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Ændringshistorik 

Ver-

sion 

Gældende 

fra 

Kapitel/afsnit Beskrivelse 

1.0 9/6/17   

1.1 9/6/17 6 og 7 Det er tilføjet, at en af felterne Aktivi-

tetsgruppekode, StadsKode, SuUddan-

nelseskode eller Etatkode skal være 

udfyldt.  

Advisering er fjernet. 

Tilføjelse af Modtager XML element. 

1.2 9/6/17  Kode 8 for Risiko for frafald er fjernet. 

1.3 9/6/17 Forsiden, 6.2 

og 7 

Datoen for, hvornår beskrivelsen er 

gældende er ændret. 

Institutionsnummeret er ikke et kræ-

vet felt. 

ValideringsSvarOgAdvis er opdateret 

med yderligere søgefelter. 

1.4 9/6/17  Endpoint til produktionsmiljø er ind-

sat. 

Xsd’erne er tilføjet. 

Ændringer er registreret med rettel-

sesmarkering. 

1.5 2/8/17 6 STADS koden AFSK er rettet til SLUT 

1.6 30/8/18 7.1 Beskrivelse af parameter SidstHentet 
er ændret 

1.7 12/2/20 6.2 (note 3) Fejlkodebeskrivelse ændret fra ’ Ud-
dannelsen ikke påbegyndt’ til ’Ej 
mødt’. 

1.8 11/5/2020 7.2.1 

 

 

 

Generelt 

Tilføjet vejledende maksimalværdier 

til parametre man som bruger kan 

modtage (for HaendelseNummer, For-

loebId og FejlTekst). XSD er ikke æn-

dret. 

UU erstattet med KUI. Esas systemet 

er tilføjet. Reference til anden lovgiv-

ning. 
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1 Indledning 

Ifølge lov om kommunal ungeindsats skal de kommunale ungeindsatser (KUI) 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 jobcentre ifølge kontanthjælpsreformen administrere, at unge under 30 år 
uden uddannelse skal have uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp. 

Til dette formål har relevante uddannelsesinstitutioner pligt til at indberette oplysninger 
om unges uddannelsesforløb til Ungedatabasen (UDB), som drives af Styrelsen for It og Læ-
ring (STIL).   

UDB videresender oplysningerne til KUI og jobcentre via Styrelsen for Arbejdsmarked og 
Rekruttering (STAR). Derudover anvender STIL oplysningerne til statistiske formål. 

Indberetninger til UDB sker fra institutionernes studieadministrative systemer via webser-
vices udstillet på STIL's integrationsplatform. Platformen formidler også svar fra UDB vedrø-
rende indberetningerne til de studieadministrative systemer. Det betyder, at de studiead-
ministrative systemer skal have funktioner, som understøtter denne dataudveksling. Så-
fremt institutionen skifter administrativt system eller fusionerer, skal dette meddeles til 
STIL.  

Dette dokument beskriver strukturen for de oplysninger, som uddannelsesinstitutioner, der 
udbyder uddannelser på videregående niveau, skal indberette til og modtage fra UDB, og 

som de kan afhente af valideringssvar. Indberetningerne sker fra institutionernes admini-
strative systemer SIS/esas og STADS, som drives af Uddannelses- og Forskningsministeriet.  

2 Hvem skal indberette? 

Uddannelsesinstitutioner, som varetager undervisning på videregående niveau, skal indbe-

rette uddannelsesaktivitetsoplysninger til UDB, med mindre der er tale om ungdomsuddan-
nelser eller uddannelser som kan karakteriseres som forberedende undervisning. Se yderli-
gere information i Ungedatabasevejledningen på viden.stil.dk på siderne for leverandører. 

Uddannelsesinstitutioner, som varetager undervisning på videregående uddannelses ni-
veau skal indberette til UDB, dvs. uddannelser som ikke er en ungdomsuddannelse eller ka-
rakteriseres som forberedende undervisning. Se yderligere information i vejledning på vi-

den.stil.dk på siderne for leverandører.  

Skulle institutionen have afdelinger, så er det er den relevante institutionsafdeling, som skal 
forestå indberetningen via afdelingens institutionsnummer, som skal være oprettet i Un-
dervisningsministeriets Institutionsregister. Hvis institutionen kun har et hovednummer 
(den juridiske institution), skal indberetningen foretages via dette hovednummer. 

http://statweb.uni-c.dk/instregv2/Default.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
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3 Hvilke personer skal indberetningen omfatte? 

Lov om kommunal ungeindsats og kontanthjælpsreformen omhandler alle unge fra 15 til og 
med 29 år, og det er således uddannelsesinstitutionernes pligt at indberette om ændringer 
i disse unges uddannelsesforløb på videregående uddannelses niveau. 

Indberetningerne skal vedrøre forløb, som har en varighed på mindst 6 uger. Dette tolkes i 
forhold til uddannelser i SIS/esas og STADS som fuldtidsuddannelser, og ikke ÅU (Åben Ud-
dannelse). 

4 Hvornår skal der indberettes? 

Indberetningen skal ske, når der er sket en hændelse, dvs. når der sker ændring i den unges 
uddannelsesforløb. Se nedenfor for hvilke oplysninger, der skal indberettes.  

Indberetninger foretages dagligt og uden unødig forsinkelse. 

Ved optagelse ønskes hændelsen dog tidligst indberettet 3 måneder før påbegyndelse af 
uddannelsesforløb, såfremt kildesystemet har indbygget mulighed for at justere afsendel-
sen af indberetningen. 

5 Hvilke oplysninger skal indberettes? 

Indberetningen omfatter opdateringer og ændring i status på unges uddannelsesforløb på 
institutionerne: 

• Optagelse på en uddannelse  

• Afbrud af en uddannelse  

• Gennemførelse af et uddannelsesforløb  

I de tilfælde, hvor der er tale om risiko for frafald, inddrages KUI direkte på initiativ af ud-
dannelsesinstitutionen. Der angives om risiko for frafald ved en markering i indberetningen, 
hvilket skal ses som et øjebliksbillede af den unges forhold. Den unge opfattes fortsat som i 
gang med uddannelsen. Dvs., at status for den unges uddannelsesforløb fortsat er Optaget.  

Indberetningen skal blandt andet indeholde følgende oplysninger: 

• Personidentifikation 

• CPR-nummer 

• Uddannelseskoder 

• Uddannelseskode (afhænger af kildens kodesæt) 

• Institutionsnummer 

Bemærk, at det er væsentligt, at indberetningerne sendes fra den enkelte institution til 
UDB i den rækkefølge, som de registreres.  
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Det indberettes ikke, når en ung skifter uddannelsesafdeling indenfor sammen hovedinsti-
tution. Der indberettes ved skift af uddannelse og skift af hovedinstitution. 

