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  Dagsorden  

 

1. Referat fra møte i  Planleggingsgruppen 11. april og oppfølgingssaker 

2. Referatsaker 
Skriftlige referater vil kun bli gjennomgått dersom det er spørsmål til innholdet i det 
enkelte referat. Dersom skriftlig referat ikke foreligger, vil det gis et muntlig referat. 

 
a) Møte i ekspertgruppe for etterutdanning 11. april 
b) Møter i ekspertgruppe for digital vurdering 25. mai  
c) Møte i ekspertgruppe for Undervisningsmodulen 16. april 
d) Møte i  ekspertgruppe for EpN 17. april (muntlig) 
e) Møte i ekspertgruppe for STAR 14. mai  
f) Møte i ekspertgruppe for Fagpersonweb 29. mai (muntlig) 
g) Møte med NTNU om EpN 9. mai (muntlig) 
h) Møte om integrasjon av Public 360 i FS 9. mai (muntlig) 
i) Workshop om robotisering 28. mai (muntlig) 
j) Møte om begrepsdefinisjoner 8. Juni (muntlig) 

3. Orienteringssaker (utsettes til dag 2) 
a) Status Unit 
b) Emrex, Erasmus Without Paper og eIDAS 
c) PESC-konferanse 2.-3. mai i Washington 
d) EUNIS 6.-8. juni i Paris 
e) Status drift 
f) Status fusjoner 
g) Arbeidslivsportalen 
h) EpN og EVUweb (dag 1) 
i) FS-API 
j) Nettbetaling (dag 1) 

4. Utveksling av data  
Diskusjonssak, oppfølging fra april-møtet. Forslag fra HVL er vedlagt 
- Scenarier der slik datautveksling er ønskelig 
- Hvordan skal studenten være involvert i dette (hjemmel etc.) 
- Type data som skal inngå i datautvekslingen 

5. FS-Brukerforum høsten 2018  
Utkast til program diskuteres og bearbeides videre 

6. Oppnevning av medlemmer til ekspertgrupper 
a) Gruppe for etterutdanning 
b) Gruppe for digital vurdering 
c) Gruppe for Fagpersonweb 

7. Forslag til webinarer høsten 2018 
Notat med forslag basert på høringsrunde  

8. Status campusfunksjonalitet (dag 2) 
Erfaringer fra institusjonene så langt. 
Er det noen viktige punkter som det er nødvendig å følge opp i løpet av høsten? 

9. Innkomne ønsker  
a) UiO – Sperre mot endring i utdanningsplan 
b) UiS – Bilde Person/Fagperson og Person/Eksamensvakt, rolle for å opprette 
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person 
c) USN – FS566.001 Hente emneansvarlig 
d) UiB – Sletterettigheter rollen FS_PERSONNR 
e) UiS – FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon-utdanningsplanbasert  
f) UiO – Kontroll av mobilnr i FS 

10. Flyt, FS og arkiv (dag 2) 
Diskusjonssak.  
Klage på sensur: skal prosessen automatiseres eller behandles via Flyt? 

11. Digitalisering av studentutveksling 
Starte planlegging av arbeidet med digitalisering av studentutveksling. EWP-prosjektet 
er nå i en fase der nettverket skal produksjonssettes. Det vil trolig komme krav fra 
EACEA om bruk av EWP i forbindelse med studentutveksling. Hvordan følger vi opp 
dette? 
EACEA = Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 

12. Møteplan høsten 2018 

- September  
Forslag: mandag 17. og tirsdag 18. september (uke 38). Starter med lunsj kl 11.00 på 
mandag, avslutter kl 15.00 på tirsdag. 
Sted: Bergen? Dag 1 ved UiB, dag 2 ved HVL? 

- 1. november (dagen etter Brukerforum). Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm 

13. Eventuelt 
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Innkomne ønsker: 
UiO – Sperre mot endring i utdanningsplan 
UiS – Bilde Person/Fagperson og Person/Eksamensvakt  
USN – FS566.001 Hente emneansvarlig 
UiB  – FS_PERSONNR, sletterettigheter 
UiS – FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon, 
utdanningsplanbasert 
UiO – Kontroll av mobilnr i FS 

 
 
 
 
 



1 

  
 
  

 

 

Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan avd. Oslo 
Postboks 5883 Majorstuen 
0308 Oslo 
E-mail: fs-sekretariat@ceres.no 
URL: www.fellesstudentsystem.no 
Telefon: 22841850 

 
FS-18-025 
 

Referat  
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 Dagsorden 
 

1. Referat fra møte i Planleggingsgruppen 23.-24. januar og oppfølgingssaker 

2. Referatsaker 

3. Orienteringssaker 

4. Evaluering av FS-Kontaktforum 

5. FS-Brukerforum høsten 2018 

6. Innkomne ønsker 

7. Utveksling av data 

8. Digitale politiattester 

9. Eventuelt 
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Det var ingen merknader til dagsorden og innkalling.   
3 saker ble meldt til Eventuelt: 
- KDTO: Brukermedvirkning  
- UiO: Nybegynnerkurs i FS i Canvas  
- KDTO: JIRA-innlogging 

 
 

1.  Referat fra møte i Planleggingsgruppen 23.-24.01.2018 

 
Merknadsfristen for referatet var satt til 12. februar og referatet er oppdatert med 
innsendte merknader.  
 
