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Opptak Fjernes Endres fra F til V Usikker V eller F

Tabell Modul Kommmentar I dag

Felles(F)

VPD (V)

Aktiv 

J/N Ryddes Tiltak

AGGPOENGKLASSE Opptak

Lokale behov. Mulig problematisk i 

forhold til import fra SO. I så fall må det 

lages felles sett av koder. F V (F)

ANSVARSTYPE Undervisning

Virker ikke som dette er i bruk. Kan  

fjernes F F x Fjernes

APPLIKASJON Semreg Lik i alle baser F F

ARSAKSPES Opptak

Ikke i bruk. Ligger med ubenyttet eller 

ujent. F F x Fjernes

ARSAKSTATUS Utgår F x Fjernes

AVHANDL_TYPE Dr.grad

Blanding av felleskoder og noen fålokale. 

Bør få felleskoder. F F x

To lokale koder konverterers til 

felleskoder

BEGRENSETSTUDIERETTSTATUS Progstud

Noen få lokale koder. Bør endres til et 

sett av felleskoder som dekker alle 

behov. F F x

Privatist innføres, øvrige 

konverteres til felleskoder

BEHANDLERTYPE Opptak SO kode. Bør være felles. F F

BEHANDLINGDOKSTATUS Opptak

Litt ulikhet. Antar den kommer fra SO, og 

bøær være lik. F F
BESKRIVELSEMODELL Godkjenning Lik i alle baser F F

BETALTSTATUS Semreg Utgår? Feltet fjernet fra bildet F F x Fjernes

BORTVISTSTATUS Felles Lik i alle baser F F

BREVMAL Brev Lokale brevmaler bør fjernes. F F x Lokale brevmaler fjernes

CDMELEMENT Studelement

Dette er vel en felles standard og derfor 

bør det nok være en fellestabell. Rydd i 

lokale koder som er lagt inn, evt få inn 

flere felleskoder. F F x

Fjern lokale koder, bortsett fra prg-

webLink.

DATASYSTEM Opptak/vurdering

Både felles og lokale koder. Bør være 

mulig å finne et sett av felleskoder som 

dekker alle behov. Mange koder til gamle 

systemer som med fordel kan fjernes F F x

Fjern utgåtte systemer og lokale 

koder, og legg inn aktive systemer 

i felleskodene
DIAGNOSEALVORSGRTAD Opptak Benyttes av SO, bør være felles F F

DOKTORGRADSTATUS Dr.grad

Sjekkes, ikke knyttet til noen andre 

tabeller F x x Fjernes

DOKUMENTASJONSTATUS Opptak

En felleskode ellers bare lokale koder, 

noe Nom og noe ikke Nom. Bør være 

mulig å finne et sett av felleskoder som 

dekker alle behov. F F

DOKUMENTTYPE Opptak

Mange lokale koder. Siden dokumenttype 

er noe søkere forholder seg til ved 

søknad, bør det være mulig å finne et 

felles sett som dekker alle behov, slik at 

søkere har et sett av koder uavhengig av 

hvem de søker til. Ved framtidiig felles 

lokale opptak må det uansett gjøres. 

Siden tabellen har både et felt for 

Aktivstatus og for om det skal være 

valgbart for søkere, er det mulig denne 

burde gjøres om til en VPD-tabell, siden 

behovet her kan være ulikt. F F x x

Det finnes 98 ulike koder i  VPD-

basene. Bør kunne enes om et 

utvalg på ca. 20 koder som dekker 

det meste. Pr. i dag 12 felleskoder.

DREMNEROLLE Dr.grad Kun i bruk ved NTNU og UIB F F x Fjernes?

DRGRADTYPE Dr.grad Bare felleskoder. F F

DRSAMARBEIDSAVTALETYPE Dr.grad Bare felleskoder. F F

EIERTYPE Studelement

Det ligger bare lokale koder i tabellen. 

Enten endre til VPD-tabell eller rydde til 

et sett av felleskoder. Det er så pass få 

koder, og antakelig så lite behov for å 

kunne endre at dette bør kunne bli 

felleskoder. F F x

Kommune, Fylke, Statlig, Privat er 

mest brukt. Er det behov for flere.

