
[FS-542] Ubehandlede dokumenter og MOA Created: 27/Jul/17  Updated: 30/Apr/18  

Status: Open 

Project: FS  

Component/s: Opptak  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: Ønskeliste ekspertgruppe opptakssystemer  

 

Type:  New Feature  Priority:  Major  

Reporter:  Knut Løvold  Assignee:  Knut Løvold  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

Environment:  SO 

 

RT ticket id: 218,302  

RT URL: https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=218302  

 

 Description     

23.3.17 Jeg mistenker at noe ikke er helt som det skal med feltet ubehandlet dokument og 

dokumentasjonsstatusen MOA. 

Feltet ubehandlet dokument i søknad samlebilde NOM og rapporten 101.014 tar ikke hensyn 

til at dokumenter lastet opp i 2016 skal behandles på nytt i år. Søknader med dokumenter fra 

2016 får altså ikke J på ubehandlet dokument. 

Eksempel: 452595 

Jeg har også funnet søkere med blankt felt for ubehandlet dokument som bare har 

dokumenter lastet opp i 2017. 

Eksempel: 451523 

Er det meningen at MOA skal være dokumentasjonsstatus på søknader med ubehandlede 

dokumenter? I så fall fungerer det ikke helt. 

Eksempel 1: 451923 – dok.status: MOA, opplastede dokumenter: 0, ubehandlet dokument: 

blank 

https://jira.usit.uio.no/browse/FS-542
https://jira.usit.uio.no/secure/BrowseProject.jspa?id=10440
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22component%22%3D10640%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22fixVersion%22%3D16395%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=knutlov
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=knutlov
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=218302


Eksempel 2: 451751 - dok.status: MOA, opplastede dokumenter fra 2016, ubehandlet 

dokument: blank 

Eksempel 3: 450890 - dok.status: MOA, opplastede dokumenter fra 2017, ubehandlet 

dokument: J 

Jeg prøver å finne ut hvordan vi kan få ut gode rapporter over hvilke søknader som har 

opplastede dokumenter som vi skal behandle. Hvis dere har tips til hvordan vi får ut 

passende rapporter, tar jeg dem gjerne i mot. 

Med vennlig hilsen 

Marit Bjørnerud Rønning 

Samordna opptak 

CERES – Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier 

18.4.17 Hei! Feltet ubehandlet dokument settes til j når det kommer inn nye dokumenter, og 

den tar nok ikke hensyn til dokumenter som ble lastet opp i fjor. Vi bør endre dette til neste 

års opptak, slik at parameteren sette til J i starten av opptaket dersom det finnes dokumenter 

fra tidligere. 

Kathy 

 

 

 Comments     

Comment by Knut Løvold [ 08/Nov/17 ]  

møte 02.11.17: Denne er muligens i orden. Må sjekkes. 

Comment by Knut Løvold [ 17/Jan/18 ]  

Geir. Kan du gi en beskrivelse av hvordan MOA settes pr. nå? Tror det ble gjort endringer på 

dette i fjor, i forbindelse med endringer av hvordan ubehandlet dokument settes, men finner 

ikke noen beskrivelse. 

Comment by Geir Vangen [ 30/Apr/18 ]  

MOA settes av Fullfør-rutinen/FS157.001. 

  

Dersom Status_Omslagsark_Mottatt_Web har verdi J settes status MOA 

  

  

I fjor ble den (i starten av opptaket) satt for alle som ikke fikk noen annen verdi, men dette 

ble gjort om i april 2017. 

 

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/secure/ViewProfile.jspa?name=geirmv


 

  



[FS-626] Opptak - fjerning av kortkodenavn i opptaksbrev, lokalt opptak 
Created: 13/Mar/18  Updated: 13/Mar/18  

Status: Open 

Project: FS  

Component/s: Opptak  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: Ønskeliste ekspertgruppe opptakssystemer  

 

Type:  New Feature  Priority:  Major  

Reporter:  Knut Løvold  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

Environment:  HSN 

 

Attachments:  HSN-Vedlegg 2 Opptak endringsønsker mars 2018.docx      

RT ticket id: 247,582  

RT URL: https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=247582  

 

 Description     

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 

• FS120.003 

Opprinnelig RT-id/saksdokument dersom saken har vært behandlet tidligere 

Resultat av tidligere behandling etter innspill fra egen institusjon eller andre institusjoner 

  

• Ingen 

Begrunnelse - Begrunn kort hvorfor saken sendes inn eller hvorfor den ønskes behandlet på 

nytt. 

