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Internt notat om RUST – Planleggingsgruppemøte juni 2017 – Utkast til bruk som diskusjonsgrunnlag 

OBS! Tabellen på neste side er ment som et utgangspunkt for møtet, noe av innholdet er allerede implementert i FS/RUST, noe her er forslag som ikke 

implementert enda fordi vi trenger avklaring. 

CERES trenger å få avklart: 

 Hvilken studentstatus i Student samlebilde som studenten skal ha – på grunnlag av de forskjellige vedtakene? Inndratt/Utestengt/annet? 

 Hva som skal skje med undervisningsmeldinger i Studentweb – på grunnlag av de forskjellige vedtakene? Se forslag til to alternativ til slutt i 

dokumentet. 

 Hva med studentbevisappen? 

o Registerkort? 

o Fusk bør hindre semesterregistrering/app/registerkort + utestengt fra ALLE 

 
CERES har fått presisering fra KD om at når det gjelder utestenging grunnet uskikkethet, gir ikke universitets- og høyskoleloven adgang til å utestenge fra alle 

helse-og sosialfaglige utdanninger. Det vil si, dersom en person er utestengt fra f.eks. sykepleierutdanningen grunnet uskikkethet, innebærer "tilsvarende 

utdanninger" sykepleierutdanninger ved andre institusjoner. Tilsvarende utdanninger betyr altså ikke alle helse- og sosialfaglige utdanninger. Til orientering: 

Skikkethet – oppfølging i FS – 27 nye koder må muligens implementeres, men vi avventer avklaring fra KD på spørsmål vedr. dette som UiO har sendt inn. 

Hva bør de ulike kodene gjøre i praksis? 

KARANTENEL 

- Studentweb godtar undervisningsmelding, men ikke vurderingsmelding 

EKSAMENL 

- Sperre både undervisnings- og vurderingsmelding 

EKSAMENN 

- Sperre undervisnings- og vurderingsmelding på egen institusjon 
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- Sperre vurderingsmelding for annen institusjon 

o Hva med undervisningskrav for å fremstille seg til eksamen 

Lov- 
hjemmel 

Beskrivelse Virkning for «egen 
institusjon Y »  

Oppfølging «egen institusjon Y» Virkning for «andre 
institusjoner X» 

Oppfølging for «andre institusjoner X» 

§3-7(8) 
 

Søkt opptak 
eller 
godkjenning 
med falskt 
vitnemål 

Opptakskarantene 
inntil ett år 
 

 
 
 
FS - bildet Utestenging 
registrere en rad KARANTENEL + §3-7(8)  
registrere rad INFOUTV + §3-7(8)  
 
FS160.001 skal sette tilbudsstatus: A annullert tilbud 
FS159.001 oppretter studieprogramstudent med 
studentstatus INNDRATT.TRUKKET? Viss det oppdages 
etter at opptaket er ferdig må det håndteres manuelt. 
Da brukes studentstatus INNDRATT 
 
FS - Søknad samlebilde 
Hvis det allerede er gitt opptak må saksbehandler 
manuelt avvise søknad, og sende standardbrev med 
begrunnelse til søker 
 
 
 
 
 
 
 
 
FS - Student samlebilde: 
Hvis søkeren allerede er student på et annet 
studieprogram vises merknad om RUST-KARANTENEL i 
dette bildet. (kan diskuteres på møtet) Er det mulig å 
ikke vise merknad der det ikke er aktuelt? Ikke det 
viktigste 
  
FS - Godkjenningssak samlebilde:  
varsel om RUST-KARANTENEL skal dukke opp ved 

Informasjons-utveksling 
om opptaks-karantene: 
 
1. Eget vedtak må fattes 
ved institusjon X hvis 
søkeren har fremlagt 
falske papirer ovenfor 
denne institusjonen. 
 
2. Hvis søker ikke har 
benyttet seg av falske 
dokumenter ved 
institusjon (X) er det 
ingen konsekvenser for 
søkeren 

FS - via varselloggen: Varsel om RUST-forekomst 
INFOUTV + §3-7(8) 
 
FS - bildet Utestenging 
finne forekomst. 
  
 
 
 
 
 
FS - Søknad samlebilde + Søknad samlebilde NOM 
– sjekke og varsle aktuell opptaksansvarlig 
1. Hvis søker har fremlagt falske papirer ved 
opptak også ved denne institusjonen, må 
institusjonen fatte eget vedtak om 
opptakskarantene. Registrere i bildet Utestenging: 
En rad KARANTENEL + §3-7(8) + en rad  INFOUTV + 
§3-7(8).  
2. Hvis ingen bruk av falske papirer ved denne 
institusjonen, blir det ingen registrering av det i FS.  
 
 
FS - Student samlebilde: 
merknad om RUST-INFOUTV vises ikke i dette 
bildet. 
 