Oppfølgingssaker ble gjennomgått.  
 
Referatet er godkjent.  
 
 

2.  Referatsaker 

  

a. Møte i ekspertgruppe for etterutdanning 31.01. 

Skriftlig referat var sendt ut. Dette var det første møtet i gruppen siden januar 2015. 
Gruppen fikk en orientering om ny EVUweb, status for arbeidet med ny EVUweb og 
videre planer. Det ble foretatt gjennomgang og prioritering av saker på ønskelisten. 
Neste møte avholdes 11. april. 

 
Tatt til orientering. 
 
b. Møter i ekspertgruppe for digital vurdering  

 
Møte 5.2. 

Skriftlig referat var sendt ut. Gruppen gjennomgikk status fra KDTO og fra 
arbeidsgruppene. 
Tatt til orientering. 
 
Møte 13.2. 

Skriftlig referat var sendt ut. Gruppen gjennomgikk status fra KDTO og fra 
arbeidsgruppene. Gruppen fikk også i oppgave å ta en gjennomgang av aktuelle 
rapporter og rutiner i FS og melde inn behov for endringer og for ev. nye 
rapporter/rutiner.  
Tatt til orientering. 
 
Møte 16.3. 

Skriftlig referat var sendt ut. Dette var et nettmøte, der aksjonspunkter ble 
gjennomgått. 
Det ble stilt spørsmål om hva emnehierarki er. Svaret er at det er et 
vurderingskombinasjonshierarki.  
Tatt til orientering. 
 
Møte 5.4. 

Muntlig referat ble gitt av Ole Martin Nodenes.. Status for arbeidsgrupper ble 
gjennomgått og behov for nye rapporter ev. endring av eksisterende rapporter ble 
diskutert. 
Neste møte avholdes 25. mai. 
Tatt til orientering. 



FS-18-025  Side 4 
Referat fra møte i FS- Planleggingsgruppen 11. april 2018 

 
c. Møte i ekspertgruppe for STAR 06.02.  

Skriftlig referat var sendt ut.   
Tema var bl.a. status for Tableau, rapportbehov på FS-siten, status for 
Studiebarometerdata og deling av data på tvers av institusjonene. 
 
Tatt til orientering. 
 
d. Møte i ekspertgruppe for studentutveksling 27.02.  

Skriftlig referat var sendt ut. Dette var det første møtet i nyoppnevnt ekspertgruppe. 
Mandat for gruppen ble presentert, status for EMREX ble gitt, EWP2.0-prosjektet ble 
presentert. Deltakerne fortalte hvordan internasjonaliseringsarbeidet er organisert ved 
deres institusjon, hvilke utfordringer de har og hvilke forventninger de har til ny versjon 
av modulen. 
 
Tatt til orientering. 
 
e. Møte i ekspertgruppe for opptakssystemer 13.03.  

Skriftlig referat var sendt ut. Det ble foretatt en gjennomgang av saker på ønskelisten. 
Enkeltemneopptak og ledige studieplasser ble diskutert. Søknad samlebilde NOM ble 
gjennomgått. 
 
Tatt til orientering. 
 
f. Møte om begrepsdefinisjoner 15.03.  

Muntlig referat ble gitt av Geir Vangen. Gruppen fastsatte fremdriftsplan for arbeidet. 
Det ble satt opp en oversikt over begreper som benyttes av DBH, SSB, NOKUT m.fl. 
Begrepene skal defineres og sendes ut på høring til institusjonene før sommeren.  

 
Tatt til orientering. 
 
g. Møte med Utdannings- og forskningsministeriet i København 05.02. 

Muntlig referat ble gitt av Kathy Foss Haugen. 
 
KDTO var invitert til en samling for danske studiesjefer, der tema var nyskriving av det 
danske studieadministrative systemet STADS. 
KDTO presenterte hvordan vi i Norge har organisert arbeidet, om KDTO og om 
brukermedvirkning. 
 
Hans Jacob Berntsen fra HSN deltok som representant for brukerinstitusjonene og 
fortalte om institusjonenes rolle i bruk og utvikling av FS. 
 
Tatt til orientering. 
 
 

3.  Orienteringssaker 

 
a. Status Tjenesteorganet 

Kathy Foss Haugen orienterte. Informasjon om status ble gitt på Kontaktforumet. 
 

Større oppgaver fremover: 
- Forvaltning av IKT-strategien med myndighet til å bygge opp organisasjonen til 

dette formålet. 
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- Opprette et digitaliseringsstyre med IT-direktører, universitetsdirektører o.l. som 
deltakere. Første møte er avholdt med brukermedvirkning som tema. 