  * Kortkoden har ingen betydning for søkeren og kan gi grunnlag for usikkerhet hos søkere 

da den ikke har samme navn som opptakstypen vedkommende har søkt til. 

Beskrivelse av problemstilling 

• Se over 

https://jira.usit.uio.no/browse/FS-626
https://jira.usit.uio.no/secure/BrowseProject.jspa?id=10440
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22component%22%3D10640%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22fixVersion%22%3D16395%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=knutlov
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=247582


Løsningsforslag 

• Fjerne kortkoden (merket gult) 

Vurdering av konsekvenser 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

  

• Bedre utseende på opptaksbrevet 

 

 
 

  



[FS-627] Opptak - ny rutine for sletting av Kvote/kvoterunde i lokale opptak 
Created: 13/Mar/18  Updated: 13/Mar/18  

Status: Open 

Project: FS  

Component/s: Opptak  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: Ønskeliste ekspertgruppe opptakssystemer  

 

Type:  New Feature  Priority:  Major  

Reporter:  Knut Løvold  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

Environment:  HSN 

 

Attachments:  HSN-Vedlegg 1 Opptak endringsønsker mars 2018.docx      

RT ticket id: 247,581  

RT URL: https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=247581  

 

 Description     

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 

• Vi har tilsvarende rutine, FS160.003, for å generere Kvote/kvoterunde 

Opprinnelig RT-id/saksdokument dersom saken har vært behandlet tidligere 

Resultat av tidligere behandling etter innspill fra egen institusjon eller andre institusjoner 

  

• Ingen 

Begrunnelse - Begrunn kort hvorfor saken sendes inn eller hvorfor den ønskes behandlet på 

nytt. 

  * Ny rutine vil effektivisere oppsett av nye opptak 

Beskrivelse av problemstilling 

• Pr i dag er det slik at hver enkelt runde må slettes manuelt på hver enkelt kvote og det 

tar mye tid. 

https://jira.usit.uio.no/browse/FS-627
https://jira.usit.uio.no/secure/BrowseProject.jspa?id=10440
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22component%22%3D10640%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22fixVersion%22%3D16395%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=knutlov
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=247581


Løsningsforslag 

• Ønske om ny rutine for sletting 

 

 
 

  



[FS-644] Automatisk utfylling av Grunnutd i søknad samlebilde Created: 

16/Apr/18  Updated: 16/Apr/18  

Status: Open 

Project: FS  

Component/s: Opptak  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: Ønskeliste ekspertgruppe opptakssystemer  

 

Type:  New Feature  Priority:  Major  

Reporter:  Knut Løvold  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

Environment:  UIO 

 

RT ticket id: 249,702  

RT URL: https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=249702  

 

 Description     

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 

• Fanen «Grunnutd.» i søknad samlebilde, SOKNAD_OPPTAKSGRLAG 

Begrunnelse - Begrunn kort hvorfor saken sendes inn eller hvorfor den ønskes behandlet på 

nytt. 

  * Lette saksbehandling ved master- og ph.d.-opptak i søknad samlebilde, samt bedre 

statistikk over utdanningsbakgrunn for søkere til høyeregradsstudier. 