Det opfattes generelt som et skift af uddannelse, når aktivitetsgruppekoden eller Stadsko-
den ændres (begreberne fremgår af nedenstående). Undtaget fra denne generelle regel er 
dog skift af uddannelser blandt aktivitetsgruppekoderne, hvor uddannelsesskiftet udeluk-
kende afspejler nye bekendtgørelser i løbet af studieperioden. For eksempel at lærestudiet 
får en ny bekendtgørelse, hvorved at der oprettes en ny aktivitetsgruppekode. 

Hvis den unge skifter hovedinstitution under uddannelse, så afsluttes med en Afbrud-hæn-
delse, og der sendes en ny Optaget hændelse med det nye institutionsnummer. 

Hvis en studerendes uddannelse er baseret på mere end et uddannelsessted samtidig, så 
indberettes fra det uddannelsessted, hvor den primære aktivitet foregår. 

Der indberettes kun reelle afbrud og ikke pauser, som fx orlov og barsel. 

6 WS VideregaaendeUddannelse 

Indberetninger af videregående uddannelseshændelser sker ved kald fra det administrative 
system (datakilden) til en webservice udstillet på integrationsplatformen. Afhængig af op-
sætningen af det administrative system skal enten den enkelte uddannelsesinstitution eller 
leverandøren af kildesystemet forinden indgå en tilslutningsaftale med STIL. Ved hvert kald 
bliver den kaldende part autentificeret og autoriseret inden viderestilling til UDB. Informa-
tion om tilslutning til integrationsplatformen findes på viden.stil.dk på siderne for leveran-

dører. 
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6.1 Struktur 

Den overordnede struktur i xml’en fremgår af nedenstående figur: 

 
Figur 1: XML-struktur for indberetning af videregående uddannelse 
 

6.2 Tabel ”IndberetningVideregaaendeUddannelse” 

IndberetningVideregaaendeUddannelse indeholder alle data om den indberettede hæn-
delse. Hændelser indberettes enkeltvis.  
 

Felt Type Krævet Lovlige værdier Beskrivelse 

CPRNr Integer 
(10) 

Ja  skal kunne fin-
des i CPR-regi-

steret  

CPR-nummeret på den 
unge, som indberetnin-
gen vedrører.   
Den unge skal have bo-
pælsadresse i Danmark.  

HaendelseNummer String Nej, 
men ja 
ved an-

nulle-
ring 

UDB-<times-
tamp> 

Unik id på indberetnin-
gen, såfremt indberet-
ningen ikke afvises.  

(Hændelsesnummeret 
indgår i kvitteringen til 
datakilden og ved un-
derretning til datamod-
tager) 
Hændelsesnummeret 

skal angives ved indbe-
retning af en annulle-
ring. 

Indberetning

UddannlesesInstitutinsKontakt

1:1

Elevkontakt1:1

Modtager

1:1
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Felt Type Krævet Lovlige værdier Beskrivelse 

ForloebId String Nej Se note 1. 
UDB-FL-<times-
tamp> 
 
Maksimalt 50 
tegn. 

Unik id for forløbet. 
Et forløb defineres ved 
samme kombination af 
CPR-nummer, hovedin-
stitution og CØSA-for-
mål. ForløbId’et skal 
sendes med, hvis hæn-
delsen omhandler et al-
lerede igangsat forløb. 

InstitutionNummer Integer(6) Nej. 

Hvis 
det ikke 
er ud-
fyldt, 
skal 
SuInsti-
tution 
være 
udfyldt. 

Skal kunne gen-

findes i instituti-
onsregisteret 

Afdeling hvor undervis-

ning/aktivitet foregår. 
UDB anvender værdien 
fra institutionsregiste-
ret 

HaendelseDato DateTime Ja yyyy-mm-dd 
hh:mm_ss.sssss

ss 
 

Dato for hændelse. Fx 
startdato på uddan-

nelse, dato for afbrud 
af uddannelse, gen-
nemførelse eller dato 
for frafaldstruet. 

Status Integer(2) Ja Se note 2. Kode for status for den 
unge på den aktivitet 
der indberettes. (opta-
gelse, afbrud og gen-
nemførelse) 

Afbrudsaar-
sagsKode 

Integer(2) Nej, 
men ja 
ved sta-

tus Af-
brud 

Se note 3. Kode for årsagen til af-
bruddet af forløbet el-
ler aktiviteten. 

Feltet skal udfyldes, 
hvis den indberettede 
status er afbrud. 
 

KildeLeverandoer Varchar 
(20) 

Ja  En betegnelse der iden-
tificerer kildesystemet. 
(SIS eller STADS) 
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Felt Type Krævet Lovlige værdier Beskrivelse 

Annullering Boolean Nej True = Ja 
False = Nej 

Markering af, at en tid-
ligere indberetning skal 
annulleres (fejl-indbe-
retning). 
Annullering af en ind-
beretning kræver, at 
hændelsesnummer og 
CPR-nummer udfyldes 
med værdier fra den 
indberetning, som skal 

annulleres. Andre kræ-
vede felter skal også 
udfyldes. 

Aktivitetsgruppe-
kode 

Integer(4) Nej 
(kun SIS 
og 
esas) 

UFMs liste over 
koder. 
 

Kode for SIS/esas ud-
dannelsesaktivitet. 
Det kræves, at en af fel-
terne Aktivitetsgruppe-
kode, StadsKode eller 
Etatkode skal være ud-
fyldt. 

StadsKode Integer(4) Nej 

(kun 
STADS) 

Se note 4.  Kode for STADS uddan-

nelsestyper. 
Det kræves, at en af fel-
terne Aktivitetsgruppe-
kode, StadsKode eller 
Etatkode skal være ud-
fyldt. 

SuInstitution 1 Integer 
(20) 

Nej 
(kun 
SU) 

 Identifikation af uddan-
nelsesinstitutionen hos 
SU 
(mappes til et instituti-
onsnummer) 

                                                      
1 SuInstitution anvendes ikke. 
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Felt Type Krævet Lovlige værdier Beskrivelse 

SuUddannelses-
kode 2 

Integer (6) Nej 
(kun 
SU) 

SU’s liste over 
koder. 

Kode for uddannelse 
anvendt af SU. SU ind-
beretter kun for videre-
gående uddannelser, 
dog ikke uddannelser, 
som findes i syste-
merne STADS og SIS. 
Det kræves, at en af fel-
terne Aktivitetsgruppe-
kode, StadsKode, SuUd-

dannelseskode eller 
Etatkode skal være ud-
fyldt. 

