
Chat-spor fra esas fremvisning 3. september 2020 
 

10:05:39  From  KEA Mikkel Sommer : jo vi kan sagtens høre :) 

10:05:42  From  SANO : det er fint her 

10:06:09  From  Lisbeth Ougaard : Lyden kan skrues op direkte på jeres pc nede i højre hjørne. Tryk på 
højttaleren og ryk på "skyderen" 

10:15:15  From  MICH : Er der ingen genvejstaster, så det er muligt at hurtig hoppe til billederne? Så 
man ikke konstant skal bruge musen. 

10:16:18  From  Sabrina Vogt : Man kan bruge Tab funktionen på lige fod med andre Microsoft 
produkter 

10:17:01  From  Sabrina Vogt : Og genvejstaster kan findes i esas vejledningen 

10:17:18  From  Lisbeth Ougaard : …. og ellers andre windowsgenvejstaster 

10:18:54  From  Charlotte_Egholm--CHEG-- : Link til windows genvejstaster :-) 
https://support.microsoft.com/da-dk/help/4026425/windows-10-keyboard-shortcuts 

10:21:28  From  MICH : Tak, jeg synes dog stadig, der er utrolig meget arbejde med musen og jeg 
forestiller mig også utrolig mange unødvendige tabs, når tab funktionen benyttes. 

10:23:48  From  Michelle Nielsen : Kan man kopiere et PUE eller skal der oprettes et nyt hver gang? 

10:24:05  From  Sidsel Breck : Hvad vælger man, hvis man har flere uddannelsesformer? Fx kører et hold 
i dagtimerne nogle dage, på aftener andre dage og afsluttes m internat? 

10:24:49  From  Sabrina Vogt : @Michelle Du kan vælge at PUE'erne skal oprettes automatisk, hvis du 
sætter perioderne op på SUE'en 

10:25:05  From  Michelle Nielsen : tak 

10:25:16  From  Lisbet_Bjerregaard_Jensen--LBJ-- : Hvad er definitionen på en undervisningsdag - vi har 
ofte blanding mellem online og tilstedeværelse  

10:25:55  From  Sabrina Vogt : @Sidsel Så opretter man en SUE uden at definere undervisningsform og 
sætter først dette på den enkelte PUE  

10:25:56  From  Sidsel Breck : Vi har fået besked om, at Nemstudie ikke er obligatorisk…???? 

10:27:12  From  Sabrina Vogt : Undervisningsdag svarer til dag i SIS. Hvis online er live-undervisning, vil 
man nok også gerne definere disse dage. 

10:27:57  From  Sidsel Breck : Sabrina, kan du uddybe? Skal alle dage udspecificeres med 
undervisingsform? 

10:28:05  From  Lisbet_Bjerregaard_Jensen--LBJ-- : Ok så tre timer en dag og 2 timer en anden dag - er 
det lige med 1 eller to dage? 

10:29:11  From  Sabrina Vogt : @Sidsel Man kan vælge flere dage af gangen, eller man kan specificere i 
supplerende oplysninger i publiceringen af udbuddet 



10:29:36  From  Katrine_Frausig--KFR-- : Kan man også oprette og håndtere kurser/aktiviteter, der ikke 
er knyttet op på UVM-fag? 

10:29:42  From  Sabrina Vogt : @Lisbet Jeg tænker, at I vil gøre det i esas lige som i gør i dag i SIS 

10:29:50  From  CAJO : hvad gør man hvis man skal tilmeldes en fuld uddannelse 
meritlæreruddannelsen under Åben Uddannelse ? 

10:30:11  From  Lisbet_Bjerregaard_Jensen--LBJ-- : @Sabrina - Antal undervisningsdage bruges ikke i SIS 

10:30:45  From  Sabrina Vogt : @Katrine Ja, det vil være på IDV og Enkeltfagsuddannelserne. 
Meritlærer- og Meritpædagog får fra 2021 UVM fag defineret 

10:30:55  From  Lisbet_Bjerregaard_Jensen--LBJ-- : Kan I vise hvilke felter fra PUE som sendes til ug.dk 

10:32:21  From  Sidsel Breck : Kan I uddybe, hvordan link til ug dannes? og hvad det linker til, såfremt 
det dannes automatisk? 