Beskrivelse av problemstilling 

• Fanen «Grunnutd.» i søknad samlebilde fylles ved UiO ut manuelt når søkere til 

master er fra ekstern institusjon. For ph.d.-søkere fylles feltet ut manuelt for både 

søkere med intern grunnlagskvalifikasjon og ekstern grunnlagskvalifikasjon. Ph.d.-

søkere får utfylt feltene oppnådd, fag, grad, sted og land fordi tallene rapporteres og 

kan brukes i statistikk. Mastersøkere får stort sett bare fylt ut feltet oppnådd, samt at 

det fylles ut gradsnivå og sted graden er fra i kommentarfeltet. Registreringen kan 

derfor ikke brukes til statistikk for dette studienivået/opptaket. For masteropptaket ser 

man ingen grunn til å bruke tid på fylle ut fanen riktig manuelt siden dette ikke 

rapporteres pr dags dato. 

Siden vi nå både har oversikt over interne kvalifikasjoner som er grunnlag for opptak, 

https://jira.usit.uio.no/browse/FS-644
https://jira.usit.uio.no/secure/BrowseProject.jspa?id=10440
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22component%22%3D10640%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22fixVersion%22%3D16395%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=knutlov
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=249702


samt i stor grad eksterne kvalifikasjoner i eksterne resultater, ønsker vi å få 

automatisert innleggingen av kvalifikasjon i fanen grunnutdanning.  

Det finnes en knapp allerede i drgradssøknad samlebilde «hente gradprot» og det vil 

være en fordel om tilsvarende funksjonalitet blir laget i søknad samlebilde også – 

særlig med tanke på å få over ph.d.-opptaket til samme bilde som øvrige opptak. 

Løsningsforslag 

• Vi ser for oss en løsning hvor registrert intern og/eller ekstern kvalifikasjon på riktig 

nivå kommer automatisk inn i fanen grunnutdanning for søker. Kun kvalifikasjoner 

som de facto kan gjelde som grunnutdanning for opptaket skal komme over. Det bør 

kunne defineres på opptaksnivå (opptak samlebilde) hvorvidt man ønsker automatisk 

innhenting av grunnutdanning for det aktuelle opptaket, og hvilket nivå som skal 

hentes inn. 

Ideelt sett ønsker vi at data oppdateres løpende ved nye forekomster i intern eller ekstern 

kvalifikasjon for søker. Sekundært at det oppdateres ved nattjobb med mulighet for å hente 

inn nye forekomster med knapp «hent grad». 

For søker med kun én aktuell kvalifikasjon bør den komme inn med standard hake i felt 

«inngår i sak» (tilsvarende SOKNAD_DOKARKIV, STATUS_INNGAR). Hvis søker har 

flere aktuelle kvalifikasjoner bør det, av hensyn til statistikk og til opptak som rapporterer 

grunnutdanning for opptak, kun være mulig å angi én grad som «inngår i sak». 

Saksbehandler må her gjøre et valg. Øvrige kvalifikasjoner blir liggende som grået ut 

(tilsvarende som i dokumentarkivet).  

Merknader:  

▪ Ønske om varseltrekant ved manglende utfylt grunnutdanning eller hvor det er flere 

enn én aktuell grad for gitte opptak, tilsvarende som for PPU i dag. Hvordan er dette 

satt for PPU i dag? Er det eventuelt noe som kan aktiviseres for andre opptak i FS av 

oss? 

▪ Søkere med internasjonal utdanning må fortsatt ha mulighet til å legge inn hvilket 

land de har utdanningen sin fra via Søknadsweb. 

Vurdering av konsekvenser 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

  

• Mer effektiv saksbehandling. Bedre statistikker. 

 

 
 

  



[FS-657] Nomination: Mulighet for at partnerinstitusjoner selv kan oppdatere 

informasjon om nominatorer Created: 23/Apr/18  Updated: 23/Apr/18  

Status: Open 

Project: FS  

Component/s: None  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: Ønskeliste ekspertgruppe opptakssystemer  

 

Type:  New Feature  Priority:  Major  

Reporter:  Martin Sagen  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

RT URL: https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=251756  

 

 Description     

Begrunnelse - Begrunn kort hvorfor saken sendes inn eller hvorfor den ønskes behandlet på 

nytt. 

Ønske om at eksterne partnere selv skal kunne vedlikeholde informasjon om hvilke egne 

ansatte som skal kunne nominere innreisende studenter. 