Etatkode Integer 
(10) 

Nej 
(kun 
etat) 

Se note 5.  Koder fra Forsvar og 
Beredskabsstyrelse 
samt Politi. 
Det kræves, at en af fel-
terne Aktivitetsgruppe-
kode, StadsKode, SuUd-
dannelseskode eller 
Etatkode skal være ud-

fyldt. 

Registreringstid DateTime Ja yyyy-mm-dd 
hh:mm_ss.sssss
ss 
 

Tidspunkt for registre-
ring af tilstanden eller 
ændringen i kildesyste-
met. 

FrafaldstruetMar-
kering 

Boolean Nej True = Frafalds-
truet 
False = Ikke fra-
faldstruet 

Markering af risiko for 
frafald. 
Markeringen anvendes, 
når den unge vurderes 
at være frafaldstruet. 
Markering kræver, at 
Status er Optaget. 

Nærmere beskrivelse 
af, hvornår en ung vur-
deres at være frafalds-
truet ses af Ungedata-
basevejledningen på vi-
den.stil.dk. 

Uddannelsesinstitu-
tionKontakt  

XML ele-
ment 

Nej   

                                                      
2 SuUddannelseskode anvendes ikke. 
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Felt Type Krævet Lovlige værdier Beskrivelse 

ElevKontakt  XML ele-
ment 

Nej   

Modtager XML ele-
ment 

Ja   

 

Note 1: ForloebId 
Et forløbId sammenkæder flere indberetninger om samme uddannelse til et samlet forløb 
for den unge. På den måde skabes der en relation i Ungedatabasen fra optaget til afbrudt 
eller gennemført.  

UDB opretter forløbId’et, når den første hændelse for en kombination af CPR-nummer, ho-
vedinstitutionsnummer og uddannelseskode modtages. ForløbId’et vil nu være det samme 
for alle de indberetninger, datakilden skal sende, som relaterer sig til dette forløb, indtil 
den unge afbryder eller gennemfører. Heraf følger, at der ikke skal være et forløbId i den 
første indberetning med status ’Optaget’. 

Efter datakilden har sendt enten afbrud eller gennemførelse, og dette ikke skal annulleres, 
skal datakilden ikke indberette forløbId’et, hvis den unge optages på samme uddannelse og 
hovedinstitution igen (typisk efter afbrud). UDB vil i disse situationer danne et nyt forløbId 
til datakilden. ForløbId’et tælles op til en højere værdi. 

Bemærk, at UDB sletter et indberettet forløbId, hvis indberetningen ikke passer til det på-

gældende forløb. I så fald danner UDB et nyt forløbId, som vil blive returneret i validerings-
svaret til datakilden. 
 
Note 2: Status 
Herunder ses UDB's statuskoder samt oversættelse af statuskoderne fra STADS og SIS/esas. 
Ud over indberetning af status, skal der også sendes opdateringer fx af datoer. 

 

Værdi Betegnelse for status Beskrivelse 

1 Optaget Den unge optages på et uddannelsesfor-
løb. Hvis der er risiko for, at den unge af-
bryder uddannelsesforløbet, anvendes 
status Optaget også for denne indberet-

ning. 

2 Afbrudt Den unge har afbrudt sit uddannelsesfor-
løb 

3 Gennemført Den unge har gennemført sit uddannel-
sesforløb 
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STADS 

STADS 
kode 

STADS beteg-
nelse 

UDB kode 
(der sendes) 

Betegnelse i UDB 

Åben Åben 1 Optaget 

Se note 3  2 Afbrudt uddannelse 

SLUT  3 Gennemført uddannelse 

 
Indskrivning i STADS, svarer til status Optaget i UDB. 
Færdiggørelse i STADS, svarer til status Gennemført i UDB. 
Frafald i STADS, svarer til status Afbrudt i UDB. 
STADS har pt. ikke noget, der svarer til en frafaldstruet markering. 

 
SIS og esas 

SIS kode SIS betegnelse UDB kode 
(der sendes) 

Betegnelse i UDB 

4 Teknisk studie-
skift 

1 Optaget 

<null> Uddannelse i 
gang 

1 Optaget 

2 Afbrud 2 Afbrudt uddannelse 

3 Ikke påbegyndt 2 Afbrudt uddannelse 

1 Afsluttet (fuld-

ført) 

3 Gennemført uddannelse / Afsluttet 

 
SIS/esas har pt. ikke noget, der svarer til en frafaldstruet markering. 
SIS/esas sender kun information om unge til UDB, når UDB-koden ændres. 
 

Note 3: AfbrudsaarsagsKode 
Herunder ses afbrudsårsagskoderne for hhv. STADS, SIS/esas. 
 
STADS 

STADS udmeldelsesbegrun-
delser 

UDB's 
Afbrudsaar-

sagsKode 

Betegnelse i UDB  
 

EJAC: Ikke accepteret tilbud 
plads 

1 Ej mødt: Den unge dukkede ikke op ved 
studiestart 

EJHO: Hold ikke oprettet 1 Ej mødt: Den unge dukkede ikke op ved 
studiestart 

AJPL: Afvist på grund af 
manglende plads 

1 Ej mødt: Den unge dukkede ikke op ved 
studiestart 
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FTRI: Fortryd indskrivning 1 Ej mødt: Den unge dukkede ikke op ved 
studiestart 

IUDL: Indskrivning udløbet 1 Ej mødt: Den unge dukkede ikke op ved 
studiestart 

AFSK, Afbrudt ved studieskift 5 Ændret uddannelse: Den unge har skiftet 
uddannelse, men fortsætter på hoved-
skolen 

EJKV: Afvist på grund af 
manglende kvalifikationer 

4 Faglige krav: Den unge har vist sig ude af 
stand til at klare uddannelsens faglige 

krav 

DØD 10 Død 

AFIN, Afbrudt af institutio-
nen 
(Bruges også til enkeltfag, 
som UDB gerne undgår hæn-
delser på, hvis de foregår 
samtidig med andre hændel-
ser for med samme uddan-
nelsestype) 

8 Andet 
 

(SLUT, Afsluttet) - Denne udmeldelsesbegrundeles medfø-
rer ikke en årsagskode, men kun en sta-
tuskode (3 Gennemført) 

 
SIS og esas 
AfbrudsaarsagsKode fra SIS og esas oversættes konsekvent til koden 9 ’Ukendt/ikke oplyst’. 
 
