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Det jeg ønsker er informasjon om hvordan resultatutveksling fungerer for opptak fordi jeg ikke finner 

dette beskrevet i sin helhet noen plass. Blant de ting jeg lurer på er: 

 

- Så langt jeg forstår så er det mulig å kjøre resultatutveksling i bolker, altså ikke kun for person. 

Stemmer det og hvordan fungerer det? 

- Er det forskjell på resultatutveksling i forbindelse med SO kontra lokalopptak? 

- Hvordan lagres resultatoverføringene. Lagres de i lokal FS for alle opptak? 

- Når studentene fra samordnet opptak blir fordelt til de stedene de blir tatt opp, følger da 

eksternresultat med som en ordinær resultatoverføring? 

- Lagres eksternresultat i forbindelse med opptak til evig tid, eller slettes resultat for de som ikke får 

opptak? 

 

Når det gjelder opplysning om ekstern kvalifikasjon som kommer med rød skrift i studentbildet, så 

burde dette vises i underbilde KvProt. 

 

Mvh 

Sven Erik 
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Hei! 

 

Jeg skal prøve å svare på spørsmålene dine.  

 

DDet er laget en jobb som heter FS154.001 Import av eksterne resultater. Den gjør følgende: 

Med denne startes en nattjobb som kjører komplett overføring en gang pr uke (startes hver fredag 

kveld). I tillegg kjøres det en endringsoverføring hver kveld søndag til torsdag som henter informasjon 

for nye søkere. Jobben vil kjøre for VÅR-opptak frem til 01.02, og for andre opptak frem til 01.09. 

 

For hver jobb tas det vare på en oversikt over hvilke søkere som overføring er bestilt for. 

 

Det er ingen forskjell på resultatutveksling i NOM- og lokale opptak. 

 

Når en søker blir tildelt studieplass, og overført til institusjonen, så blir ikke resultatene med. 

Institusjonen kan hente resultater for de studenter som har samtykket. 

 

Det skal lages rutiner for hva som skjer med opplastede dokumenter og innhentede resultater. Dette 

skal gjøres til høsten. Foreløpig blir altså resultatene liggende. 

 

Vennlig hilsen 

Kathy 
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