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 [Overskrift: Skriv her hva saken gjelder] 
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 Institusjon og navn på innsender. 
Merk at avsender skal være Fs-
kontaktperson 

Høgskolen i Oslo og Akershus  
v/ Gro Christensen 

Dato 16.10.2017 

Bilde/Rutine/Rapport/Annet Godkjenningssak samlebilde 
Få tilbake knappen «Endre avtaleid» 

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

Resultat av tidligere behandling etter innspill fra egen 
institusjon eller andre institusjoner 
RT 228032 

Begrunnelse Begrunnelse for ønske eller hvorfor saken ønskes 
behandlet på nytt.  

 

 

Til <navn på ekspertgruppe>/ønskeliste/Planleggingsgruppe 

Beskrivelse av problemstilling 

 

 

 

Knappen «Endre avtaleid» i godkjenningssak samlebilde 
ble innført med FS7.5, men ble fjernet igjen i FS7.5.1. Vi 
har fått begrunnet dette med at den kun virket overfladisk 
og ikke gikk inn i bakgrunnsdata og gjorde endringer.  
 
Vi har mange studenter som av ulike årsaker må få endret 
avtaleid på godkjenningssaken sin. Dette vil gjelde 
studenter som i første runde ikke kommer inn der de 
ønsket, eller ikke finner relevante fag på sitt første ønske. 
Dette er en jobb som krever mye tid, og vi ønsker oss 
«Endre avtaleid» knappen tilbake, som vil kunne forenkle 
denne prosessen. 
 
Følgende trinn må utføres for å endre avtaleid på en 
godkjenningssak i dag: 
 

1. Slette hake for «Inngår» i underbildet i Godkjenningssak 
samlebilde. 
2. Åpne Ekstern studium og slette evt emner under fanen 
Resultater. 
3. Slette aktuell rad i overbildet. 
4. Hente opp Godkjenningssak samlebilde på nytt. I fanen 
"Omfang" - slett raden. 
5. Slette selve forhåndgodkjenningen i overbildet.  
6. Åpne Utvekslingsperson samlebilde og endre "Avtaleid" 
feltet. 
7. Opprette en ny godkjenningssak (forhåndsgodkjenning) 
på ordinær måte. 
 

 

 
 

Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken 

 Hva ønskes gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag Få tilbake «Endre avtaleid» knappen. 

Vurdering av konsekvenser Kost/nyttevurdering for egen institusjon 
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Vurdering av juridiske forhold og 
henvisning til sentrale og lokale 
regler 

Funksjonen bør ligge på en kritisk rolle som kun noen få 
har tilgang til, for eksempel UTVEKSL_2. 
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 Kommentarer  

Omfang 1-2 timer 

Kostnader  

Konsekvenser  
 

 
 

Resultat 

 Hva blir gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag  
 
 

 

 
 
Vedr. RT228032:  
 
2017-08-14 10:10:30 martsag (Martin Sagen) - Correspondence added [Reply] [Comment] [Forward] 

text/plain 1.3KiB 

Fant en sak der UiO etterlyste det samme, med svar om at det var for mange bakenforligende endringer som 
måtte gjøres til at det var klart for å bruke knappen; den fungerte altså bare tilsynelatende på overflaten, og skulle 
ikke vært lagt ut. 
 
Dette er 3,5 år siden, så vil tro det må tas fra scratch hvis det skal bli tatt opp igjen. Altså et endringsønske til 
planleggingsgruppa...:-/ 
 
martin 
 

https://hjelp.fsat.no/User/Summary.html?id=1134294
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=228032&QuoteTransaction=3662920&Action=Respond
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=228032&QuoteTransaction=3662920&Action=Comment
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Forward.html?id=228032&QuoteTransaction=3662920