 
Note 4: Kode for STADS uddannelsestyper 
 

STADS kode Uddannelses-
type 

Sendes til UDB Erhvervskompetencegi-
vende uddannelse 

1 Adgangskursus Ja Nej 

2 Bachelor Ja Ja 

3 Kandidat Ja Ja 

4 p-bachelor Ja Ja 

5 ph.d Ja Ja 

6 Solist Ja Ja 

7 Suppleringsfag Ja Nej 

8 Udelt Ja Ja 

 

Note 5: Etatkoder 
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Etatkode Betegnelse Uddannelsesniveau Kilde 

1 Politibetjent V Politiet 

2 Konstabelelev F Forsvar 

3 Officerselev V Forsvar 

4 Militærnægter F Forsvar 

 

6.3 Tabel "UddannelsesinstitutionKontakt" 

UddannelsesinstitutionKontakt indeholder kontaktoplysninger for den relevante uddannel-

sesinstitution. 
 

Felt Type Krævet Lovlige 
værdier 

Beskrivelse 

Navn String (100) Nej  Kontaktperson på institution 
ved risiko for frafald: navn på 
person 

Telefon Integer(10) Nej  Kontaktperson på institution 
ved risiko for frafald: telefon 
nummer på person 

Email String(50) Nej  Kontaktperson på institution 
ved risiko for frafald: e-mail på 

person 
 

 

6.4 Tabel "ElevKontakt" 

ElevKontakt indeholder kontaktoplysninger for den unge. 
 

Felt Type Krævet Lovlige 
værdier 

Beskrivelse 

Telefon Integer (10) Nej  Den unges telefonnummer 

Email String Nej  Den unges mailadresse 

 

6.5 Tabel "Modtager" 
Modtager indeholder information om det eksterne system, der anvender servicen. 

Felt Type Krævet Lovlige 
værdier 

Beskrivelse 

ModtagerSy-
stemID 

String (50) Ja  En streng, som udpeger det eks-
terne system – dvs. navnet på 
systemet. 
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Felt Type Krævet Lovlige 
værdier 

Beskrivelse 

ModtagerSy-
stemTransakti-
onsID 

String (10) Ja  En streng (fx et UUID el .lign.) 
som udpeger hvorfra i det kal-
dende system, de indsendte op-
lysninger stammer. 

 

6.6 Tabel ”IndberetningSvar” 
Ved indberetning returnerer webservicen følgende synkrone svar, såfremt der ikke opstår 
fejl i schemavalideringen i STIL's integrationsplatform. 

Felt Type Krævet Lovlige 
værdier 

Beskrivelse 

HaendelseNummer String Ja UDB-<ti-
mestamp> 

Unik id, der identificerer indbe-
retningen i UDB. 

 

Hvis der opstår fejl i schemavalideringen, sender STIL's Integrationsplatform en fejlbesked. 
Information om dette findes på viden.stil.dk på siderne for leverandører. 

 

7 WS ValideringsSvarOgAdvis 

Denne webservice anvendes til at hente resultatet af valideringen af indberetninger. Ser-
vicen returnerer valideringssvar tilhørende den enkelte datakilde (uddannelsesinstitution). 
 
Det forventes, at webservicen generelt kaldes uden brug af søgeparametre, da Ungedata-
basen således vil returnere alle de valideringssvar, der ikke tidligere er sendt til datakilden. 

 
I de tilfælde hvor man ønsker at styre, hvilke indberetninger der hentes valideringssvar for, 
er det muligt at angive et specifikt hændelsesnummer. 
 
Man kan også spørge på alle valideringssvar for hændelsesnumre, der er lig med eller større 
end et angivet hændelsesnummer. Denne mulighed forventes kun at blive anvendt i situati-

oner, hvor datakilden ønsker at hente en større mængde af historiske valideringssvar ek-
sempelvis ved systemfejl eller datatab. 
 
Webservicen er udstillet på integrationsplatformen (IP-ung). 

7.1 Hent 

Den overordnede struktur i xml’en fremgår af nedenstående figur. 
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Hent Modtager1:1

Figur 
2: XML struktur for afhentning  
 
Hent indeholder søgeparametre til at afgrænse hvilke valideringssvar, der hentes.  
 

Felt Type Krævet Lovlige 
værdier 

Beskrivelse 

SidstHentet DateTime Nej yyyy-

mm-
ddThh:m
m.ss 

Timestamp for afhentning af fejl 

og advis. 
Når der er skrevet et tidspunkt i 
feltet returneres alle fejl og ad-
vis der enten ikke er afhentet 
tidligere eller er afhentet efter 
dette tidspunkt. 

FraHaendelse-
Nummer 

String Nej  Der returneres valideringssvar 
for indberetninger med det an-
givne hændelsesnummer og 
derover. Angiv derfor det mind-
ste hændelsesnummer, der øn-

skes information om. 

Haendelse-
Nummer 

String Nej UDB-<ti-
mes-
tamp> 

Der returneres valideringssvar 
for indberetninger med dette 
hændelsesnummer. 

Modtager (XML 
element) 

 Ja  Modtagerfeltet skal indeholde 
information om det eksterne sy-
stem, der anvender webser-
vicen.  
Se afsnit 6.5. 

 

7.2 HentSvar 

Den overordnede struktur i xml’en fremgår af nedenstående figur. 
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HentSvar

1:?

Adviser

1:?

Valideringssvar

1:1

Kvitering

1:?

Fejl

1:? Advis

 
Figur 3: XML struktur for afhentning af valideringssvar og adviseringer 
 

HentSvar returnerer valideringssvar til datakildens administrative system for alle de indbe-
retninger, som datakilden endnu ikke har afhentet, såfremt der ikke angives særlige søge-
parametre. Ungedatabasen konfigureres til at returnere svar for 99 indberetninger, men 
dette kan ændres. Hvis der således findes flere svar, returneres de tidligste med markering 
om, at der findes flere. Herefter kan datakilden kalde igen og få de resterende. 
 
Valideringssvarene sorteres efter hændelsesnummer, og leveres med det laveste nummer 
først (sorteret efter CPR-nummer). 
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Felt Type Krævet Lovlige værdier Beskrivelse 

FindesFlereHa-
endelser 

Boolean Ja True = Ja der 
findes flere 
hændelser, og 
der bør spørges 
igen for at få de 
resterende. 
False = Nej. Alle 
hændelser er re-
turneret. 

Markering af om der fin-
des flere svar end dem, 
der er returneret i det 
aktuelle svar.  
Når datakilden modtager 
besked om, at der findes 
flere svar, er det hensig-
ten, at der spørges igen 
på de resterende. 