Beskrivelse av problemstilling 

Innreisende utvekslingsstudenter skal i dag nomineres av eget lærested, dette gjøres via 

tjenesten Nomination. For å kunne logge på denne løsningen må nominator være registrert i 

FS. I dag skjer dette utelukkende manuelt ved at ekstern partner tar kontakt og informerer 

om at de skal nominere, og de opprettes deretter i FS som nominator. 

Løsningsforslag 

Eksisterende nominatorer får rettigheter og funksjonalitet til å opprette nye nominatorer på 

egen institusjons avtaler. Det vil si at en person som i dag kan nominere studenter på 

Nomination også kan gi slike rettigheter til en kollega eller noen andre som skal ta over 

oppgaven. 

Vurdering av konsekvenser 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

https://jira.usit.uio.no/browse/FS-657
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-657
https://jira.usit.uio.no/secure/BrowseProject.jspa?id=10440
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22fixVersion%22%3D16395%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=martsag
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=251756


UiB gjerne 5-10 slike forespørsler hver dag. I snitt tar de ikke lang tid, men på bakgrunn av 

omfanget er det en omfattende oppgave. I tillegg vil det øke selvbetjeningsgraden for 

eksterne partnere. 

Risikoen for at noen tildeler rettigheter til personer som ikke burde ha det er selvsagt til 

stede, men i praksis er ikke risikoen større enn i dag. 

 

 
 

  



[FS-658] Nomination: innføre separat Nominasjonsfrist Created: 23/Apr/18  Updated: 

23/Apr/18  

Status: Open 

Project: FS  

Component/s: None  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: Ønskeliste ekspertgruppe opptakssystemer  

 

Type:  New Feature  Priority:  Major  

Reporter:  Martin Sagen  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

RT URL: https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=251757  

 

 Description     

Begrunnelse - Begrunn kort hvorfor saken sendes inn eller hvorfor den ønskes behandlet på 

nytt. 

Vi ønsker at det skal være mulig å differensiere mellom nominasjonsfristen (for eksterne 

partnere) og søknadsfristen (for eksterne utvekslingsstudenter). Selv om det i dag er en egen 

frist for å nominere innreisende utvekslingsstudenter (15. april), så vil det i praksis være 

mulig å nominere studenter helt fram til søknadsfristen for det opptaket Nomination er koblet 

til (1. mai i vårt tilfelle). 

Beskrivelse av problemstilling 

Perioden mellom 15. april og 1. mai er tenkt å gi studenter som nomineres en 

minimumsperiode for å gjennomføre søkeprosessen, men vi opplever at læresteder fortsetter 

å nominerer studenter i dette tidsrommet, noe som igjen skaper problemer både for oss og 

studentene. 

Personer som blir nominert rett før fristen vil vanligvis ikke rekke å søke, og derfor er det 

lite praktisk at man kan nominere helt frem til søknadsfristen. 

Løsningsforslag 

Det opprettes et nytt modulvalg (dato) for Nomination som avgjør hvilken periode det er 

mulig å nominere, uavhengig av søknadsfristen for det opptaket Nomination er koblet mot. 

Vurdering av konsekvenser 

https://jira.usit.uio.no/browse/FS-658
https://jira.usit.uio.no/secure/BrowseProject.jspa?id=10440
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22fixVersion%22%3D16395%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=martsag
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=251757


Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

Dette sikrer i første rekke at studenter som nomineres rekker å gjennomføre 

søknadsprosessen. 

 

 
 

  



[FS-659] Nomination: kunne nominere til flere enn én opptakstype Created: 

23/Apr/18  Updated: 23/Apr/18  

Status: Open 

Project: FS  

Component/s: None  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: Ønskeliste ekspertgruppe opptakssystemer  

 

Type:  New Feature  Priority:  Major  

Reporter:  Martin Sagen  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

RT URL: https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=251759  

 

 Description     

Begrunnelse - Begrunn kort hvorfor saken sendes inn eller hvorfor den ønskes behandlet på 

nytt. 

