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Ønskeliste ekspertgruppe for etterutdanning 
FS-18-029-3 Oppdatert pr 6.4.2018 

Prioritet A 

[FS-589] EVU: Etterutdanningskurs samlebilde - Som saksbehandler ønsker 

jeg at merknadsfeltet fra Deltaker skal byttes ut med merknadsfeltet fra 

Kursdeltakelse i underbildet Deltakere Created: 24/Nov/17  Updated: 06/Apr/18  

Status: Open 

Project: FS  

Component/s: None  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: Prioritert ekspertgruppe EVU  

 

Type:  Improvement  Priority:  Minor  

Reporter:  Kjetil Røse Høybråten  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  Prioritert, Ønskeliste_EVU  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Attachments:  Endringsønske EVU, merknadsfelt.docx      

Sprint: Prioriterte saker 

 

 Description     

Til Etterutdanningsgruppen 

Merknader bør knyttes til kursdeltaker og ikke deltaker 

Merknadsfeltet i Etterutdanningskurs samlebilde, fanen Deltakere følger deltaker og ikke 

kursdeltaker. Dersom man legger inn en merknad på samme deltaker på to ulike kurs, så vil 

den gamle merknaden overskrives. Vi ønsker et nytt merknadsfelt knyttet til kursdeltaker på 

et gitt kurs. 

Nesten all informasjon vi registrerer i merknadsfeltet er knyttet til deltaker på et gitt kurs (og 

ikke generelle merknader knyttet til personen). 

Vurdering av konsekvenser. I dag overskriver saksbehandler på et kurs, merknadsinformasjon 

lagt inn av en saksbehandler på et annet kurs. Det er uheldig. Konsekvensene er mer korrekt 

informasjon og et bedre arbeidsverktøy. 

https://jira.usit.uio.no/browse/FS-589
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-589
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-589
https://jira.usit.uio.no/secure/BrowseProject.jspa?id=10440
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22fixVersion%22%3D12298%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=kjetihoy
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 Comments     

Comment by Kjetil Røse Høybråten [ 24/Nov/17 ]  

Fra møte 31.1: Forslaget sendes på høring. Hvis høringen støtter forslaget settes dette på 

prioritert liste. Prioritetsstatus A.  

 
 

  

https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=kjetihoy
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[FS-221] Som saksbehandler ønsker jeg å få samme mulighet for registrering 

av mangelkoder som i opptaksmodulen. Created: 17/Aug/11  Updated: 13/Feb/18  

Status: Open 

Project: FS  

Component/s: Etterutdanning  

Affects 

Version/s: 

Prioritert ekspertgruppe EVU  

Fix Version/s: Prioritert ekspertgruppe EVU  

 

Type:  New Feature  Priority:  Minor  

Reporter:  Knut Løvold  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  Prioritert, Ønskeliste_EVU  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

Environment:  UIO 

 

Attachments:  evu_mangel.gif      

Sprint: Prioriterte saker 

 

 Description     

Ønske om å få samme mulighet for registrering av mangelkoder som i opptaksmodulen. Dvs. 

underbilde for registrering av mangelkode og mulighet for å lage mangelbrev. 

 

 

 Comments     

Comment by Knut Løvold [ 26/Jan/12 ]  

Fra møte 18.01.2012. Ønskes som for opptak med underbilde på kursdeltaker for registrering 

av mangelkoder og mulighet for å kjøre mangelbrev 120.001 for disse. Ved innføring kan 

feltet STATUS_MANGLER_DOK fjernes. 

 
 

  

https://jira.usit.uio.no/browse/FS-221
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-221
https://jira.usit.uio.no/secure/BrowseProject.jspa?id=10440
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22component%22%3D10650%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22affectedVersion%22%3D12298%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22fixVersion%22%3D12298%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=knutlov
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=knutlov
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[FS-220]  Som saksbehandler ønsker jeg å kunne registrere tilbudsstatus i 

EVU på kursdeltaker og håndtere venteliste Created: 17/Aug/11  Updated: 06/Apr/18  

Status: Open 

Project: FS  

Component/s: Etterutdanning  

Affects 

Version/s: 

Prioritert ekspertgruppe EVU  

Fix Version/s: Prioritert ekspertgruppe EVU  

 

Type:  Epic  Priority:  Minor  

Reporter:  Knut Løvold  Assignee:  Geir Vangen  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  Prioritert, Ønskeliste_EVU  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