EKSTREGKILDE Godkjenning Bare felleskoder. F F

EKSTRESKATEGORI Godkjenning

Ligger inne to lokale koder (STUDIUM og 

STUDIEPROGRAM) som bør erstattes av 

felleskoder. Evt. legge til det som måtte 

mangle slik at det er et sett av felleskoder 

som dekker alle behov. F F x

Fjerne Studium og studieprogram, 

og erstatte med kvalifikasjon eller 

delstudier.

EMNESAMLBRUK Studelement

En lokal kode HGR (hovedfagsgruppe). 

Bør endres til et sett av felleskoder som 

dekker alle behov. F F x Endre HGR til felleskode ES

EMNEOPPTAKSTATUS Kun NTNU F

F 

(Skal bort?) x Fjernes?

EMNESTATUS Studelement

Utgår? Ligger i vurderingsprotokoll, men 

er svært lite brukt. F (Skal bort?) x Fjernes?

EMNETYPE Studelement

Det en del lokale koder i tabellen, særlig i 

base 2. Enten endre til VPD-tabell eller 

rydde til et sett av felleskoder. F F x x

Bli enige om et sett av koder som 

legges inn som felleskoder. 

Resternde koder fjernes. 

ENDRINGSSTATUS Felles

Brukes på klagesaker for vurdering og 

kvalifikasjon. Svært mange koder i bruk. 

Burde være mulig å finne et sett av koder 

som dekker alle behov. Hvis ikke endre til 

VPD. UIO har 5 koder VPD3- basen har 

53. F F x

Bli enige om et sett av felleskoder, 

og konverter alle koder til disse.

ERASMUSNIVÅ Utveksling Bare felleskoder. F F

ETTERANMELDINGSTYPE Undervisning

Noen få lokale koder. Bør endres til et 

sett av felleskoder som dekker alle 

behov. F F x

Lokale koder konvereteres til en 

felleskoder DIREKTE, MANUELL og 

SØKNAD.
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ETTERSENDINGSTATUS Opptak

Kun benyttet på UIT.  Bør være mulig å 

finne et sett av felleskoder som dekker 

alle behov. F F Fjernes?

FAGPERSONSTATUS Undervisning Lokale behov F V x Svært ulik bruk. Omgjøres til VPD

FAK_VURDERING Dr.grad Bare felleskoder. F F

FJERNUNDERVISNINGSTATUS EVU Bare felleskoder. F F

FORDELING Opptak

Lokale behov. Mulig problematisk i 

forhold til import fra SO. I så fall må det 

lages felles sett av koder. F V Omgjøres til VPD

FORELES_TYPE Dr.grad

Blanding av felleskoder og noen lokale. 

Bør få felleskoder. F F x Legg inn manglende koder

FORLENGARSAK Person Bare felleskoder. F F

FORSKERSKOLEUTBREDELSE Dr.grad Bare felleskoder. F F

FORSLAGVEDTAK Opptak

Bare lokale koder. Bør være mulig å finne 

et sett av felleskoder som dekker alle 

behov. Ulike koder i alle baser F F x Bli enige om felles sett.

FREMMOTE_STATUS Vurdering

Noen få lokale koder. Bør endres til et 

sett av felleskoder som dekker alle 

behov. To-tre institusjoner som benytter 

lokale koder. F F x Bli enig om felles sett.

FRITAKSSTATUS Felles

Noen få lokale koder. Bør endres til et 

sett av felleskoder som dekker alle 

behov. F F x Bli enig om felles sett.

FYLKE Felles Skal bare være felleskoder F F

GENSOKNADSTATUS Opptak

Bare lokale koder, noe Nom og noe ikke 

Nom. Bør være mulig å finne et sett av 

felleskoder som dekker alle behov. F F x Bli eninge om felles sett av koder

GODKJENNINGGINSTANS Godkjenning Bare felleskoder F F

GODKJSTUDTILBUDTYPE Godkjenning Bare felleskoder F F

GRAD_STATUS Kvalifikasjon

Lokale koder bør fjernes og erstattes av 

felleskoder. F F

GRADKODELISTE Kvalifikasjon

Svært mange lokale koder. Skal erstattes 

av NUS-koder? F F x

Usikker på om denne snart blir 

borte. Hvis den skal bestå bør 

den ryddes i og erstattes av et 

sett som er felles for ale.

