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RT 2138910 

Utveksling av person og studentdata ved 
samarbeidsgrader/fellesgrader/studentmobilitet 
 

F
y
ll

e
s
 u

t 
a
v
 i

n
s
ti

tu
s
jo

n
e
n

 

 Institusjon og navn på innsender. 
Merk at avsender skal være Fs-
kontaktperson 

Høgskolen i Bergen – Håvard Moe Hagen 

Dato 27.04.2016 

Bilde/Rutine/Rapport/Annet Person student, Studieprogram samlebilde, Student 
samlebilde, Registerkort, Person eksternstudium 

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

 

Begrunnelse  
 

 

Til ønskeliste/Planleggingsgruppe 

Beskrivelse av problemstilling 

 

 

 

Kunnskapsdepartementet har en forventning om høy grad 
av samarbeid og arbeidsdeling i sektoren. Det er et mål at 
det legges til rette for at studentene kan ta et emne eller 
deler av graden ved et annet lærested.  
 
Når lærestedene inngår samarbeidsavtaler forenkler det 
situasjonen for studentene som slipper å søke om et nytt 
opptak. Men studentene må uansett registreres i FS ved 
flere læresteder. 
 
Det er et økende behov for å enkelt kunne sende lister med 
mellom læresteder og sikre at studentdata som legges inn i 
den lokale FS-databasen er av høy kvalitet. 
 
Med datautvekslingen i dag er det større risiko for at 
ukrypterte studentdata kan bli sendt på e-post. 
 
 

 

 
 

Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken 

 Hva ønskes gjort Vi ser to muligheter. Den ene er å legge til rette for 
import/eksport av lister slik at jobben blir forenklet og mer 
presis samtidig som man unngår tidkrevende og manuelt 
arbeide, som kan føre til mangler og feilføringer.  
 
Den andre muligheten er å få studenter på 
samarbeidsprogrammer til å eksporteres automatisk til den 
samarbeidende institusjonen. 
 

Løsningsforslag Mulighet 1: Lage en rutine som kan hente ut og skrive 
studentdata til aktuelle studieprogram/kull 
 
Mulighet 2: Utnytte fanen «Samarbeid» i Studieprogram 
samlebilde der studieprogram, som har denne fanen aktiv, 
henter og sender studentdata automatisk mellom FS-
basene. Da bør vi altså utvide fanen slik at den kan 
henvise til den andre institusjonens 
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studieprogramkode/kull. 
Denne løsningen bør også innebære at resultater fra det 
aktuelle programmet og semesterregistreringsdata blir 
utvekslet.  
 

Vurdering av konsekvenser Begge løsninger vil effektivisere driften hos den enkelte 
institusjonen da man begrenser mengden manuelt arbeide 
og får riktigere data. 
 
Ettersom mulighet 2 går lengre vil den ha flere 
konsekvenser. Den gjør flyten av persondata sikrere da 
den går i lukkede systemer.   
 
Det kan også hjelpe på gjennomstrømming på enkelte 
studieprogram, som er lagt opp som samarbeid mellom 
institusjoner, som for f.eks Bachelor for tospråklige lærere. 
 
Det kan forenkle studentenes overgang til ny institusjon på 
den måten at de kun trenger å bruke én Studentweb og 
slipper å dokumentere betalt semesteravgift fra 
institusjonen de har betalt til. 
 

Vurdering av juridiske forhold og 
henvisning til sentrale og lokale 
regler 

Studentene er tatt opp på begge institusjoner når de er tatt 
opp på et samarbeidsprogram og dataene må registreres 
begge steder uansett. Vi kan ikke se at det er et hinder i 
regelverk for at slike opplysninger ikke blir flyttet 
automatisk.  
 
Resultatutveksling er kanskje mer følsomt, men de må i det 
minste registreres hos den gradgivende institusjonen. Det 
kan være det ikke er behov for en utveksling begge veier 
dersom dette krever akseptanse fra studenten. 
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  Kommentarer Starte diskusjon om utveksling av data og innsyn i 

hverandres data. 

Omfang  

Kostnader  

Konsekvenser  
 

 
 

Resultat 

 Hva blir gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag  
 
 

 

 