10:32:53  From  Sabrina Vogt : @CAJO Mankan godt melde den studerende på flere elementer ad 
gangen. Vi er i gang med en ændring til Merituddannelserne, så der vil vi kunne give dig et 
bedre svar senere. 

10:33:27  From  Sabrina Vogt : @Lisbet Antal undervisningsdage er vi opmærksomme på udfordringen i. 
Den er meldt ind 

10:33:37  From  medi : Angående faktueringsgrundlag:  Hvilke konteringsoplysninger skal udfyldes i 
faktureringsgrundlag? Er det et krav, at der skal udfyldes en kontostreng med alle fire 
obligatoriske dimensioner   

10:33:59  From  Katrine_Frausig--KFR-- : … vil man så også kunne bruge nemStudie til at håndtere 
ansøgere til ren IDV-aktivitet? 

10:34:27  From  Sabrina Vogt : @sidsel Vi vender lige tilbage til ug.dk 

10:35:08  From  Sidsel Breck : Hvad sker der med deltagerne, når man aflyser et hold? 

10:35:46  From  Sabrina Vogt : @medi Der er kun krav om den første dimension. Kontostrengen kan 
opsættes som default på den juridiske institution  

10:35:51  From  Lisbeth Ougaard : Katrine: Ja, så snart ansøgninger til IDV er inde i esas, vil de kunne/ 
skal de håndteres på linje med andre ansøgninger 

10:36:18  From  Sabrina Vogt : @Katrine Ja, nemStudie kan også håndtere IDV 

10:37:16  From  Lisbeth Ougaard : Sidsel: Ansøgningerne kan overføres til et andet udbud eller 
annulleres alt efter ansøgers valg 

10:37:40  From  Sabrina Vogt : @Sidsel. Hvis man aflyser et hold, vil man let kunne ændre elementet på 
ansøgningerne til et alternativ eller inaktivere ansøgningen, afhængig af om ansøgeren ønsker 
at blive flyttet eller annullerer sin ansøgning 

10:38:02  From  Monika Parshad (mopa) : Hvad betyder betegnelse af indskrivningsform? Hvor indtastes 
indskrivningsformer såsom 5100, 5800 osv. jf. tilskudsinstruks? 



10:38:22  From  Karin : Henter den betaleroplysninger fra CVR-registret? Eller skal de oprettes og 
vedligeholdes manuelt? 

10:38:33  From  KHTH : Niels: Vil du vise oversigten over ansøgninger igen? Kan man se på den oversigt 
om ansøgningen er færdigbehandlet / afventer dokumentation? 

10:38:42  From  Julie_Mellergaard_Larsen--JULA-- : Kan man tilføje tekst til ansøgeren, fx i ft at 
dokumentation på erfaring mangler? 

10:38:50  From  Sabrina Vogt : @Monika Indskrivningsform defineres på SUE eller PUE  

10:39:29  From  Sidsel Breck : Ses dokumenter / bilag til ansøgninger  i Nemstudie / esas? 

10:39:51  From  Monika Parshad (mopa) : Betyder det så 5100, 5800 osv. defineres på SUE eller PUE? 

10:39:59  From  Sabrina Vogt : @Sidsel Bilagene ses i esas 

10:40:01  From  Sonja Lund : men det er kun hvis man har valgt nemstudie til publisering, at der sendes 
mails ud om manglende dokumentation,? 

10:40:26  From  Lisbeth Ougaard : Julie: Der ligger standard tekster i løsningen til de mest gængse ting 
som mangler. Ellers kan man selv oprette en kommunikation/besked til en enkelt ansøger - 
eller til flere på én gang 

10:40:38  From  Sadie Pedersen Sanderson : Hvordan ser det ud hvis der er aflyst? 

10:40:43  From  Sabrina Vogt : @Monika Ja, det er korrekt. På SUE, hvis alle PUE'er udbydes på eks. 
5100, på PUE'en hvis det varierer fra udbud til udbud 

10:40:49  From  Lisbeth Ougaard : Standardteksterne aktiveres automatisk - se vejledningen 

10:41:34  From  Sidsel Breck : Kan man se, hvilke dokumenter der “afventer” fx CV eller 
uddannelsesbevis? 