HoejesteHaen-
delseNummer 

String Nej  Indeholder det højeste 
hændelsesnummer, der 
er returneret i et svar. 
Hvis der er angivet en 
markering af, at der fin-
des flere hændelser, kan 
kaldet gentages med 
denne værdi i Hændel-
sesnummer, hvilket vil 
give de efterfølgende va-
lideringssvar.  

Valideringssvar XML ele-
ment 

Nej  Indeholder kvittering og 
eventuelle fejl efter endt 
behandling af indberet-
ningen. 

Adviser XML ele-
ment 

Nej  Informationen bruges 
ikke for videregående 
uddannelser.  

 

7.2.1 Valideringssvar 

Valideringssvar indeholder en fejlstruktur og en kvitteringsstruktur. 
 

Felt Type Krævet Kommentar 

HaendelseNummer String 
(50) 

Ja Et hændelsesnummer dannet af 
UDB 

Fejl  XML ele-
ment 

Nej Indeholder eventuelle konkrete fejl 
som følge af behandlingen i UDB.  

Kvittering  XML ele-
ment 

Nej Indeholder oplysning om hændel-
sen, hvis den er oprettet. 
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Fejl 
Fejl indeholder de konkrete fejl, som er konstateret i løbet af behandlingen. 

Felt Type Krævet Kommentar 

Fejlkode Integer 
(10) 

Ja En entydig identifikation af fejltypen 
i UDB. 

Fejltekst String 
(250) 

Ja Beskrivelse af fejlen. 

 

Kvittering 
Kvittering indeholder forløbsId’et for den oprettede hændelse. Det vil sige, at der returne-

res en kvittering for indberetninger uden fejl samt for indberetninger med tilhørende bløde 
fejl. 

Felt Type Krævet Kommentar 

ForloebId String 
(50) 

Ja Forløbidenten er en entydig identifi-
kation af forløbet, som hændelsen 
der er oprettet ud fra indberetnin-
gen er blevet tilknyttet i UDB. 

 

8 Fejlkoder 
Der oprettes ikke hændelser ved hårde fejl. Disse indberetninger afvises. Der vil således 

være behov for at gensende indberetninger, hvis det ud fra fejlbeskeden vises at være rele-
vant.  

Der dannes hændelser for indberetninger med bløde fejl, men der returneres en fejlbesked, 
da det antages, at der er uregelmæssigheder ved indberetningen.  

Herunder er de mulige fejlkoder vist. 

8.1 Fejlkoder i forbindelse med validering 
 

Fejlnr. Relateret attribut Fejltekst Forklaring Blød fejl: B 
Hård fejl: H 

1 Annullering  Annullering ugyl-
dig, hændelses-
nummer og CPR-
nummer ikke fun-
det 

Det er ikke muligt at 
finde det angivne hæn-
delsesnummer og CPR-
nummer, som skal an-
nulleres. 

H 

2 Uddannelseskoder Ugyldig uddannel-
seskode eller akti-
vitetskode 

Kode for en af værdi-
erne: Klassetrin, CØSA-
formål, Jobcenter akti-
vitetstype, Jobcenter 

H 
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Fejlnr. Relateret attribut Fejltekst Forklaring Blød fejl: B 
Hård fejl: H 

aktivitetskode, Aktivi-
tetsgruppekode, SU 
uddannelseskode, 
PKAT (Etat kode) eller 
Forberedende aktivi-
tetskode er ikke i liste 
over gyldige værdier.  

3 Afbrudsårsagskode Ugyldig afbrudsår-
sagskode 

Kun årsagskoder iht. 
myndighedskrav er gyl-

dig for indberetning. 

H 

4 Uddannelseskode Uddannelsesko-
den på negativliste 
i UDB. 

Aktiviteter med den 
anførte uddannelses-
kode ønskes ikke regi-
streret i UDB. Indbe-
retningen er ikke ind-
læst i UDB. 

H 

5 Institutionsnummer Ukendt instituti-
onsnummer 

Institutionsnummeret 
findes ikke i Instituti-
onsregisteret 

H 

6 Hændelsedato Hændelsesdatoen 

må ikke fremdate-
res 

Hændelsesdatoen for 

gennemførsel/afbrud 
må ikke ligge efter da-
gen for indberetningen 
(dags dato). 

H 

7 Afbrudsårsagskode  Afbrudsårsags-
kode skal angives 
ved afbrud 

Der skal angives en gyl-
dig afbrudsårsag, når 
en ung afbryder sin ud-
dannelse. 
Afbrudsårsag skal også 
være angivet ved mar-
kering af 'Afbrud ifølge 
UU-center'. 

H 

8 Afbrudsårsagskode  Afbrudsårsag angi-
ves kun ved af-
brud 

Afbrudsårsag kan ikke 
angives ved andre for-
mer for indberetninger 
end afbrud og 'Afbrud 
ifølge UU-center'. 

H 

14 CPR-nummer Den unge findes 
ikke i UDB 

Der skal kun indberet-
tes for unge med bo-
pæl i Danmark. CPR 
nummeret kan ikke 

H 
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Fejlnr. Relateret attribut Fejltekst Forklaring Blød fejl: B 
Hård fejl: H 

genfindes i UDB i rela-
tion til en aktiv ung bo-
siddende i Danmark. 

15 CPR-nummer Aldersgrænse 
overskredet 

Aldersgrænsen er 
overskredet. Den unge 
skal være fyldt 15 år og 
være under 30 år. 

H 

16 Status Ugyldig status-
kode 

Kun status iht. liste i 
grænsefladebeskrivel-

sen er gyldig for indbe-
retningen. 

H 

30 Kildeleverandør Datakildebeteg-
nelse format ikke 
gyldigt 

Betegnelsen for kilde-
koden kendes ikke i 
UDB. 

H 

62 Dublet Dublet Der er registreret en 
indberetning, hvor føl-
gende er identisk: 
CPR-nummer 
Institutionsnummer 
Uddannelseskode 

Hændelsesdato 
Status 
Speciale (hvis udfyldt). 
Registreringstiderne er 
ikke nødvendigvis 
identiske. Ved samtidig 
afbrud og gentilmel-
ding på samme uddan-
nelse, skal afbruddet 
registreres først. 