Environment:  EVU-gruppen 

 

Attachments:  FS-08-153_Kontroll_på_antal_ oppmeldte_i_Evuweb.docx     

evu_ventelistenr.gif      

Epic Name: EVU: Kontroll på antall oppmeldte  

RT ticket id: 368,222  

RT URL: https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=368222  

 

 Description     

Tilbudsstatus i EVU på kursdeltaker 
I første omgang er det her snakk om mulighet for manuell registrering av verdier, altså ikke 

noen opptaksrutine. Hovedsaken er å gi mulighet for ventelister i EVU, men det er vel 

naturlig at det kommer flere behov i forhold til å ha samme muligheter her som i 

opptaksmodulen. 

Kanskje det hadde vært kjekt å få inn en avkrysning for om verdien i tilbudstatus skal 

benyttes av EVU. 

I forlengelsen av dette blir det selvsagt behov for å kunne registrere ventelistenummer. 

Tilbudsstatus skal erstatte feltet Opptatt. 

Ved automatisk tilbud på etterutdanningskurset settes verdien til I i feltet. Dersom det også er 

J i automatisk jasvar, settes verdien til S.  

https://jira.usit.uio.no/browse/FS-220
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-220
https://jira.usit.uio.no/secure/BrowseProject.jspa?id=10440
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22component%22%3D10650%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22affectedVersion%22%3D12298%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22fixVersion%22%3D12298%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=knutlov
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=geirmv
https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=368222
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Ved utsendelse av 432.001 Kursbekreftelse gis det valg for å endre fra I til J. 

Verdien V settes manuelt. Ventelistenummer settes til forrige brukte +1. 

 

 

 Comments     

Comment by Knut Løvold [ 12/Jan/12 ]  

Fra NTNU mail 02.03.2011:  

Hei 

Vi har diskutert dette med venteliste litt mer hos oss og kommet 

fram til at vi kan være tjent med en noe enklere ventelistefunksjon  

enn det jeg beskrev i møtet den 19.01.11. 

Det vi ønsker oss er at de første søkerne (antall defineres av oss) 

får en epost med beskjed om at de er tatt opp til kurset under forutsetning 

av at de fyller opptakskravet. 

De neste søkerne får en epost om at de står på venteliste. 

Hvis vi kunne få på plass en slik ventelistefunksjon ville vi kunne gi  

søkerne våre bedre service og det ville bli mindre arbeidsbelastning på oss, så  

vi lurer derfor på når det kan være mulig å få en slik funksjon. 

Mvh 

Oddbjørg 

Comment by Knut Løvold [ 26/Jan/12 ]  

Fra møte 18.01.2012. Felt for registrering av ventelistenummer må på plass og rapporten 

431.001 må vise fram ventelistenummer og kunne filtreres på kun venteliste. Før dette kan tas 

i EVU-web må endringene komme på plass i klienten. Se EVUWEB-119. 

Comment by Adelheid M. Huuse (Inactive) [ 18/Nov/13 ]  

Dette er også en mulig løsning på problematikken med antall kursplasser som har hindret at 

UiO ikke har villet ta i bruk EVUWeb? 

Comment by Adelheid M. Huuse (Inactive) [ 19/Nov/13 ]  

Lagt til sak som har vært med siden 2008. Funksjonalitet for venteliste og funksjonalitet for 

kontroll på antall oppmeldte i EVUWeb bør vel sees i sammenheng? 

Comment by Adelheid M. Huuse (Inactive) [ 19/Nov/13 ]  

RT-saken henviser til svar fra UiB på notatet som er lastet opp i saken 

Comment by Kjetil Røse Høybråten [ 06/Feb/18 ]  

Har gjort om denne saken til en epic, og lagt mindre implementasjonssaker under den, for å få 

litt bedre kontroll på hva som leveres når. 