10:41:42  From  Monika Parshad (mopa) : Hvad betyder det, når status er blank? 

10:41:53  From  Lisbeth Ougaard : Sidsel: Ikke i listevisningen pt. 

10:43:42  From  Lisbeth Ougaard : Monika: Læg mærke til, at der er to forskellige status: 
Sagsbehandlingsstatus og Optagelsessstatus. 

10:44:02  From  Sabrina Vogt : @Monika Sagsbehandlingsstatus vil altid være udfyldt. De andre 
status'ser defineres af studieadmin. 

10:44:05  From  Lisbeth Ougaard : Optagelsesstatus vil være blank, indtil man tilbyder en studieplads 

10:44:28  From  Julie_Mellergaard_Larsen--JULA-- : Overføres der debitorer fra sis til esas, eller opretter 
vi dem selv efterhånden som de kommer? 

10:46:01  From  Sabrina Vogt : @Sadie Du kan ikke se på ansøgningen om en PUE er aflyst, men den der 
aflyser PUE'en, kan sende en notifikation til Optagsteamet, så de er opmærksomme på at 
skulle håndtere evt. ansøgninger til elementet 



10:47:02  From  Sadie Pedersen Sanderson : @sabrina - spørgsmålet handler om listevisningen af 
ansøgere. Hvis jeg aflyser - hvordan ser det så ud for de ansøgninger, der nu rammes af en 
aflysning? 

10:47:09  From  Sidsel Breck : Kan en ansøger blive optaget automatisk såfremt: 1) holder bliver oprettet 
2) ansøgeren har tidligere være optaget på uddannelsen? 

10:47:13  From  Sabrina Vogt : @Julie I konverteringen medtager vi IKKE Virksomhederne. 
Institutionerne vil blive oprettet i esas fra Institutionsregisteret på forhån, men private 
virksomheder skal oprettes efter konvertering via CVR nr. 

10:48:42  From  Karin : Og så skal vi igen selv vedligeholde de private virksomheder? 

10:49:07  From  Sadie Pedersen Sanderson : @Karin - ja og alle de offentlige for de har ikke deres EAN 
med over 

10:49:25  From  Mette : Kan der bruges alias ifm kontering ? 

10:49:25  From  Sabrina Vogt : @Sidsel. Nej, en ansøger optages ikke automatisk. Man skal lave en 
arbejdsproces for at optage de studerende, der har ansøgt om ƥptagelse på elementet 

10:49:25  From  Sidsel Breck : Hvordan opfører systemet sig, såfremt man er nødt til at lave en 
kreditnota og udstede en ny faktura? 

10:49:46  From  Lisbeth Ougaard : Karin og Sadie: Nej, ikke korrekt. Ingen virksomheder kan oprettes i 
esas uden CVR-nr. Så der vil kun kunne ligge én af hver virksomhed 

10:50:05  From  Julie_Mellergaard_Larsen--JULA-- : ok, bliver der en regel om at et ean-nummer kun må 
være pårettet i esas én gang (i dag kan samme eannummer være oprettet mange gange, hvis 
postadresserne/afdelingerne er forskellige) 

10:50:24  From  Sabrina Vogt : @Karin Der er CVR opdatering på virksomhederne, dvs. at adresser mv 
vedligeholdes automatisk 

10:50:26  From  Kirsten Hostrup Bentsen : @Mette der er 8 dimensioner så en af dem kan bruges til 
alias  

10:50:36  From  Julie_Mellergaard_Larsen--JULA-- : oprettet (ikke pårettet)… 

10:51:05  From  Sabrina Vogt : @Julie Et EAN nr. kan godt anvendes på flere virksomheder 

10:51:15  From  Julie_Mellergaard_Larsen--JULA-- : ok tak 

10:51:31  From  Sadie Pedersen Sanderson : @ Et Eannummer kan kun være knyttet til et CVR nummer 

10:51:44  From  Sidsel Breck : Kan man tilknytte p-numre? 