H 

209 Uddannelsesinstitu-
tionKontaktnavn 

Kontaktperson-
navn mangler 

Kontaktpersonoplys-
ninger er angivet, men 

mangler navn på kon-
takten 

B 

101   exception - UDB Intern fejl i UDB H 
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8.2 Fejlkoder i forbindelse med behandling af indberetningen 
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Fejlnr. Relateret attribut Fejltekst Forklaring Blød fejl: B 
Hård fejl: H 

12 ForloebId ForloebId er 
krævet og skal 
matche regi-
streringer 

Forløbsidenten på indbe-
retningen peger på et for-
løb, der ikke matcher ind-
beretningen for så vidt an-
går CPR-nummer, hovedin-
stitution eller uddannelses-
kode. Det er krævet for 
indberetninger om risiko 
for frafald og afbrud fra 
UU-centre. 

H 

75 ForloebId Optag efter 
gennemført ud-
dannelse ikke 
mulig 

Uddannelsen er allerede 
gennemført. Dermed er 
indberetningen om opta-
gelse afvist. Kræver annul-
lering af hændelse for gen-
nemført uddannelse inden 
anden status kan indberet-
tes. Fejlen benyttes hvis 
hændelsen ikke er histo-
risk. 

H 

213 ForloebId Nyt forløbid an-
vendt, da det 
indberettede 
forløbid ikke 
matcher et for-
løb på den 
unge 

Forløbsidenten på indbe-
retningen peger på et for-
løb, der ikke matcher ind-
beretningen for så vidt an-
går CPR-nummer, hovedin-
stitution eller uddannelses-
kode, men der er ikke er 
krav om forløbsident på 
denne indberetning. Der 
tildeles et nyt forløbsId 

B 

257 ForloebId Forløb mangler 
optag 

Der forventes et Optag, før 
der modtages et afbrud el-
ler gennemførelse. 

B 

265 ForloebId Der findes tidli-
gere indberet-
ning om afbrud, 
som bør annul-
leres 

Der er tidligere registreret 
afbrud for forløbet. Af-
bruddet bør annulleres, 
hvis denne indberetning er 
korrekt 

B 

272 ForloebId Optag eller af-
brud indberet-
tet efter indbe-
retning af gen-
nemført forløb 

Der er tidligere registreret 
at forløbet er gennemført, 
hvilket harmonerer dårligt 
med, at der nu indberettes 
optag/afbrud 

B 
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Det bemærkes, at formattjek foretages i integrationsplatformen og kan resultere i fejl 400. 

Hårde fejl angives med numre op til 199. 

Bløde fejl angives med numre fra 200. 

 

8 Endpoints til testmiljø 
 

https://ws01.ung.stil.dk/services/VideregaaendeUddannelse/?wsdl  
 
https://ws01.ung.stil.dk/services/ValideringsSvarOgAdvis/?wsdl  
 

9 Endpoints til produktionsmiljø 
 

https://ws03.ung.stil.dk/services/VideregaaendeUddannelse/?wsdl  
 
https://ws03.ung.stil.dk/services/ValideringsSvarOgAdvis/?wsdl  
  

273 ForloebId Der er tidligere 
indberettet 
hændelse med 
senere registre-
ringstid og eller 
hændelsesdato 

Der er tidligere indberettet 
hændelse på forløbet med 
senere registreringstid 
og/eller hændelsesdato 

B 

https://ws01.ung.stil.dk/services/VideregaaendeUddannelse/?wsdl
https://ws01.ung.stil.dk/services/ValideringsSvarOgAdvis/?wsdl
https://ws03.ung.stil.dk/services/VideregaaendeUddannelse/?wsdl
https://ws03.ung.stil.dk/services/ValideringsSvarOgAdvis/?wsdl
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10 XSD 
 

https://ws01.ung.stil.dk/services/VideregaaendeUddannelse/?xsd=Videregaa-

endeUddannelse.xsd 

 

<schema xmlns:tns="http://stil.dk/ipung/services/videregaaendeuddan-

nelse/v1.0" xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDe-

fault="qualified"targetNamespace="http://stil.dk/ipung/services/videregaa-

endeuddannelse/v1.0"> 

<simpleType name="NonEmptyStringType"> 

<restriction base="string"> 

<minLength value="1"/> 

<whiteSpace value="collapse"/> 

<pattern value=".*[^\s].*"/> 

</restriction> 

</simpleType> 

<simpleType name="CPRNrType"> 

<restriction base="string"> 

<whiteSpace value="collapse"/> 

<pattern value="((((0[1-9]|1[0-9]|2[0-9]|3[0-

1])(01|03|05|07|08|10|12))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-9]|30)(04|06|09|11))|((0[1-

9]|1[0-9]|2[0-9])(02)))[0-9]{6})|0000000000"></pattern> 

</restriction> 

</simpleType> 

<element name="Ping"> 

<complexType> 

<sequence/> 

</complexType> 

</element> 

<simpleType name="RestrictedString"> 

<restriction base="string"> 

<pattern value="[0-9a-zA-Z_\-]+"/> 

</restriction> 

</simpleType> 

<element name="PingSvar"> 

<complexType> 

<sequence> 

<element minOccurs="0" name="PingResult" nillable="true" type="string"/> 

</sequence> 

</complexType> 

</element> 

<simpleType name="TelefoneType"> 

<restriction base="nonNegativeInteger"> 

<whiteSpace value="collapse"/> 

<totalDigits value="10"/> 

</restriction> 

</simpleType> 

<complexType name="UddannelsesinstitutionKontaktType"> 

<sequence> 

<element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Navn"> 

<annotation> 

<documentation> 

Kontaktperson på institution ved risiko for frafald: navn på person 

</documentation> 

</annotation> 

<simpleType> 

<restriction base="string"> 

<maxLength value="500"/> 

https://ws01.ung.stil.dk/services/VideregaaendeUddannelse/?xsd=VideregaaendeUddannelse.xsd
https://ws01.ung.stil.dk/services/VideregaaendeUddannelse/?xsd=VideregaaendeUddannelse.xsd
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</restriction> 

</simpleType> 

</element> 

<element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Telefon" type="tns:Telefone-

Type"> 

<annotation> 

<documentation> 

Kontaktperson på institution ved risiko for frafald:telefon nummer på per-

son 

</documentation> 

</annotation> 

</element> 

<element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Email"> 

<annotation> 

<documentation> 

Kontaktperson på institution ved risiko for frafald: e-mail på person 

</documentation> 

</annotation> 

<simpleType> 

<restriction base="string"> 

<maxLength value="50"/> 

<pattern value="[^@]+@[^\.]+\..+"/> 

</restriction> 

</simpleType> 

</element> 

</sequence> 

</complexType> 

<complexType name="ElevKontaktType"> 

<sequence> 

<element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Telefon" type="tns:Telefone-

Type"/> 

<element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Email" type="string"/> 