Vi opplever at Nomination totalt sett er en god løsning for å motta nominasjoner fra andre 

lærested om studenter de ønsker å sende på utveksling. Samtidig er det slutt på den tiden da 

utveksling var en enhetlig prosess, der det kun var snakk om studenter som kom for en 

periode på ett/to semester. Det er stadig mer vanlig med kortere opphold og traineeships 

(f.eks. studenter som avtaler å komme for å gjennomføre labarbeid).  

Samtidig følger ikke disse oppholdene nødvendigvis de vanlige semesterinndelingene, det 

kan like gjerne være at de kommer i april/oktober som januar/august. 

Beskrivelse av problemstilling 

Dersom vi i dag ønsker å håndtere dette gjennom Nomination, så må vi justere fristene for 

det ene opptaket som er koblet mot Nomination. Dette er i praksis ikke mulig. Vi ønsker 

derfor at Nomination videreutvikles slik at det kan håndtere flere ulike opptak, med ulike 

frister. 

Løsningsforslag 

Videreutvikling av Nomination, tilsvarende Søknadsweb, der det er et søketre og parameter 

satt på det enkelte opptak som avgjør om et opptak er tilgjengelig og søkbart på 

Søknadsweb. 

Vurdering av konsekvenser 

https://jira.usit.uio.no/browse/FS-659
https://jira.usit.uio.no/secure/BrowseProject.jspa?id=10440
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22fixVersion%22%3D16395%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/secure/ViewProfile.jspa?name=martsag
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=251759


Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

Vil gjøre det mulig å håndtere langt flere ulike typer utveksling i dag. Dette er saker som er 

svært tidkrevende å behandle i dag, med mye korrespondanse på epost og behov for 

avklaringer. 

 

 
 

  



[FS-662] Opptak, endring i Søknad - resultatgrunnlag Created: 26/Apr/18  Updated: 26/Apr/18  

Status: Open 

Project: FS  

Component/s: Opptak  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: Ønskeliste ekspertgruppe opptakssystemer  

 

Type:  New Feature  Priority:  Major  

Reporter:  Knut Løvold  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

Environment:  VID 

 

RT ticket id: 251,679  

RT URL: https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=251679  

 

 Description     

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 

• Søknad - resultatgrunnlag 

Begrunnelse - Begrunn kort hvorfor saken sendes inn eller hvorfor den ønskes behandlet på 

nytt. 

  * Saksbehandlere som jobber med lokalt opptak ønsker en effektiv løsning når de har ført 

over feil kvalifikasjon/emner i Søknad - resultatgrunnlag. 

Beskrivelse av problemstilling 

• I resultatgrunnlag er det mulig å flytte over alle emner som tilhører en bestemt 

kvalifikasjon. Men, dersom man ikke ønsker å flytte over samtlige emner likevel, 

eller har trykket feil, og vil slette, så må man manuelt krysse vekk og fjerne hvert 

enkelt emne og dette oppleves som veldig tungvint. Det ville vært tidsbesparende om 

det gikk an å fjerne hele kvalifikasjonen i et klikk, på samme måte som man kan 

legge de til på et klikk. 

Løsningsforslag 

https://jira.usit.uio.no/browse/FS-662
https://jira.usit.uio.no/secure/BrowseProject.jspa?id=10440
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22component%22%3D10640%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
https://jira.usit.uio.no/issues/?jql=project%3D10440%20AND%20%22fixVersion%22%3D16395%20ORDER%20BY%20priority%20ASC
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• Vi foreslår en løsning lik funksjonen i bildet Utdanningsplan. I tillegg til 

slettefunksjon der man huker av det man ønsker å slette, ønsker vi en også en "merk 

alle" funksjon. 

Vurdering av konsekvenser 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

  

• Saksbehandlingen går raskere når man får ryddet opp i feil på en enkel og effektiv 

måte. 