GRADTITTEL Kvalifikasjon Bare felleskoder F F

GRADTYPE Dr.grad

Svært mange i base 01. Refereres kun i 

Gradkodelisten, som skal erstattes av 

NUS-kode. Lokale koder kan fjernes. F

F 

(Skal bort?) x

Usikker på om denne snart blir 

borte. Hvis den skal bestå bør 

den ryddes i og erstattes av et 

sett som er felles for ale.

GSKANNARSAK Opptak Lik i alle baser F F

GSKVEDTAKKILDE Opptak Lik i alle baser F F

IMSROLLE Undervisning Bare felleskoder F F

INST_BEHANDL Dr.grad

Blanding av felleskoder og noen lokale. 

Bør få felleskoder. F F x

Noen lokale koder som kan 

erstattes av fellekoder. 

IKKEVERDIG = IKKEGOD mens 

OMARBEID3, OMARB og 

OMARBEIDES = NYVURDER

INSTITUSJON Felles

Uheldig med mange lokale koder, særlg 

når det skal kunne utveksles data mellom 

institusjonen. Bør rydde for å hindre at 

samme institusjon har ulik kode, eller ulik 

institusjon lik kode. Alle nye institusjoner 

legges inn sentralt F F x

Må ryddes og legges ut som 

felleskode.

INSTITUSJONNAVNHIST Felles

Ikke L/F felt. Bør være det samme her 

som for institusjon F F x

Dersom institusjon skal  være 

felleskode må også denne være 

det.

INSTITUSJONSTYPE Felles

En lokal kode, OMRADE brukt på NTNU. 

Brukt på landområder der instkoden bare 

representerer et land. F F x

Legg inn lokal kode som 

felleskode.

INSTKONTRAKTSTATUS Utveksling

Noen få lokale koder i VPD02 og 03. Bør 

endres til et sett av felleskoder som 

dekker alle behov. Lokale koder er brukt 

lite de senere år F F x

Lokale koder er brukt lite de 

senere år og bør erstattes av 

felleskoder.

INSTRUMENT Undervisning Lokale behov F V Omgjøres til VPD

INSTRUMENTGRUPPE Undervisning Lokale behov F V Omgjøres til VPD

INSTRUMENTNIVA Undervisning Ingen som benytter denne F

V

(Skal bort?) x Fjernes

INTERNSTATUS Dr.grad

Alle koder i tabellen er lokale. Må enten 

gjøres om til felleskoder og ryddes bort 

lokale koder eller gjøres om til VPD tabell F F x

Så pass få koder at det bør kunne 

legges inn som felleskoder. Mange 

er allerede like på tvers.

ICED_BROAD F F

ICED_DETAILED F F

ICED_NARROW F F

KARAKTERKVARTIL Kvalifikasjon

Finnes bare lokale koder. Lite i bruk. Bør 

være mulig å finne et sett av felleskoder 

som dekker alle behov. F F x

A, B, C, D er mest brukt og kan 

legges inn som felleskode

KLAGETYPE Vurdering UKJENT ligger inne på UIO og UIB. F F x Fjern UKJENT på UIO og UIB

KODEVERDI_TYPE Studelement Denne er felles F F

KOMM_BEHANDL Dr.grad

Blanding av felleskoder og noen lokale. 

Bør få felleskoder. F F x

2 Lokale koder på NTNU DISSENS 

(brukt 2 ganger) og OMARBEID3. 

Vurderes lagt inn

KOMMUNE Felles

Endre lokale koder til felleskoder og 

slette lokale koder, med mindre det er 

behov for å ta vare på nedlagte 

kommuner. F F x

Uavhengig av om gamle 

kommuner beholdes eller ikke, bør 

denne være felles i alle baser.