</sequence> 

</complexType> 

<element name="ServiceFaultDetailer"> 

<complexType> 

<sequence> 

<element name="FejlKode" type="string"/> 

<element name="Fejlmeddelelse" type="string"/> 

</sequence> 

</complexType> 

</element> 

<element name="Indberet"> 

<complexType> 

<sequence> 

<element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="Modtager" type="tns:Modtager"/> 

<element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="CPRNr" type="tns:CPRNrType"/> 

<element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="HaendelseNummer" type="string"> 

<annotation> 

<documentation> 

Identifikation af en given indberetning i form af et løbenummer udtrukket 

af Ungedatabasen 

</documentation> 

</annotation> 

</element> 

<element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="ForloebId" type="string"> 

<annotation> 

<documentation> 
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Id dannet af UDB (nøgle på indberetning, som følger forløbet gennem syste-

met) Skal sendes med hvis hændelser omhandler sequenceerede igangsat for-

løb 

</documentation> 

</annotation> 

</element> 

<!-- 

 <element name="VideUddannelsesGroup" type="tns:ViderGroup"></element>  

--> 

<choice minOccurs="1"> 

<element name="Aktivitetsgruppekode"> 

<annotation> 

<documentation>Kode for SIS uddannelsesaktivitet</documentation> 

</annotation> 

<simpleType> 

<restriction base="nonNegativeInteger"> 

<totalDigits value="4"/> 

</restriction> 

</simpleType> 

</element> 

<element name="StadsKode"> 

<simpleType> 

<restriction base="nonNegativeInteger"> 

<totalDigits value="4"/> 

</restriction> 

</simpleType> 

</element> 

<element name="SuUddannelseskode"> 

<annotation> 

<documentation>Kode for uddannelses anvendt af SU</documentation> 

</annotation> 

<simpleType> 

<restriction base="nonNegativeInteger"> 

<totalDigits value="6"/> 

</restriction> 

</simpleType> 

</element> 

<element name="Etatkode" type="string"/> 

</choice> 

<!-- 

 <element name="InstitutionGroup" type="tns:InstitutionGroup"></element>  

--> 

<choice maxOccurs="1"> 

<element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="SuInstitution"> 

<simpleType> 

<restriction base="nonNegativeInteger"> 

<totalDigits value="20"/> 

</restriction> 

</simpleType> 

</element> 

<element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="InstitutionNummer"> 

<annotation> 

<documentation> 

Afdeling hvor undervisning/aktivitet foregår.UDB anvender værdien fra in-

stitutionsregisteret 

</documentation> 

</annotation> 

<simpleType> 

<restriction base="nonNegativeInteger"> 
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<totalDigits value="6"/> 

</restriction> 

</simpleType> 

</element> 

</choice> 

<element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="HaendelseDato" type="dateTime"> 

<annotation> 

<documentation> 

Dato for hændelse. Fx startdato på uddannelse, dato for afbrud af uddan-

nelse, gennemførelse eller dato for frafaldstruet. 

</documentation> 

</annotation> 

</element> 

<element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="AfbrudsaarsagsKode"> 

<annotation> 

<documentation> 

Kode for årsag til afbrud af forløb/aktivitet.Skal udfyldes, hvis status 

er frafald. 

</documentation> 

</annotation> 

<simpleType> 

<restriction base="nonNegativeInteger"> 

<totalDigits value="2"/> 

</restriction> 

</simpleType> 

</element> 

<element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="Status"> 

<annotation> 

<documentation> 

Kode for status for den unge på den aktivitet der indberettes. Ex Opta-

gelse, Afbrud, Gennemførelse, ikke i arbejde, Deltidsarbejde, Fuldtidsar-

bejde, Forsørget eller Ikke forsørget. 

</documentation> 

</annotation> 

<simpleType> 

<restriction base="nonNegativeInteger"> 

<totalDigits value="2"/> 

</restriction> 

</simpleType> 

</element> 

<element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="KildeLeveran-

doer" type="tns:NonEmptyStringType"> 

<annotation> 

<documentation> 

Betegnelses/kode der identificerer kildeleverandøren 

</documentation> 

</annotation> 

</element> 

<element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Annullering" type="boolean"> 

<annotation> 

<documentation> 

Markering af at en tidligere indberetning med samme indhold som denne an-

nulleres. 

</documentation> 

</annotation> 

</element> 

<element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="Registreringstid" type="date-

Time"> 

<annotation> 
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<documentation> 

Tidspunkt for registrering af hændelsen i kildesystemet 

</documentation> 

</annotation> 

</element> 

<element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="FrafaldstruetMarker-

ing" type="boolean"> 

<annotation> 

<documentation>Markering for registrering af risiko for frafald.</documen-

tation> 

</annotation> 

</element> 

<element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="UddannelsesinstitutionKon-

takt" type="tns:UddannelsesinstitutionKontaktType"></element> 

<element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="ElevKontakt" type="tns:ElevKon-

taktType"/> 

</sequence> 

</complexType> 

</element> 

<element name="IndberetSvar"> 

<complexType> 

<sequence> 

<element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="Modtager" type="tns:Modtager"/> 

<element name="HaendelsesNummer" type="string"/> 

</sequence> 

</complexType> 

</element> 

<complexType name="ViderGroup"> 

<choice maxOccurs="1" minOccurs="1"> 

<element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Aktivitetsgruppekode"> 

<annotation> 

<documentation>Kode for SIS uddannelsesaktivitet</documentation> 

</annotation> 

<simpleType> 

<restriction base="nonNegativeInteger"> 

<totalDigits value="4"/> 

</restriction> 

</simpleType> 

</element> 

<element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="StadsKode"> 

<simpleType> 

<restriction base="nonNegativeInteger"> 

<totalDigits value="4"/> 

</restriction> 

</simpleType> 

</element> 

<element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="SuUddannelseskode"> 

<annotation> 

<documentation>Kode for uddannelses anvendt af SU</documentation> 

</annotation> 

<simpleType> 

<restriction base="nonNegativeInteger"> 

<totalDigits value="4"/> 

</restriction> 

</simpleType> 

</element> 

<element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Etatkode" type="string"/> 

</choice> 

</complexType> 
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<complexType name="InstitutionGroup"> 

<choice maxOccurs="1" minOccurs="1"> 

<element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="SuInstitution"> 

<simpleType> 

<restriction base="nonNegativeInteger"> 

<totalDigits value="20"/> 

</restriction> 

</simpleType> 

</element> 

<element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="InstitutionNummer"> 

