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Med version 12.2.3 den 22. januar 2013 indføres følgende faciliteter i EASY-P: 
 

1 SOSU-praktikforløb afsluttes automatisk 

SOSU-praktikker, hvor slutdatoen er overskredet, vil fremover automatisk blive afslut-
tet med afslutningsårsag 5000 ”SOSU-praktikforløb udløbet”. 
 
Idet EASY-A er master for SOSU-praktikforløbene, kan de ikke opdateres i EASY-P og 
derfor heller ikke afsluttes. Derfor har de ligget i EASY-P og ”forstyrret” som aktive 
praktikforløb. Med den automatiske passivering reduceres dette problem forhåbentlig! 
 
Hvis EASY-P af den ene eller anden årsag ikke kan passivere et givent SOSU-
praktikforløb, vil SOSU-skolen få en advisering herom i EASY-P,  i vinduet PN02 Nyheder 
/ Advisering med adviseringstitlen ”Fejl i automatisk passivering af praktikforhold”.  
 

 
 
Hvad man manuelt skal gøre i EASY-P eller EASY-A for at få et givent praktikforløb af-
sluttet, afhænger af det konkrete tilfælde. 
 

Følgende praktikforhold kunne EASY-P ikke automatisk afslutte, hvilket du bedes gøre manuelt: 
112233-1109 2004-3-1 Social- og sundhedsassistent  1001 01.12.2012-16.01.2013                   . 
        
                                            



2 SOSU-praktikforløb slettes fremover fra EASY-P hvis de 
slettes i EASY-A 

Hvis et SOSU-praktikforløb slettes fra EASY-A, er det hidtil kun blevet slettemarkeret i 
EASY-P, men ikke fysisk slettet.  
 
Dette har betydet, at der fx kunne ligge ”usynlige” slettemarkerede SOSU-praktikforløb 
og forstyrre EASY-A’s aftaleindlæsning. Det har også betydet, at godkendelser ikke 
kunne slettes i EASY-P, fordi godkendelser med aftaler ikke kan slettes – uanset om 
disse aftaler er slettemarkerede eller ikke. Dvs. lå der et enkelt usynligt, men slette-
markeret SOSU-praktikforløb på en godkendelse, så kunne denne ikke slettes. 
 
Fremover vil SOSU-praktikker derfor fysisk blive slettet fra EASY-P, når de slettes i 
EASY-A. 

3 SOSU-godkendelser oprettes ikke længere automatisk i 
EASY-P 

Hidtil er en SOSU-godkendelse automatisk blevet oprettet i EASY-P, når et SOSU-
praktikforløb blev sendt af sted fra EASY-A til EASY-P, hvis ikke lærestedet i forvejen 
havde en SOSU-godkendelse. 

Dette er der nu lukket for, så SOSU-godkendelser ikke automatisk kan oprettes i EASY-
P fra EASY-A. Dette skyldes primært, at der automatisk er blevet oprettet alt for mange 
godkendelser i EASY-P, som skulle have været oprettet på andre læresteder. 

 Hvis der fremover fra EASY-A til EASY-P sendes et praktikforløb på et lærested, som 
ikke er godkendt til den version af specialet, som er på praktikforløbet, afleveres 
fejlkode 1 og følgende fejltekst til EASY-A batchjobbet C599:  
”Praktikflb. på cprnr <cpr-nr.> kan ikke oprettes i EASY-P, da lærestedet ikke er 
godk. til specialet. Opret først en godk. i EASY-P på udd. <udd.>, spec. <speciale> 
som dækker ver. <ver.> på lrsted <cvr-nr.>-<lbnr.>”. 

 Hvis der fremover i EASY-A forsøges oprettet et praktikforløb på en passiv godken-
delse, afleveres fejlkode 1 og følgende fejltekst til EASY-A batchjobbet 
C599:”Praktikflb. på cpr <cpr-nr.> kan ikke oprettes i EASY-P da lærestedets godk. til 
spec. er passiv. Aktivér først godk. i EASY-P på udd. <udd.>, spec. <speciale> som 
dækker ver. <ver.> på lrsted <cvr-nr.>-<lbnr.>”. 

4 Færdigregistrering af SOSU-aftaler 

Der har været en del bøvl i EASY-P med færdigregistrering af SOSU-aftaler, hvis disse 
har overlappet med SOSU-praktikforløb eller hvis eleven har haft uafsluttede SOSU-
praktikforløb. Der findes mange regler for aftaleregistrering i EASY-P og de fleste af 
disse er i løbet af de sidste år afkoblet, når det gælder SOSU-praktikforløb. Med versi-
on 12.2.3 afmonteres endnu en regel, når det gælder SOSU-praktikker, således at 
SOSU-aftaler fremover kan færdigregistreres, selv om der findes aktive og overlappen-
de SOSU-praktikforløb på eleven i EASY-P. 