KRAVELEMKATEGORI Opptak

Bør være lik i alle baser. Hvis ikke 

omgjøres til VPD F F x

Usikker på om denne bør være 

felles.

KUNDEKATEGORI EVU Endres til VPD, lite brukt F V
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KURSTYPE EVU

Endres til VPD, rapportering ivaretas av 

J/N felt i tabellen F V

LAND Felles Ikke helt likt i dag. F F x Ryddes. Skal være lik

LANDNR Felles Lik i alle baser F F

LAVEREPRIBEHSTATUS Opptak

Lite i bruk. Bør være mulig å finne et sett 

av felleskoder som dekker alle behov. F F x Usikker på behov

LEVERANSETYPE Opptak Lik i alle baser F F

LOGOBRUKTYPE Felles En lokal kode i VPD04.  Denne bør fjernes F F x Rydd bort lokal kode

LOVGODKJENNING Felles Lik i alle baser F F

MEDISINSKATTEST Opptak Lik i alle baser F F

MELDINGSMEDIUM Lik i alle baser F F

MERKNADTYPE Felles Lik i alle baser F F

MOTTSTATUS Opptak

Bare lokale koder. Bør være mulig å finne 

et sett av felleskoder som dekker alle 

behov. Samme kode i alle baser F F x Få på plass felles sett

NKRSYKLUS Kvalifikasjon Lik i aklle baser F F

NORMALPROGSTATUS Progstud Lik i aklle baser F F

NSDAVDELING DBH Kun NTNU som har noe her F x Fjernes?

NSDFAGTYPE DBH Lik i alle baser F F

NSDINSTITUSJON DBH Kun NTNU som har noe her F F x Fjernes?

NSDORGNIVA DBH Kun NTNU som har noe her F F x Fjernes?

NSDUTDBAKGRUNNNIVA DBH

Noen få lokale koder, kan antakelig 

fjernes. F F x x Ryddes. Skal være lik

NSDUTVEKSLINGSPROGRAM DBH

Skal være lik i alle baserLokalkode 

KVOTEPROGRAM ersattes av felleskode 

KVOTEPROG F F x x Ryddes, skal være lik

NUS_ENKELTUTDANNING Godkjenning

Lokale koder bør fjernes og erstattes av 

felleskoder. En del forskjeller mellom 

basene. Særlig UIB og UIO som skiller seg 

ut. UIO fordi de har få koder og UIB med 

mange. F F x

Ser ut som om UIO rydder i disse 

kodene, mens de andre ikke gjør 

det.

NUS_FAGFELT Godkjenning Lik i alle baser F F

NUS_FAGGRUPPE Godkjenning Lik i alle baser F F

NUS_STUDIENIVA Godkjenning Lik i alle baser F F

NUS_UTDGRUPPE Godkjenning Lik i alle baser F F

OPERATOR Felles Lik i alle baser F F

OPPHOLDTILLATELSE Felles

Noen få lokale koder. Bør endres til et 

sett av felleskoder som dekker alle 

behov. F F x

Ser ut til at UIO har et greit 

kodesett som kan tas i bruk av 

alle.

OPPHOLDTYPE Utveksling

Noen få lokale koder. Bør endres til et 

sett av felleskoder som dekker alle 

behov. F F x

EMNER, EUBORGER og PROSJEKT 

ligger som lokale koder i noen av 

basene.  EUBORGER ligger i seks 

av basene, som tyder på et behov.

OPPONENT_TYPE Dr.grad

Flere baser med oppnenttype 3 for tredje 

medlem F F x

Legg inn OPPONENTTYPEkode 3 

som felleskode.

OPPTAKSOMRADE Opptak Lik i alle baser F F

OPPTAKSORGAN Opptak

Det ligger bare lokale koder i tabellen. 

Bør være felles. I forbindelse med 

endring av opptaksorgan må det uansett 

gjøres en jobb her, slik at institusjonen 

uansett kan legge inn koder her. F F x

Rydde bort utgåtte koder og stå 

igjen med felles kodesett.