 
FS - Godkjenningssak samlebilde:  
varsel om RUST-INFOUTV skal dukke opp ved 
oppretting av ny sak her, men skal ikke sperre 
opprettingen. 
 
Søknadsweb:  
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oppretting av ny sak her, men skal ikke sperre 
opprettingen. Godkjenningssaken skal AVVISES i 
perioden 
 
Søknadsweb:  
ingen sperre i Søknadsweb Det gis varsel? 
 
Studentweb:  
ingen sperre for vurderingsmelding eller 
undervisningoppmelding med  
KARANTENEL + §3-7(8) hvis søkeren allerede skulle 
være student på et annet studieprogram fra før av 

ingen sperre i Søknadsweb 
 
Studentweb: 
ingen sperre for vurderingsmelding eller 
undervisningoppmelding med INFOUTV + §3-7(8) 
hvis søkeren allerede skulle være student på et 
annet studieprogram fra før av 

§4-8(1)(2) 
annet 
punktum 

 

Forstyrrende/ 
plagsom 
atferd 

Utestenging inntil 
ett år på aktuelt 
studium 

 
 
 
FS - bildet Utestenging 
Avhengig av vedtaket kun gjelder egen institusjon eller 
eksamensrett nasjonalt: 
registrere en rad med KARANTENEL med aktuell verdi 
for studieprogram og en rad med EKSAMENN + §4-
8(1)(2) EKSAMENL? 
 
FS - Student samlebilde: 
manuelt slette evt. vurderingsmeldinger og 
undervisningsmeldinger. Studentstatus skal være 
INNDRATT endres UTESTENGTi utestengingsperioden.   
 
Godkjenningssak samlebilde 
Godkjenning kan innvilges 
 
Søknadsweb:  
ingen sperre i Søknadsweb 
 
Studentweb: 
vurderingsmelding sperres  
undervisningoppmelding sperres  

Eksamenskarantene 
inntil ett år 

Via varselloggen: Varsel om RUST-forekomst. 
EKSAMENN + §4-8(1)(2)   
 
FS - bildet Utestenging  
finne forekomst (søk: kommer fra RUST = J) 
 
 
 
FS - Student samlebilde: 
manuelt slette vurderingsmeldinger, ikke slette 
undervisningsmeldinger. Studentstatus skal være 
AKTIV. Det skal ikke være mulig å registrere 
vurderingsmeldinger. 
 
 
Godkjenningssak samlebilde 
Godkjenning kan innvilges 
 
Søknadsweb:  
ingen sperre i Søknadsweb 
 
Studentweb: 
vurderingsmelding sperres 
undervisningoppmelding sperres ikke* 

§4-8(2) 
 

I praksis eller 
klinisk 
undervisning: 
Farlig atferd; 

Utestenging fra alle 
studier med 
klinikk/praksis i 

 
 
 
FS - bildet Utestenging: 

Eksamenskarantene 
inntil tre år for alle 
studier med 

Via varselloggen: Varsel om RUST-forekomst. 
EKSAMENN + §4-8(2) + HESOS/LÆRER 
 
FS - bildet Utestenging  
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grove brudd 
på 
taushetsplikt; 
grov 
usømmelighet 

inntil tre år ved 
institusjonen 

registrere en rad med KARANTENEL + §4-8(2)  + 
Studieklassifikasjon HESOS eller LÆRER og registrere 
en rad med EKSAMENL/EKSAMENN + §4-8(2) + 
studieklassifikasjon HESOS eller LÆRER. Bruke PRAKS 
som gjelder alle studier med praksis. Gjelder alle som 
har en studieklassifikasjon forskjellig fra ALLE 
 
FS - Student samlebilde: 
slette evt. vurderingsmeldinger og 
undervisningsmeldinger. Studentstatus skal være 
INNDRATT UTESTENGT i utestengingsperioden.   
 
 
Søknadsweb:  
ingen sperre i Søknadsweb 
 
Studentweb: 
studier med HESOS/LÆRER vurderingsmelding sperres 
og undervisningoppmelding sperres 

klinikk/praksis ved alle 
institusjoner 

finne forekomst 
 
 
 
 
FS - Student samlebilde: 
manuelt slette evt. vurderingsmeldinger, ikke 
slette undervisningsmeldinger. Studentstatus skal 
være AKTIV. Det skal ikke være mulig å registrere 
vurderingsmeldinger. 
 