10:51:47  From  medi : Til Kirsten: Til opkrævning  i ESAS. Opdateres dimensioner automatisk fra 
Navision? Hvis vi f.eks, justerer kontoplanen og får fire delregnskaber i stedet for ét fra 2021 i 
Navision?   

10:51:50  From  Sadie Pedersen Sanderson : Tilgengæld kan  et EAN nummer godt benyttes på tværs af 
P-numre 



10:52:08  From  Sabrina Vogt : @Sidsel Ja, der er mulighed for P-numre 

10:52:15  From  COHA : Hvordan skal virksomhederne så finde ud af hvem/hvilken afdeling der skal 
betale? En kommune har f.eks. flere hundrede EAN numre? 

10:52:36  From  Sadie Pedersen Sanderson : Det er vigtigt at det sendes til det korrekte EAN nummer 

10:52:49  From  Sadie Pedersen Sanderson : Vi bruger kun CVR nummer hvis der ikke er et EAN nummer.  

10:52:59  From  Sabrina Vogt : @COHA Det kan man se ud fra P-nummeret 

10:53:03  From  CAJO : kan man opkræve enkeltpersoner i stedet for et helt hold af gangen ? 

10:53:13  From  Sadie Pedersen Sanderson : Vi vil jo også gerne have vores fakturaer i vores 
fakturasystem og ikke i E-boks 

10:53:58  From  BWN : Kan man sende faktura på mail 

10:54:04  From  Monika Parshad (mopa) : Hvordan skelnes mellem gebyrtype, som danner grundlag for 
STÅ-indberetning og de gebyrtype, som ikke gør dette? 

10:54:19  From  Sabrina Vogt : @CAJO Ja, man kan godt fakturere en person ad gangen 

10:54:30  From  Kirsten Hostrup Bentsen : @medi man kan på den juridiske institution opsætte 
dimensionerne i esas og så vil de blive brugt fremadrettet 

10:54:33  From  Sadie Pedersen Sanderson : Det vil altid være Navision, der udsteder fakturaer, så de 
kan ikke sendes fra mail fra esas.  

10:55:12  From  Kirsten Hostrup Bentsen : @medi og vi slår op mod Navision ved afsendelse f.eks. hvis 
en debitor er spærret eller lignende 

10:55:18  From  Sadie Pedersen Sanderson : Hvad så hvis kunden har en anden definition af 
forfaldsdatoer? 

10:55:29  From  COHA : Hvordan påfører man att. person - PO nr mv. til fakturaen? 

10:55:47  From  Sabrina Vogt : Forfaldsdato kan defineres på den enkelte virksomhed i Navision 

10:56:12  From  Lisbet_Bjerregaard_Jensen--LBJ-- : Vi skal kunne kreditere en faktura selvom den ikke er 
betalt 

10:56:20  From  Sabrina Vogt : @COHA Det gør man i Kontakperson feltet 

10:56:23  From  Betina Hocke : Det lyder mærkeligt at man ikke kan kreditere noget der ikke er betalt 

10:56:24  From  SUHA6762 : Bliver det lavet om omkring kreditering, da man jo godt kan lave en fejl. 

10:56:24  From  medi : Kirsten. Jeg spørger til proces før afsendelse, ESAS skal have 
konteringsoplysninger udfyldt. Hvordan dannes de dimensioner, som kan vælges? Vliver de 
indlæst fra Navision  

10:56:28  From  Sadie Pedersen Sanderson : Kunden vil normalt ikke betale hvis fakturaen er forkert. Så 
der skal kunne krediteres uden betalt faktura. 



10:56:41  From  Kasper_Ulf_Pedersen--KUP-- : Hvis der er fejl i fakturaen bliver den jo ikke betalt, så skal 
vi lave en kreditnota. 