OPPTAKSPROVESTATUS Opptak F Ikke i bruk x

OPPTAKSTUDIEPROGGRUPPETYPE Opptak Lik i alle baser F F x

ORGNIVA Felles

Svært mange lokale koder base 02. 

Dersom det er behov for å skille orgnivå 

detaljert, så bør denne endres til VPD. F V x

Ser ut til at det stort sett er HIOA 

som benytter mange koder. Gjøres 

om til VPD, dersom HIOA fortsatt 

har behov for dette.

PERSONIDTYPE Person Tom i alle baser F F

PLANLAGT_FAKTISK_TYPE

Lik i alle baser, men ikke referert i noen 

tabell F F x Fjernes?

PLANTYPE Studelement

Blik i alle baser. Knytet til Studietilbud, 

som trolig ikke lenger er i bruk. Hvis så , 

kan denne fjernes F F x Fjernes?

PLIKTTYPE Dr.grad

To lokale koder i 01, bør konverteres til 

felleskoder. Bør få felleskoder. F F x

Konvertere NETTVERK og REPR til 

felleskoder, evt. legg dem inn som 

felleskoder.

POENGALGORITME Opptak

Blanding av felleskoder og noen lokale. 

Bør få felleskoder. F F x

Rydde bort lokale koder og kun ha 

felleskoder.

POLITIATTEST Opptak

Bare lokale koder, noe Nom og noe ikke 

Nom. Bør være mulig å finne et sett av 

felleskoder som dekker alle behov. F F x

Rydde bort lokale koder og kun ha 

felleskoder.

POSTSTED Felles

Lik i alle baser, med et unntak 3491 som 

mangler hos UIB og UIO. F F

RANGERINGSLIKHETTYPE Opptak

Bare lokale koder, noe Nom og noe ikke 

Nom. Bør være mulig å finne et sett av 

felleskoder som dekker alle behov. F F x

REGELTYPE Felles Lik i alle baser F F

REGELVERK Felles

Ingen som har reelle verdier her. 

Fjernes. F F x Fjernes

REGISTRERINGSFORM EVU

Finnes en del lokale koder, men antakelig 

litre i bruk. Enten endre til VPD eller 

innføreet par alternativer til. F F x x

Innføre Manuell. Fjerne 

resterende lokale koder.

RESULTABESTILLINGSTATUS Godkjenning Lik i alle baser F F

RUST_STUDIEKLASSIFIKASJON Rust Lik i alle baser F F

RUSTVEDTAKTYPE Rust Lik i alle baser F F

SAKSBEHFUNKSJON System Lik i alle baser F F

SAMARBEIDTYPE Kvalifikasjon Lik i alle baser F F
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SENSORHANDLING_TYPE Vurdering Lik i alle baser F F

SENSORROLLE Vurdering Bør kunne enes om felles sett F F X

INTERN, EKSTERN, KLAGE EKS, 

KLAGE INT samt evt. VEILEDER og 

TILSYN. Alle andre koverteres til 

disse.

SNR_ADRESSETYPE Felles Lik i alle baser F F

SNR_BESTILLINGSTATUS Felles Lik i alle baser F F

SOKERSPORSMALTYPE Opptak Lik i alle baser F F

SOKERUTDANNINGTYPE Opptak

Det ligger bare lokale koder i tabellen. 

Benyttes i utdanningstabellen som igjen 

er en del av søkergrunnlaget. Bør være 

mulig å finne et sett av felleskoder som 

dekker alle behov. F F x

Bli enige om felles sett og 

konverter alt til disse.

SOKNADSTATUS Opptak

Bare lokale koder, noe Nom og noe ikke 

Nom. Bør være mulig å finne et sett av 

felleskoder som dekker alle behov. F F x

Bli enige om felles sett og 

konverter alt til disse.

SPESIELLBAKGRUNNSTATUS Opptak Lik i alle baser F F

SPESIELLVURDRINGSTATUS Opptak Lik i alle baser F F

SPESIELTGRUNNLAGSTATUS Opptak

Det ligger bare lokale koder i tabellen. 