Søknadsweb:  
ingen sperre i Søknadsweb 
 
Studentweb: 
studier med HESOS/LÆRER: vurderingsmelding 
sperres, undervisningoppmelding sperres ikke* 

§4-8(3) 
 

Fusk eller 
forsettlig 
medvirkning 
til fusk 

Utestenging fra alle 
studier ved 
institusjonen 

 
 
 
FS - bildet Utestenging: 
registrere en rad med KARANTENEL + §4-8(3) og 
registrere en rad med EKSAMENL/EKSAMENN + §4-
8(3)  
 
FS – Student vurdering eksamensprotokoll: registrere 
U for annullert, status: NYINFO, + henvisning til 
arkivkode på den aktuelle vurderingsmeldingen 
 
FS - Student samlebilde: 
manuelt slette andre vurderingsmeldinger og 
undervisningsmeldinger. Studentstatus skal være 
INNDRATT i utestengingsperioden. Det skal ikke være 
mulig å registrere vurderingsmeldinger. 
 
Søknadsweb:  
Ingen sperre i Søknadsweb 
 

Eksamenskarantene 
inntil ett år ved alle 
institusjoner 

Via varselloggen: Varsel om RUST-forekomst. 
EKSAMENN + §4-8(3) 
 
FS - bildet Utestenging: 
finne forekomst 
 
 
 
 
 
 
FS - Student samlebilde: 
manuelt slette vurderingsmeldinger, ikke slette 
undervisningsmeldinger. Studentstatus skal være 
AKTIV. Det skal ikke være mulig å registrere 
vurderingsmeldinger. 
 
Søknadsweb:  
Ingen sperre i Søknadsweb 
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Studentweb: 
vurderingsmelding sperres  
undervisningoppmelding sperres 

Studentweb: 
vurderingsmelding sperres  
undervisningoppmelding sperres ikke* 

§4-10(3) Studenten er 
uskikket for 
yrket som 
utdanningen 
fører fram til 
 

Utestenging fra 
studiet inntil fem år 
 
27 nye koder 
NB! HESOS/LÆRER 
kan ikke brukes her 

 
 
FS - bildet Utestenging: 
registrere en rad med KARANTENEN + §4-10(3) + 
«27-koden» settes til relevant verdi 
 
FS - Student samlebilde: 
Manuelt slette vurderingsmeldinger og 
undervisningsmeldinger på det aktuelle 
studieprogrammet. Studentstatus skal være 
INNDRATT i utestengingsperioden. Det skal ikke være 
mulig å registrere vurderingsmeldinger på det aktuelle 
studieprogrammet 
 
Søknadsweb:  
Ingen sperre i Søknadsweb 
 
Studentweb: 
vurderingsmelding sperres - på det studieprogrammet 
vedkommende er utestengt fra 
undervisningoppmelding - sperres på det 
studieprogrammet vedkommende er utestengt fra 
 

Studenten kan ikke 
søke/ta imot plass på 
tilsvarende utdanning 
ved institusjoner under 
UH-loven i 
utestengingsperioden 

Via varselloggen: Varsel om RUST-forekomst. 
KARANTENEN + §4-10(3) + «27-koden» 
 
FS - bildet Utestenging: 
finne forekomst 
 
FS - Student samlebilde: 
Ikke aktuelt her 
 
FS - Søknad samlebilde+ Søknad samlebilde NOM 
– sjekke og varsle aktuell opptaksansvarlig 
Saksbehandler må manuelt avvise søknad, og 
sende standardbrev med begrunnelse til søker 
 
Søknadsweb:  
Ingen sperre i Søknadsweb 
 
Studentweb: 
Ikke aktuelt her 
 

 

* Undervisningsmelding i Studentweb - forslag: 

Alternativ 1: student blir ikke automatisk meldt opp til undervisning eller vurdering gjennom Utdanningsplan. Studenten kan derimot enkeltvis melde seg opp 

til undervisning i emner via Utdanningsplan eller Aktive emner. Denne varianten hindrer automatisk oppmelding og dermed sannsynligvis en del 

undervisningsmeldinger som ikke er reelle. Studenten får muligheten til å selv velge å melde seg til undervisning i et emne selv om han er utestengt fra 

vurdering. 

Alternativ 2: student blir automatisk meldt til undervisning som øvrige studenter. Studenten kan også enkeltvis melde seg opp til undervisning i emne via 

Utdanningsplan eller Aktive emner. Denne varianten inneholder ingen sperringer for automatisk melding til undervisning, annet enn i de tilfellene hvor det i 

tillegg finnes fastsatte krav til undervisningsmeldingen (f.eks. at de er vurderingsmeldt). For å implementere denne, må det spørres om hvor vanlig det er for 
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utestengte studenter å følge undervisning i perioden hvor de er utestengt. At de har rett til det, betyr ikke at de gjør det. Denne vil altså i 

registreringsperioden opprette undervisningsmeldinger som ikke nødvendigvis er reelle. 

Konklusjon: Alternativ 2 er mest riktig 

Greit at de melder seg. Antallet er uansett lite. Studentene kan i prinsippet følge obligatoriske aktiviteter- manuelt arbeid av studiekonsulent. Oblig var i 

undervisningssfæren. 

 