10:56:42  From  Sabrina Vogt : @Lisbet Man kan godt kreditere en ikke betalt faktura 

10:56:51  From  MUDS : Kreditering uden betaling skal være muligt 

10:57:15  From  Lisbet_Bjerregaard_Jensen--LBJ-- : @Sabrina . tænkte det nok, men det var ikke det 
Niles/Kirsten sagde 

10:58:49  From  MUDS : enig 

10:58:49  From  Michelle Nielsen : Jeg syntes der er kommet mange gode og aktuelle spørgsmål....jeg 
håber I vil sende svarene ud til os alle, da jeg tænker vi alle sidder med mange af de samme 
spørgsmål. Det er svært at følge med i Nielses Gennemgang samtidigt med at følge med i 
Chatten 

10:59:41  From  Lisbet_Bjerregaard_Jensen--LBJ-- : enig med @Michelle 

11:00:02  From  Sabrina Vogt : Vi skal nok samle op på alle de gode spørgsmål 
 

11:00:02  From  Lisbeth Ougaard : Michelle: Du kan til sidste lige inden du går ud af mødet trykke på 
knappen i nederste højre hjørne og sige "gem chat". Ellers kommer der til at ligge svar på 
ufm.dk/esas - også en video af præsentationen 

11:00:57  From  medi : @Kirsten. Jeg spørger så interesseret til kontering i faktureringsgrundlag fordi 
der sker skift i konplan for UFM institutioner fra 2021, Hvis økonomi har den justerede 
kontoplan parat i Navision, kan vi da regne med, at studieadm som udfylder oplysninger i ESAS 
om kontering får den aktuelle kontoplan i Navision præsenteret ? 

11:01:37  From  Kirsten Hostrup Bentsen : @BWN og @Sandie der er opsat 
dokumentafsendelsesmetode på debitor og der kan ved nogle vælges manuel og derved mail 

11:02:05  From  BWN : tak 

11:02:32  From  Sidsel Breck : Alletiders, at man kan se forløb hos andre udd.inst. Gælder det også 
“gamle” gennemførte moduler eller kun de moduler, der er genneført efter indførelsen af 
esas? 

11:02:57  From  Kirsten Hostrup Bentsen : @medi vi er i implemneteringsteamet opmærksom på den 
fælles kontoplan og ændringerne. Vi har dialogen med kontoret her i styrelsen ift. hvorrnår i 
går over.  

11:03:03  From  Lisbet_Bjerregaard_Jensen--LBJ-- : @Niels - det kunne være godt at der var en opdeling 
i de forskellige typer fx samling af Diplomuddannelses modueler, Akademiuddannelses 
moduler, IDV, Enkeltfagm, Fagspecifikke kurser 

11:03:13  From  Sabrina Vogt : @Sidsel Det gælder også for konverterede GUE'er 

11:03:17  From  Sadie Pedersen Sanderson : @kirsten Jeg hedder ikke Sandie så jeg ser ikke dine svar 

11:03:40  From  Lisbeth Ougaard : Sidsel: De skulle fremgå også fra før esas 



11:03:46  From  Kirsten Hostrup Bentsen : @Sadie beklager slåfejlen 

11:03:50  From  Sabrina Vogt : @Lisbet Det kan være et ÆØ til videreudvikling:-) 

11:04:25  From  SUKR : Enig med @Lisbet  

11:05:14  From  Sidsel Breck : @Sabrina, trækker man da info om tidligere gennemførte moduler fra 
uvm-faget? Retter i evt. slåfejl i titler? 

11:06:07  From  Sabrina Vogt : Ja, alle elementer navngives efter Takstkataloget, dvs. det officielle navn 

11:06:12  From  Monika Parshad (mopa) : Hvad betyder indskrivningsform "enkeltfag"? Tilskudsinstruks 
definerer indskrivningsform i koder? 

11:06:52  From  Betina Hocke : Merit og realkompetencevurdering kommer ikke fra wiseflow 

11:07:37  From  Lisbeth Ougaard : Merit registeres på en anden måde i esas. Merit findes ikke som en 
karakter i esas 

11:07:45  From  CTO : Praktik ER relevant på ÅU. Både enkeltfag på læreruddannelsen og 
meritlæreruddannelsen indeholder praktik 

11:07:49  From  Sabrina Vogt : @Monika Vi benytter også koderne i esas på SUE/GUE 

11:08:00  From  Sidsel Breck : @Hvordan håndteres moduler, der har ændret titler med beholdt det 
samme kvm-fag? Fx Projektledelse på AU i ledelse - mener kvm-faget tidligere hed 
Projektstyring i praksis. 