 

 

https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=knutlov
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=knutlov
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-49
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=adelhehu
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=adelhehu
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=adelhehu
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=kjetihoy
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Prioritet B 

[FS-588] EVU: Som deltaker ønsker jeg å kunne oppgi jobb-epostadresse i 

tillegg til privat adresse, slik at jeg slipper å oppleve at jobb-epostadressen jeg 

oppga, blir overskrevet av KORR Created: 24/Nov/17  Updated: 06/Apr/18  

Status: Open 

Project: FS  

Component/s: None  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: Prioritert ekspertgruppe EVU  

 

Type:  New Feature  Priority:  Trivial  

Reporter:  Kjetil Røse Høybråten  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  Prioritert, Ønskeliste_EVU  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Attachments:  Ønske_om_ekstra_e-

postadresse_til_etter_og_videreutdanningsdeltakere.docx      

 

 Description     

Til Etterutdanningsgruppen 

E-postadresse som kursdeltakere bruker i forbindelse med jobb blir borte når personen blir 

oppdatert mot kontakt- og reservasjonsregisteret 

Løsningsforslag: Få et e-post felt til for arbeidsrelatert e-post 

Vurdering av konsekvenser: Deltakere som ikke ønsker å blande sammen jobb og privatliv 

slipper det. Flere som bruker samme jobbadresse kan det. 

 

 

 Comments     

Comment by Kjetil Røse Høybråten [ 24/Nov/17 ]  

Dersom denne saken blir løst, må det opprettes sak på å innhente jobb-epost i EVUweb3. 

 

 

https://jira.usit.uio.no/browse/FS-588
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-588
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-588
https://jira.usit.uio.no/secure/BrowseProject.jspa?id=10440
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22fixVersion%22%3D12298%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=kjetihoy
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=kjetihoy
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Nye/uprioriterte saker 

[EVU3-135] Som kursansvarlig ønsker jeg et automatisk e-postvarsel når en 

søker trekker seg fra ett av mine kurs, slik at jeg kan holde oversikt over 

antall påmeldte Created: 08/Mar/18  Updated: 08/Mar/18  

Status: Open 

Project: EVUweb, Den Nyeste  

Component/s: None  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: None  

 

Type:  New Feature  Priority:  Major  

Reporter:  Kjetil Røse Høybråten  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  Ønskeliste_EVU  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

RT URL: https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=246952  

 

 Description     

Ønske fra HSN 
Oppfølging fra møte i EVU ekspertgruppe 

Begrunnelse: 

Det er behov for oppfølging av deltakere som trekker søknaden, bevisst eller ved en feil, etter 

den er innvilget. 

Beskrivelse av problemstilling: 

Når søkere søker studieplass i EVU-web, blir de lagt inn som deltakere i Etterutdanningskurs 

samlebilde. 

Dersom saksbehandler har huket av N i feltet Automatisk Jasvar, har søkeren mulighet til å 

trekke sin søknad helt frem til søknadsfrist. 

Ved trekk av søknad, kommer det inn TRUKKET i feltet Avbruddsstatus i 

Etterutdanningskurs samlebilde. Studieveileder på kurset får ingen melding om at en søker 

har trukket sin søknad. 

Det blir tilfeldig om vi oppdager det. Dette kan skape krøll ved oppfølging/ håndheving av 

betalingsbetingelser, trekkfrister og betaling. 

Med tanke på våre betalingsbetingelser ønsker vi ikke at studentene skal kunne trekke sin 

https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-135
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-135
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-135
https://jira.usit.uio.no/secure/BrowseProject.jspa?id=13258
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=kjetihoy
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=246952
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søknad uten at vi får beskjed om det. 

Løsningsforslag: 

Det ønskes en automatikk som sender epost til kurskontakt når studenter trekker seg fra 

innvilgede kurs. Automatikken består i at epost med informasjon om trekkdato, kurskode, 

tidskode, deltakernr og navn. 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon: 

Forslaget ble som tatt opp på møtet i ekspertgruppen for EVU, hvor 8 institusjoner er 

representert. HSN fikk gehør for ønsket, men fikk beskjed om å sende det gjennom de rette 

kanaler. 
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[FS-587] EVU: Som deltaker ønsker jeg at institusjonen blir informert hvis 

jeg melder meg på kurs med overlappende tidsperiode, slik at jeg slipper å bli 

fakturert for kurs jeg ikke har mulighet til å delta på Created: 24/Nov/17  Updated: 22/Jan/18  

Status: Open 

Project: FS  

Component/s: None  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: None  

 

Type:  New Feature  Priority:  Major  

Reporter:  Kjetil Røse Høybråten  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  Ønskeliste_EVU  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Attachments:  Endringsønske EVU, informasjon om søkere som har søkt flere 

kurs.docx      

Issue Links:  Reference 

referred to by  EVU3-48  Som søker/deltaker ønsker jeg varsel ...  Open  
 

RT URL: https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=236037  

 

 Description     

Til Etterutdanningsgruppen 

Det er behov for å kontrollere om en person har søkt på flere etterutdanningstilbud i en gitt 

periode. 