<annotation> 

<documentation> 

Afdeling hvor undervisning/aktivitet foregår.UDB anvender værdien fra in-

stitutionsregisteret 

</documentation> 

</annotation> 

<simpleType> 

<restriction base="nonNegativeInteger"> 

<totalDigits value="6"/> 

</restriction> 

</simpleType> 

</element> 

</choice> 

</complexType> 

<complexType name="Modtager"> 

<sequence> 

<element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="ModtagerSystemID" type="tns:Re-

strictedString"></element> 

<element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="ModtagerSystemTransaktion-

sID" type="tns:RestrictedString"></element> 

</sequence> 

</complexType> 

</schema> 
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https://ws01.ung.stil.dk/services/ValideringsSvarOgAdvis/?xsd=Valid-

eringsSvarOgAdvis.xsd 

 

<schema xmlns:tns="http://stil.dk/ipung/services/valideringssva-

rogadvis/v1.0" xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" element-

FormDefault="qualified"targetNamespace="http://stil.dk/ipung/ser-

vices/valideringssvarogadvis/v1.0"> 

<element name="Hent"> 

<complexType> 

<sequence> 

<element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="Modtager" type="tns:Modtager"/> 

<choice maxOccurs="1" minOccurs="0"> 

<element minOccurs="0" name="SidstHentet" type="dateTime"/> 

<element minOccurs="0" name="FraHaendelseNummer" type="string"/> 

<element minOccurs="0" name="HaendelseNummer" type="string"/> 

</choice> 

</sequence> 

</complexType> 

</element> 

<complexType name="Modtager"> 

<sequence> 

<element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="ModtagerSystemID" type="tns:Re-

strictedString"></element> 

<element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="ModtagerSystemTransaktion-

sID" type="tns:RestrictedString"></element> 

</sequence> 

</complexType> 

<element name="Ping"> 

<complexType> 

<sequence/> 

</complexType> 

</element> 

<simpleType name="RestrictedString"> 

<restriction base="string"> 

<pattern value="[0-9a-zA-Z_\-]+"/> 

</restriction> 

</simpleType> 

<element name="PingSvar"> 

<complexType> 

<sequence> 

<element minOccurs="0" name="PingResult" nillable="true" type="string"/> 

</sequence> 

</complexType> 

</element> 

<element name="HentSvar"> 

<annotation> 

<documentation> 

HentSvar returnerer OK kvittering eller fejlmelding for sequencee indbe-

retninger samt advis for eksempelvis registrering af frafaldstruet eller 

afbrud ifølge UU for en ung på et forløb på en institution tilknyttet ak-

tuel bruger. Valideringssvar indeholder enten en fejl eller en kvitering 

for hver og indberetninger der er færdigprocesseret og hvor der ikke tid-

ligere er afhentet fejlmeldinger.hvor aktuel bruger er datakilde. Advis 

indeholder identifikation af en ung, der er registreret som frafaldstruet 

eller med afbrud ifølge UU centrene. 

</documentation> 

</annotation> 

<complexType> 

https://ws01.ung.stil.dk/services/ValideringsSvarOgAdvis/?xsd=ValideringsSvarOgAdvis.xsd
https://ws01.ung.stil.dk/services/ValideringsSvarOgAdvis/?xsd=ValideringsSvarOgAdvis.xsd
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<sequence> 

<element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="Modtager" type="tns:Modtager"/> 

<element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="FindesFlereHaen-

delser" type="boolean"/> 

<element minOccurs="0" name="HoejesteHaendelseNummer" type="string"/> 

<element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Valid-

eringsSvar" type="tns:ValideringsSvarType"/> 

<element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Adviser" type="tns:Ad-

viserType"/> 

</sequence> 

</complexType> 

</element> 

<element name="ServiceFaultDetailer"> 

<complexType> 

<sequence> 

<element name="FejlKode" type="string"/> 

<element name="Fejlmeddelelse" type="string"/> 

</sequence> 

</complexType> 

</element> 

<complexType name="ValideringsSvarType"> 

<annotation> 

<documentation> 

Valideringssvar indeholder oplysninger om resultatet af valideringen af en 

konkret indberetning. 

</documentation> 

</annotation> 

<sequence> 

<element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="HaendelsesNum-

mer" type="string"/> 

<element maxOccurs="unbounded" minOc-

curs="0" name="Fejl" type="tns:FejlType"/> 

<element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Kvitering" type="tns:Kvit-

eringType"/> 

</sequence> 

</complexType> 

<complexType name="AdviserType"> 

<annotation> 

<documentation> 

Advis indeholder identifikation af en ung der er registreret som frafalds-

truet eller med afbrud ifølge UU centeret. Adviseringen sendes for at in-

stitutionen kan tage handling på at fastholde den unge i uddannelse. 

</documentation> 

</annotation> 

<sequence> 

<element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="HaendelsesNum-

mer" type="string"/> 

<element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="ForloebId" type="string"/> 

<element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Advis" type="tns:Advis-

Type"/> 

</sequence> 

</complexType> 

<complexType name="FejlType"> 

<sequence> 

<element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="FejlKode" type="int"> 

<annotation> 

<documentation> 

Entydig identifikation af fejltypen i Ungedatabasen. Hvis der ikke er kon-

stateret felt i valideringen er fejlkoden 00 
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</documentation> 

</annotation> 

</element> 

<element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="FejlTekst" type="string"> 

<annotation> 

<documentation> 

Beskrivelse af fejlen. Hvis der ikke er konstateret felt i valideringen er 

fejlteksten ’Valideringen er gennemført uden fejl’ 

</documentation> 

</annotation> 

</element> 

</sequence> 

</complexType> 

<complexType name="KviteringType"> 

<sequence> 

<element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="ForloebId" type="string"> 

<annotation> 

<documentation> 

Entydig identifikation af forløbet som hændelsen der er oprettet udfra 

indberetnignen er blevet tilknyttet i Ungedatabasen. 

</documentation> 

</annotation> 

</element> 

</sequence> 

</complexType> 

<complexType name="AdvisType"> 

<sequence> 

<element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="AdvisKode" type="int"> 

<annotation> 

<documentation> 

Entydig identifikation af fejltypen i Ungedatabasen. Hvis der ikke er kon-

stateret felt i valideringen er fejlkoden 00 

</documentation> 

</annotation> 

</element> 

<element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="AdvisTekst" type="string"> 

<annotation> 

<documentation> 

Beskrivelse af fejlen. Hvis der ikke er konstateret felt i valideringen er 

fejlteksten ’Valideringen er gennemført uden fejl’ 

</documentation> 

</annotation> 

</element> 

</sequence> 

</complexType> 

</schema> 

 


