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

UiS – Tor Erga 

Dato 7.2.2017 

Bilde/Rutine/Rapport/Annet Rapport FS120.003 Brev med resultat av opptak 

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

 

Begrunnelse  
 

 

Til ekspertgruppe for Søknadsweb-opptak eller Planleggingsgruppe 

Beskrivelse av problemstilling 

 

 

 

Vi sender opptaksbrevene i rapporten 120.003. Her er det 
en egen filtrering som heter «brev til søkere med nye tilbud 
(tilbudsstatus I» som er veldig grei i forhold til at vi kan 
sende tilbud på tvers av studieprogrammene, og oppdatere 
at brevene er sendt. Nå har vi laget ventelistebrev og 
avslagsbrev i bildet «brevtype» som vi også ønsker skal ha 
samme funksjon. Dessverre finnes det ingen filtrering som 
heter «brev til søkere med venteliste (tilbudsstatuskode V)» 
og «brev til søkere med avslag (tilbudsstatuskode AVS)». 
Vi har dermed prøvd å filtrere ut disse kodene i selve 
rapporten. Problemet er at dette er en veldig ømfintlig 
utplukking hvor vi har opplev at brevene smitter over i 
hverandre, og «stjeler tekst fra andre brev».  
 
Eksempelvis hadde vi en student som fikk avslag på tre 
programmer og venteliste på et. Her «lånte» avslagsbrevet 
teksten til ventelistebrevet hvis vi ikke filtrerte rapporten 
med kun et studieprogram. Det gjorde at vi måtte sende tre 
separate avslagsbrev og et ventelistebrev for at det skulle 
være rett. Selv om det til tider er greit å kunne sende 
separate avslagsbrev merker vi at det noen ganger kunne 
vært greit å kun sende et. Vi er også nødt til å trykke på en 
søker med ventelistebrev før vi filtrerer på venteliste, ellers 
kan det være den tar opp andre brev. 
 
Vi opplever også at dersom det er et opptak med mange 
studier under, som krever forskjellige brev, blir dette veldig 
rotete, samtidig som en ikke får opp søkeren dersom en 
allerede har sendt et brev og oppdatert. Dette gjør det 
veldig tungvint dersom det sitter flere å saksbehandler 
forskjellige programmer under et opptak, da de ikke kan 
sende og oppdatere disse brevene underveis og risikere at 
andre saksbehandlere ikke får opp de samme søkerne 
under «brev til søkere som ikke har fått brev». Det gjør at 
alle må hente opp «brev til alle» på alle venteliste og 
avslagsbrevene de lager. Det gjør at det er lett å gjøre feil, 
og tar mye tid. 

 

 
 

Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken 
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 Hva ønskes gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag Vi ønsker to ny filtreringsmuligheter: «brev til søkere med 
venteliste (tilbudsstatuskode V» og «brev til søkere med 
avslag (tilbudsstatuskode AVS)». Det er ønskelig med 
samme funksjon som med «brev til søkere med nye tilbud 
(tilbudsstatuskode I)», og viktig at også disse nye 
filtreringene endrer kode, slik at forskjellige saksbehandlere 
kan sette V og AVS uten at de får opp, eller oppdaterer 
andre sine brev. Det er også viktig at en kan sende per 
studieprogram uten at det har noe å si for andre 
studieprogram med samme kode, men samtidig ha 
mulighet til å sende flere dersom det er et behov.  

Vurdering av konsekvenser  

Vurdering av juridiske forhold og 
henvisning til sentrale og lokale 
regler 
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  Kommentarer Utplukk må avklares 

Omfang  

Kostnader  

Konsekvenser  
 

 
 

Resultat 

 Hva blir gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag  
 
 

 

 