Det kan løses med en rapport eller at det er en hake på deltakere i Etterutdanningskurs 

samlebilde for de som har søkt på flere studier i en gitt periode. Perioden kan være et gitt 

semester, hvor studenten er aktiv og/eller er søker. Et alternativ er å ta utg.pkt i et kursets 

varighet, dvs bare ta med andre kurs som ligger innenfor samme periode. 

Mange EVU-kurs har bindende påmelding. Søkere har ikke nødvendigvis forstått 

konsekvensene av å søke seg til flere kurs samtidig. Denne informasjonen er derfor viktig og 

vil kunne brukes m.t.p å avklare hvorvidt det søkerens intensjon å følge flere kurs. 

Vurdering av konsekvenser: Kan spare søkeren fra å bli fakturert for flere kurs. 

 

https://jira.usit.uio.no/browse/FS-587
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-587
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-587
https://jira.usit.uio.no/secure/BrowseProject.jspa?id=10440
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=kjetihoy
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-48
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=236037
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[FS-586] EVU: Som søker ønsker jeg å kunne melde meg på et kurs med 

ledige plasser etter at trekkfristen er passert Created: 24/Nov/17  Updated: 22/Jan/18  

Status: Open 

Project: FS  

Component/s: None  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: None  

 

Type:  New Feature  Priority:  Major  

Reporter:  Kjetil Røse Høybråten  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  Ønskeliste_EVU  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Attachments:  Endringsønske EVU, endret funksjonalitet trekkfrist i 

etterutdanningskurs (2).docx      

RT URL: https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=236037  

 

 Description     

Til Etterutdanningsgruppen 
For betalingskurs er det ønskelig at man kan melde seg på kurs etter trekkfrist. Dette er 

aktuelt når kursene ikke er fulle. Dato for «Trekkfrist» bør derfor kunne registreres før dato 

for «Frist søknad». I dag er det en sperre, slik at dette ikke er mulig. 

Løsningsforslag: Sperren fjernes, og erstattes av et varsel 

Vurdering av konsekvenser: Det innebærer at søknad for kurs kan gå utover trekkfrist, slik at 

kursene kan fylles opp og man risikerer ikke at de som allerede er oppmeldt trekker seg. 

 

 

 Comments     

Comment by Kjetil Røse Høybråten [ 24/Nov/17 ]  

Må undersøkes om dette lar seg gjøre uten videreutvikling i dagens EVUweb. Hvis ikke, må 

dette vente til ny EVUweb er på plass. 

 
 

  

https://jira.usit.uio.no/browse/FS-586
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-586
https://jira.usit.uio.no/secure/BrowseProject.jspa?id=10440
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=kjetihoy
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=236037
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=kjetihoy
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[FS-585] EVU: Som saksbehandler ønsker jeg informasjon om at en søker har 

lastet opp dokumentasjon i EVUweb Created: 24/Nov/17  Updated: 06/Feb/18  

Status: Open 

Project: FS  

Component/s: None  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: None  

 

Type:  New Feature  Priority:  Major  

Reporter:  Kjetil Røse Høybråten  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  Ønskeliste_EVU  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Attachments:  Endringsønske EVU, informasjon om opplasting av dokumentasjon 

(1).docx      

RT URL: https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=235070  

 

 Description     

Til Etterutdanningsgruppen 
Det er behov for å kontrollere om søkere har lastet opp dokumentasjon via EVU-WEB. 

Det kan løses enten via en rapport eller en kolonne i Etterutdanningskurs samlebilde i fanen 

for deltakere, hvor det for eksempel angis en grønn hake for de som har lastet opp 

dokumenter, og en rød X for de som ikke har gjort det. Informasjonen bør begrenses til 

dokumenter som er lastet opp i en gitt periode, f.eks opptaksperioden til et gitt kurs. 

I dag er det tungvint å hente informasjonen, da en må gå å sjekke hver enkelt søker, gjerne 

flere ganger for å se om informasjon er blitt lastet inn. 

Vurdering av konsekvenser: Effektiviserer arbeidet med opptak til kurs betraktelig. 

 

 
 

https://jira.usit.uio.no/browse/FS-585
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-585
https://jira.usit.uio.no/secure/BrowseProject.jspa?id=10440
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=kjetihoy
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=235070
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