende nummer = <personnum-

mer> 

8495 - Personnummeret er annulleret 

8496 - Personnummeret er ændret gældende nummer = <person-

nummer> 
 

Hvis CPR fra EASY-F har fået en anmodning om oprettelse af abonne-

ment, men CPR ikke kan genkende personnummeret, sendes dette retur 

til EASY-F og A og vil fremgå som en advisering. 

Hvis du møder én af disse koder i loggen til A166 er det en god idé først 

at fremsøge loglinier med typen A. Dernæst fremsøger det det enkelte 

cpr-nr. Hvis et cpr-nr får status A er der altid to loglinier til cpr-

nummeret - den anden viser hvad fejlkoden betyder! 

Diverse 
Oplysningerne fra CPR overskriver oplysningerne i EASY-A uanset om 

der evt. undtagelsesvis måtte mangle indhold i oplysningerne fra CPR. 

Dvs. hvis f.eks. adressen fra CPR er blank, vil adressen i EASY-A også 

blive blank. Derimod bevares oplysningerne i EASY-P i dette tilfælde. 

En forudsætning for at CPR-opdateringen kører på den enkelte skole er, 

at de batchjobs, der opretter og sletter abonnementer (A167 CPR-

abonnementsændringer) og læser opdateringerne ind i EASY-A (A166 
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CPR-opdatering), kører regelmæssigt og fejlfrit (Se loglinier fra jobs). 

Det er vigtigt at sikre dette, ved at én i organisationen jævnlig overvåger.  

A166 CPR-opdatering startes automatisk, når der modtages data fra 

EASY-F. Det er vigtigt at holde øje med udvekslingstypen: CP1 EASY-F 

udveksling af personoplysninger modtagelse. Hvis der er sket fejl i ind-

læsningen, kan efterfølgende modtagelser ikke indlæses, idet data skal 

indlæses i korrekt rækkefølge. Hvis indlæsningen fejler, skal loglinierne 

inspiceres, og evt. data i EASY-A skal tilrettes. Herefter genstartes ind-

læsningen på A526 Overvågning datamodtagelser. Hvis der er modtaget 

mere end en opdatering, sørger A166 CPR-opdatering for at indlæse alle 

datamodtagelser i korrekt rækkefølge. 

A167 CPR-abonnementsændringer bliver sat til at køre automatisk via 

B743 Automatisk bestilling af batchjob. Bestillingstidspunktet kan natur-

ligvis ændres, men der bør tages hensyn til ovenstående tidspunkter for 

bestilling hos CPR.  

A167 CPR-abonnementsændringer kan med afgrænsnings-parameteren 

Genopretnings-kørsel sættes til at foretage en genopretnings-kørsel. Her 

vil A167 CPR-abonnementsændringer fjerne al information om de per-

soner/værger som skolen har i abonnement (CPR-abonnement feltet sæt-

tes fra værdien 2 til 0), dette vil bevirke at skolen vil få ”vasket tavlen 

ren” over de personer/værger skolen måtte have abonnement på. Herefter 

vil A167 så oprette abonnementer på alle skolens personer/værger, som 

opfylder abonnements-kriterierne (og dermed ikke kun de perso-

ner/værger som har skiftet status i forhold til sidste kørsel af A167 CPR-

abonnementsændringer). 

Faciliteten anvendes hvis man mener at CPR-abonnementerne registreret 

i EASY-A og EASY-F ikke er i overensstemmelse. Da batchjobbet bela-

ster serveren, bør man kører der uden for normal arbejdstid.  

 