Benyttes i utdanningstabellen som igjen 

er en del av søkergrunnlaget. Bør være 

mulig å finne et sett av felleskoder som 

dekker alle behov. F F x

Bli enige om felles sett og 

konverter alt til disse.

SPESREGELSTATUS Opptak Tom i alle baser F x Fjernes

SPORREUNDTYPE Semreg

En lokal kode i 03-basen (EVU). Bør 

endres til et sett av felleskoder som 

dekker alle behov. F F x Konvertere EVU til EVUWEB

SPRAK Felles

Lokale koder bør fjernes og erstattes av 

felleskoder. F F x x

En god del lokale koder som bør 

bort. Også språkkoder som ikke er 

språk, for eksempel fraver eller 

fagområder. Skal være lik i alle 

baser.

STIPENDBELOPTYPE Utveksling Lite brukt F F x

Brukt ved UIT og UIB. Legg inn 

felleskoder som mangler,

STUDENTOPPGAVETYPE Studelement

Flere koder blir brukt for det samme, for 

eksempel flere koder for Bachelor eller 

master. Enten endre til VPD-tabell eller 

rydde til felles sett av koder. F F (V) x

Det er ikke flere koder enn at det 

skal være mulig å dekke alle 

behov innenfor 5-10 koder.

STUDIENIVA Studelement

Finnes noen lokale koder særlig hos uio. 

Bør kanskje være felleskoder? F F x Legg inn nødvendige koder.

STUDIENIVAINTERVALL Studelement

Lokale koder bør fjernes og erstattes av 

felleskoder. Særlig UIB har flere lokale F F x

Sjekk behovet for lokale koder og 

regsitrer nødvendige koder som 

felleskoder.

STUDIEOPPLEGG Studelement Lik i alle baser F F

STUDIEPROGGRAMJUSTERING Studelement Lik i alle baser F F

STUDIERETTALGORITME Progstud 3 koder på UIO F V x

Endres til VPD. Antar at det ligger 

noe egenutvikling bak disse 

kodene. Dersom ikke uio benytter 

dem lengre kan de fjernes.

STUDIUMKATEGORI Opptak

Bare lokale koder. Bør være mulig å finne 

et sett av felleskoder som dekker alle 

behov. F F

STYRE_VURDERING Dr.grad Lik i alle baser F F

SUBJECTAERA Felles Noen lokale på UIB F F x Ender på uib og slette lokale

SUPPSTATUS Tom i alle baser F x Fjernes

TEKSTTYPE Opptak Lokale behov F V x Gjøres om til VPD

TELEFONLAND Felles Lik i alle baser F F

TELEFONNRTYPE Felles Lik i alle baser F F

TIDLIGOPPTAKSTATUS Opptak UIT og NTNU har en del egne koder F F x Sjekk behovet ved UIT og NTNU

TIDLIGOPPTAKTYPE Opptak Lik i alle baser F F

TIDSENHETKODE Felles

En del lokale koder. Bør endres til et sett 

av felleskoder som dekker alle behov. F F x x

Legge inn evt. manglende 

felleskoder og konverter bort 

resten av lokale koder

TIDSKONTODETALJTYPE Dr.grad

Blanding av felleskoder og noen lokale. 

Bør få felleskoder. F F x

Legge inn evt. manglende 

felleskoder og konverter bort 

resten av lokale koder

TILBUDSGARANTI_B Opptak

Bare lokale koder, noe Nom og noe ikke 

Nom. Bør være mulig å finne et sett av 

felleskoder som dekker alle behov. F F x

Legg inn felles sett, og konverter 

resten

TILBUDSGARANTI_S Opptak

Bare lokale koder, noe Nom og noe ikke 

Nom. Bør være mulig å finne et sett av 

felleskoder som dekker alle behov. F F x

Legg inn felles sett, og konverter 

resten

TILBUDSTATTYPE Opptak

Bare lokale koder, noe Nom og noe ikke 

Nom. Bør være mulig å finne et sett av 

felleskoder som dekker alle behov. F F x

Legg inn felles sett, og konverter 

resten

TILBUDSVARSTATUS Opptak

Bare lokale koder. Bør være mulig å finne 

et sett av felleskoder som dekker alle 

behov. Samme kode i alle baser F F x

Legg inn felles sett, og konverter 

resten

TILGJENNGELIGGJORING Tom hos alle F x Fjernes

TILPASNINGSKATEGORI Undervisning Lokale behov F V x Ulike behov, omgjøres til VPD