 

 
 

  



[FS-664] FS101.014 - ønske om valg for å kunne velge kun 1.prioritetsøkere 
Created: 26/Apr/18  Updated: 26/Apr/18  

Status: Open 

Project: FS  

Component/s: Opptak  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: Ønskeliste ekspertgruppe opptakssystemer  

 

Type:  New Feature  Priority:  Major  

Reporter:  Knut Løvold  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

Environment:  HiMolde 

 

RT ticket id: 252,142  

RT URL: https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=252142#  

 

 Description     

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 

• FS101.014 

Opprinnelig RT-id/saksdokument dersom saken har vært behandlet tidligere 

Resultat av tidligere behandling etter innspill fra egen institusjon eller andre institusjoner 

  

• N/A 

Begrunnelse - Begrunn kort hvorfor saken sendes inn eller hvorfor den ønskes behandlet på 

nytt. 

  * Oversikt over 1.prisøkere er ofte relevant å hente ut. derfor er det ønskelig med en egen 

utvalgsmulighet for disse. 

Beskrivelse av problemstilling 

• Pr idag er det uoversiktlig å hente ut 1.pri.søkere fra denne rapporten når den brukes i 

saksbehandling 

https://jira.usit.uio.no/browse/FS-664
https://jira.usit.uio.no/secure/BrowseProject.jspa?id=10440
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Løsningsforslag 

• Legge til et ekstra valg/avkrysningsboks som heter 1.prioritetssøkere 

 

 
 

  



[FS-700] Flytte feltet 'E-post ekst' til øverste delen av Søknad samlebilde Created: 

10/Jul/18  Updated: 10/Jul/18  

Status: Open 

Project: FS  

Component/s: Opptak  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: Ønskeliste ekspertgruppe opptakssystemer  

 

Type:  New Feature  Priority:  Major  

Reporter:  Knut Løvold  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

Environment:  UIO 

 

RT ticket id: 259,688  

RT URL: https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=259688  

 

 Description     

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 

Opptaksmodulen: Søknad samlebilde og feltet 'E-post ekst:' 

Opprinnelig RT-id/saksdokument dersom saken har vært behandlet tidligere 

Begrunnelse - Begrunn kort hvorfor saken sendes inn eller hvorfor den ønskes behandlet på 

nytt. 

Vi bruker e-postfeltet hyppig for å slå opp søkere i Søknad samlebilde i forbindelse med at vi 

er i e-postdialog med søkerne. Dette for å sjekke at henvendelsen kommer fra den e-

postadressen søker har registrert, så vi kan være sikre på at det er riktig person. 

Dersom feltet 'E-post ekst:' plasseres i øverste delen av 'Søknad samlebilde', hadde vi sluppet 

å trykke på 'Hele', eller scrolle ned, hver gang vi slår opp søkere. 

Vi ville dermed unngå mange unødvendige klikk/scrolling. 

Beskrivelse av problemstilling 

Ved alle e-posthenvendelser fra søkere må vi slå opp søkere på e-postadresse i Søknad 

samlebilde. 

For å få tilgang til e-postadressefelte må vi trykke på 'Hele-knappen 'eller scrolle ned. 

https://jira.usit.uio.no/browse/FS-700
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For å gjøre det lettere og rasker å finne fram til søkere ønsker vi derfor at feltet 'E-post ekst:' 

plasseres i øverste delen av Søknad samlebilde. 

Løsningsforslag 

Plassere feltet 'E-post ekst:' i øverste del av 'Søknad samlebilde'. 

Vurdering av konsekvenser 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

Mer effektiv saksbehandling da vi har i rundt 14 500 e-posthenvendelser fra søkere i året. 

 

 
 

  



[FS-710] Ny Møtt-kode for registrering ved opprop ved studiestart Created: 

27/Aug/18  Updated: 27/Aug/18  

Status: Open 

Project: FS  

Component/s: Opptak  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: Ønskeliste ekspertgruppe opptakssystemer  

 

Type:  New Feature  Priority:  Major  

Reporter:  Knut Løvold  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

Environment:  UIO 

 

RT ticket id: 322,125  

RT URL: https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=322125  

 

 Description     

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 

Opptak -> Bilder -> Registrering av møtt-status (sokermottreg) 

Opprinnelig RT-id/saksdokument dersom saken har vært behandlet tidligere 

Resultat av tidligere behandling etter innspill fra egen institusjon eller andre institusjoner 

N/A 

Begrunnelse - Begrunn kort hvorfor saken sendes inn eller hvorfor den ønskes behandlet på 

nytt. 