11:08:28  From  Mona_Jakobsen--MGJ-- : Der er også praktik på merit pædaoguddannelsen 

11:08:45  From  Sabrina Vogt : @Sidsel De vil alle stå med det aktuelle navn. 

11:09:38  From  Monika Parshad (mopa) : Jeg synes, at betegnelsen  "indskrivningsform" forvirrer lidt 

11:10:07  From  Lisbet_Bjerregaard_Jensen--LBJ-- : @Sidsel og Sabrina - det er ikke godt, for så rettes 
det på gamle bedømmelser 

11:10:26  From  Sidsel Breck : @Lisbet, meget enig med dig :-) 

11:10:46  From  Sadie Pedersen Sanderson : @Lisbet_Bjerregaard_Jensen 

11:10:58  From  Sabrina Vogt : @Monika Den korrekte betegnelse er indskrivningsform. 

11:11:32  From  Lone_Wraa_Laursen--LOWR-- : kommer I til noget med afgangsårsag - så at det var 
automatisk ved OU - men tænker ikke at det så kan være det her? 

11:11:51  From  Sadie Pedersen Sanderson : Undskyld ramte lige retur. Vi har samme problematik i dag, 
men hvis uddannelserne vurderer at det faglige indhold er identisk, så det kun er titlen, der 
skal opdateres, så vil det jo også slå igennem på nyudskrivning af beviser i dag, men vi vil jo 
stadig kunne dokumenterer det faglige indhold i modulet. 

11:12:02  From  Sabrina Vogt : @Lisbet Vi kan desværre ikke navngive anderledes i PUE navnet, men lad 
os lige tage den i implementeringssporet 

11:12:35  From  Sabrina Vogt : @Lone, Det beder jeg Niels om lige om lidt 



11:12:37  From  Anne Møller Hansen : Kommer der noget vedr. rekvirenter 

11:12:48  From  Lisbet_Bjerregaard_Jensen--LBJ-- : @Sabrina - det handler desværre ikke om SIS/esas 
med den måde navneændringer håndteres i SIU 

11:12:48  From  Lisbeth Ougaard : Lone: Når der foreligger en bedømmelse på et afgangsprojekt - og 
kun i dette tilfælde - vil en studerende blive afmeldt som gennemført. 

11:13:30  From  Sidsel Breck : @Deltagerne har en bevidsthed om, at de har taget et fag med et bestemt 
navn - de vil ret sikkert opfatte det som dårlig service / utjekket… 

11:14:12  From  Lone_Wraa_Laursen--LOWR-- : Men kan der så åbnes igen - når en person kommer 
tilbage og vil have endnu et modul fra samme uddannelse? 

11:14:42  From  Sabrina Vogt : @Lone, ja det kan der 

11:14:53  From  CAJO : hvad hvis betaleren er en virksomhed /skole ? 

11:14:55  From  Kasper_Ulf_Pedersen--KUP-- : Det kunne være smart, hvis man kunne søge på EAN 
nummer i debitor. 

11:15:32  From  Sabrina Vogt : @Cajo så sættes debitor til en eks. skole 

11:16:50  From  KHTH : Er det muligt at have flere "emner" fra dahsboardet åbent på samme tid - på 
samme skærm? Vi hopper jo ofte rundt imellem ansøgningsbilledet - og andre billeder... 

11:16:58  From  COHA : De bliver afgangsført når de har afsluttet afgagnsprojektet 

11:17:40  From  SUHA6762 : Hvad sker der så, hvis de tilmelder sig et andet fag. 

11:17:49  From  Sidsel Breck : Skal man lade de studerende, der ikke tager afgangsprojekt, stå åbne? 

11:17:58  From  CAJO : hvordan opkræver man  for 1 person af gangen, kan I vise det ? 

11:19:02  From  Lisbeth Ougaard : Sidsel: Det vil man typisk gøre, hvis man kan se, at den studerende er 
i gang med en hel diplomuddannelse 
 

11:19:17  From  COHA : Kan man søge frem hvor mange der er tilmeldt fra en bestemt virksomhed, og 
hvor langt de hver især er i deres forløb? 