UKEDAG Felles Lik i alle baser F F

UNDORGANISERING Undervisning Lik i alle baser F F

UNDTILHORIGHET Semreg

Det ligger bare lokale koder i tabellen. 

Enten endre til VPD-tabell eller rydde til 

felles sett av felleskoder. F V x

Så mye ulikt at det bør være en 

VPD-kode.
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UTDANNINGSTYPE Opptak

Bare lokale koder. Stort sett NOM-koder, 

men noen andre. Litt usikker på behovet 

her, men antar det er lite i bruk og kan 

ryddes og være fellestabell. Dersom det 

er lokal bruk av feltet i andre 

sammenhenger, for eksempel på 

nettsider bør det gjøres om til en VPD 

tabell F F x

Legg inn felles sett, og konverter 

resten

UTDOMRADE Opptak

Lokale behov. Mulig problematisk i 

forhold til import fra SO. I så fall må det 

lages felles sett av koder. F F

Legg inn felles sett, og konverter 

resten

UTESTENGSTATUS Person Lik i alle baser F F

UTVAVBRUDDARSAK Utveksling Lik i alle baser F F Utgått

UTVAVTALETYPE Utveksling

En lokal kode. Bør endres til et sett av 

felleskoder som dekker alle behov. F F x

Legg inn felles sett, og konverter 

resten

UTVEKSLINGSTATUS Utveksling

Noen få lokale koder. Bør endres til et 

sett av felleskoder som dekker alle 

behov. F F x

Legg inn felles sett, og konverter 

resten

UTVPERSONKATEGORI Utveksling

En del lokale koder. Bør endres til et sett 

av felleskoder som dekker alle behov. F F x

Legg inn felles sett, og konverter 

resten

VEDTAKSTATUS Opptak

Bare lokale koder. Bør være mulig å finne 

et sett av felleskoder som dekker alle 

behov. Samme kode i alle baser F F x

Legg inn felles sett, og konverter 

resten

VEI Opptak Lik i alle baser F F

VEILEDERKATEGORI Progstud

Mange ulike koder i basene. Ser ingen 

grunn il at det skal være forskjellig. 

Veiledere benyttes på tvers av 

institusjonene, slik at felles kodesett 

virker fornuftig. F V x

Legg inn felles sett, og konverter 

resten

VEKTINGSKATEGORI Felles Lik i alle baser F F

VEKTINGSTYPE Studelement

Noen få lokale koder. Bør endres til et 

sett av felleskoder som dekker alle 

behov. F F x x

Legg inn felles sett, og konverter 

resten

VITENSKAPDISIPLIN Felles En lokal kode på uib (999) F F x Uib, koden tas bort.

VITNEMALSTATUS Opptak

En del lokale koder. Bør endres til et sett 

av felleskoder som dekker alle behov. F F x

Legg inn felles sett, og konverter 

resten

VURDBEHSTATUS Vurdering Lik i alle baser F F

VURDKARSTATUS Vurdering

Kun i bruk på uio. Usikker på om dette 

fortsatt er i bruk. F F Fjernes?

VURDKLAGEVEDTAKTYPE Vurdering En lokal kode i 03 (TRUKKET) F F x Flegg inn eller fjern TRUKKET.

VURDKOMBTYPE Vurdering

En del lokale koder. Usikker på hvor stort 

behover reelt er for å ha mange koder 

her. F V x x

Legg inn felles sett, og konverter 

resten

VURDMELDSTATUS Vurdering Noen få lokalke koder, men stort sett likt F F x

Legg inn felles sett, og konverter 

resten

XSTATUS Opptak Lik i alle baser F F