Viser til supportsak 254820 hvor ble anbefalt å IKKE benytte verdi O ved møtt-registrering 

for studietyper som tilhører NOM-opptaket. Og å melde behovet for en ny møtt-kode 

tilsvarende verdi O som kan benyttes for studietyper tilhørende NOM-opptaker. 

Beskrivelse av problemstilling 

UiA tok ved studiestart 2018 i bruk direkte registrering i FS ved opprop ved studiestart.  

Vi har mange studenter som søker om fritak fra å møte ved studiestart, og disse skal da ikke 

ropes opp. Vi har behov for å registrere i FS at disse studentene har gitt beskjed om at de 

ikke møter ved studiestart, og må kunne bruke en annen verdi enn J. Dette fordi vi under 

oppropet ønsker å bruke funksjonen for «Sett møtt ‘J’» for en effektiv og rask registrering.  

I år kunne vi ikke bruke denne funksjonen, da studenter som hadde søkt om fritak, måtte 

registreres med J (og ikke O som inntil nylig hadde tekst «Kommer senere»). Ved bruk av 

https://jira.usit.uio.no/browse/FS-710
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funksjonen «Sett møtt ‘J’», mistet vi da oversikten over hvilke studenter som IKKE skulle 

ropes opp under oppropet.  

Dette førte til en tungvint registrering under oppropene, da det for hver student måtte 

registreres J for Møtt (i stede for å sette alle til Møtt og kun slette J for de som ikke var 

tilstede under oppropet). 

Løsningsforslag 

Innføre ny verdi for «Kommer senere» som også kan benyttes for studietyper tilhørende 

NOM-opptaket 

Vurdering av konsekvenser 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

Dette vil gi en effektiviseringsgevinst under opprop ved studiestart. 

 

 
 

  



[FS-716] Lagre resultatgrunnlag registrert i bildet Res.grl. i Søknad 

samlebilde historikk Created: 12/Sep/18  Updated: 12/Sep/18  

Status: Open 

Project: FS  

Component/s: Opptak  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: Ønskeliste ekspertgruppe opptakssystemer  

 

Type:  New Feature  Priority:  Major  

Reporter:  Knut Løvold  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Unresolved  Votes:  0  

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

Environment:  UIO 

 

RT ticket id: 323,691  

RT URL: https://hjelp.fsat.no/Ticket/Display.html?id=323691  

 

 Description     

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 

Opptaksmodulen: Søknad samlebilde, fanen Res.grl. og Søknad samlebilde historikk 

Begrunnelse - Begrunn kort hvorfor saken sendes inn eller hvorfor den ønskes behandlet på 

nytt. 

Ønsker at det som ligger i fanen Res.grl. i Søknad samlebilde skal overføres til Søknad 

samlebilde historikk for at saksbehandler skal kunne se hva som har blitt gjort ved tidligere 

opptak når søkeren søker på nytt – hvilke emner som har blitt brukt fra Resultatgrunnlag. 

Dette for å kunne se grunnlag for tidligere saksbehandling, spesielt der søkere søker flere 

ganger og får ulik poengsum. 

Beskrivelse av problemstilling 

Når søkere søker til samme opptak og program flere ganger vil det være nyttig å kunne se 

hvordan søker har blitt saksbehandlet tidligere – hvilke emner i Resultatgrunnlag som har 

blitt brukt til kvalifisering og rangering. 

Løsningsforslag 

Overføre det som ligger i fanen Res.grl. i Søknad samlebilde til Søknad samlebilde historikk. 

Vurdering av konsekvenser 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

https://jira.usit.uio.no/browse/FS-716
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Mer transparens knyttet til ulik saksbehandling når søkere søker samme opptak og 

studieprogram flere ganger. 
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