11:19:21  From  Sabrina Vogt : @Sidsel Man skal afgangsføre efter bestået afgangsprojekt, da det skal 
indberettes til Danmarks Statistik 

11:20:00  From  Katrine_Frausig--KFR-- : Kan man sammenlægge flere forskellige profiler for samme 
person - ansøger/studerende uden dansk cpr - de kan i SIS godt stå flere gange med forskellige 
fiktive cpr-numre? 

11:20:00  From  Lisbeth Ougaard : COHA: Ja, via avanceret søgning. Demo af dette element er planlagt 
til næste torsdag 

11:20:28  From  Sabrina Vogt : @COHA På Virksomheden kan du se de faktureringsgrundlag, der betales 
af virksomheden og derigennem hvilke elementer de har "købt" 



11:20:57  From  Julie_Mellergaard_Larsen--JULA-- : Kommer I til at vise, hvordan vi skal håndtere 
specialuddannelserne (som jeg husker det, skal de oprettes som IDV)? Der er jo både 
fagindhold og praktikperioder som på ÅU/OU? 

11:21:00  From  Sabrina Vogt : @katrine Ja, du kan merge dem i esas 

11:21:32  From  Sabrina Vogt : @Julie Ja, de håndteres som IDV og vil ikke blive gennemgået her 

11:22:07  From  Sadie Pedersen Sanderson : Gælder det også Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske, 
som er SU berettiget? 

11:22:07  From  Heidi_Bisgaard_Nielsen--HEBN-- : De kan vi :) 

11:22:08  From  SUHA6762 : ja 

11:22:49  From  Sidsel Breck : Hvad mener du med at alle på længere sigt SKAL? 

11:23:04  From  Sabrina Vogt : @Sidsel Det er målet:-) 

11:23:39  From  Sidsel Breck : Det vil sige, at vi kun kan køre med tredjepart midlertidigt? Og at det ikke 
kommer i høring? 

11:24:16  From  Lisbet_Bjerregaard_Jensen--LBJ-- : Hvor bliver linket til tilmelding på NemStudie 
udstillet, så vi kan bruge det på vores egen hjemmeside? 

11:24:17  From  Sabrina Vogt : @Sidsel Nej, man kan altid benytte tredjepartssystemer 

11:24:23  From  Sidsel Breck : Ok :-) 

11:24:26  From  KHTH : Ser vi det færdige layout af nemStudie nu, eller ændrer layoutet sig inden det 
går live? 

11:25:13  From  Lisbeth Ougaard : Lisbet: Du danner selv linket til tilmelding til IDV på nemStudie 

11:25:25  From  Kirsten Hostrup Bentsen : @Kasper_Ulf_Pedersen det skal oprettet som et ÆØ 

11:25:30  From  Betina Hocke : STå, hvordan kommer det til at foregå? 

11:25:35  From  Rie Bro Hansen EAAA : Bliver det muligt at betale via NemStudie? 

11:25:37  From  Lisbeth Ougaard : KHTH: Dette er det endelige layout 

11:25:43  From  COHA : Vedhæftede dokumenter, hvordan ser vi dem i esas? 

11:25:57  From  Lisbet_Bjerregaard_Jensen--LBJ-- : @Lisbeth - det handler ikke om IDV med 
diplommoduler 

11:26:08  From  KHTH : Er løsningen også mobilvenlig - og/eller kommer den som en app? 

11:26:43  From  Sabrina Vogt : @Rie Betaling er med som ønske i videreudviklingen 

11:26:59  From  Sidsel Breck : De kommende indberetningsterminer forkorter vores mulighed for at 
arbejde med længere betalingsfrister - hvad er bevæggrunden for det? 

11:27:45  From  Sabrina Vogt : @Betina Vi har en særlig præsentation af indberetninger d. 10. 

11:28:38  From  Katrine_Frausig--KFR-- : er der en max størrelse for filupload? 



11:29:16  From  Sabrina Vogt : @Sidsel Det spørgsmål kan vi desværre ikke svare på i SIU.. 

11:30:24  From  KHTH : Jeg fik ikke fat i tid + emne til næste demo. 

11:30:49  From  Niels Kølle : Indberetninger, rapporter den 10. september kl. 10 
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