 
Tatt til orientering. 
 
b. EMREX, Erasmus Without paper og eIDAS 

Geir Vangen orienterte. 
- EMREX-prosjektet er nå ferdig. EMREX vil bestå av en EMREX User Group 

(EUG), med et Executive Board som tar seg av den ordinære driften av nettverket. 
Første offisielle møte (General Assembly) vil finne sted i Paris 17. april i forkant av 
det årlige Groningen Declaration-møtet. Det arbeides aktivt med å få med flere land i 
nettverket og mer informasjon i datautvekslingen av resultater. 
 

- Målet for EWP2.0-prosjektet er å produksjonssette nettverket innen desember 2018. 
De to store kommersielle aktørene er med i prosjektet, med Mobility online og Move 
on. Prosjektet varer ut 2019. 
Ekspertgruppe for studentutveksling i regi av KDTO er nå aktiv og skal jobbe for å 
digitalisere prosesser knyttet til studentutveksling. 
 

- CEF-prosjekt med Difi 
Nytt prosjekt finansiert av CEF som startet 1. januar 2018 og har som formål å ta i 
bruk eID i systemer i Norge der det er behov for pålogging av utenlandske personer. 
I tillegg til KDTO er Skattedirektoratet og Brønnøysundregistrene med i prosjektet. 
For utdanningssektoren gjelder dette innføring av eID i Søknadsweb og Studentweb 
og i SOs søkerportal. 
 

- ESMO 
Prosjekt finansiert av CEF som starter 12. april 2018 og har som formål å utveksle 
attributter om en student ved pålogging ved bruk av eID. Prosjektet koordineres av 
ATOS, Spania og har i tillegg til KDTO med et universitet fra Spania og et fra Hellas. 
Prosjektet skal komme frem til en teknisk løsning for å gjøre dette, foreslå attributter, 
og foreta en uttesting av dette. Fra Norge vil forhåpentligvis Dataporten kunne 
benyttes for attributt-utvekslingen. 

 
c. Internasjonaliseringskonferansen 14.03. 

Ole Martin Nodenes orienterte. 
 
Årets konferanse ble avholdt i Bodø med Nord universitet som vertskap. KDTO 
holdt en sesjon på konferansen om digitalisering av studentutveksling.  
Norske institusjoner har svært ulike rutiner rundt studentutveksling og arbeidet er lite 
digitalisert. Ekspertgruppen for studentutveksling skal jobbe med å etablere felles 
rutiner ved institusjonene. 
 
d. Status drift 

Ole Martin Nodenes orienterte. 
 
FS-klient 8.1.1. ble levert 10. april. Det at dato for leveranse ikke samsvarer med 
datoen som står i klienten, skyldes at i klienten vises dato for når versjonen ble 
generert. 
Planleggingsgruppen ber KDTO være tydeligere på hva som er lagt ut og om det 
gjelder demo eller prod. 
 
Kloning av demobaser er nå gjort, bortsett fra FS02 som er utsatt til midten av mai. 
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KDTO, Database-drift og UiO har hatt et prosjekt med bruk av Oracle Dataguard 
som gir mulighet for å gjøre oppslag i FS når basene er nede for oppgradering. Det er 
ikke mulig å gjøre oppdateringer. KDTO avventer vurdering fra UiO før videre skritt 
vurderes. 

  
e. Status fusjoner 

Ole Martin Nodenes orienterte. 
 
Aktivitetene rundt fusjoner begynner å gå mot slutten. VID og Høyskolen 
Diakonova samt HINN Hedmark og Lillehammer er nå ferdig.  
Gjenstår fusjon mellom Høyskolen Kristiania og WACT. Dette skal gjøres til høsten. 
 
f. Status campusfunksjonalitet 

Geir Vangen orienterte. 
 
Campus erstatter geografisk sted i FS, og knyttes til sted, bygning, studieprogram, 
klasse, emne og vurderingskombinasjon. I siste versjon av FS ble strukturen i 
vurderingsmodulen noe endret slik at samme vurderingskombinasjon kan deles av flere 
campus. Siste versjon av Studentweb støtter denne strukturen. 
 
NTNU har noen problemer med denne strukturen, da campus for vurdering og 
campus for undervisning ikke samsvarer. Trondheim som har flere campus må 
kunne gjennomføre eksamen på tvers av disse campusene innen samme by. Det vil 
bli holdt et møte med NTNU snarlig om campus, og Planleggingsgruppen ber om at 
det lages et notat fra møtet. 
 
Espen Kristensen foreslo at institusjonene tar et møte med erfaringsutveksling om 
campus som tema. 
 
g. Praksisportalen 

Kathy Foss Haugen orienterte. 
 
OsloMet fikk i 2018 midler fra Difi til å utarbeide en løsning for praksisportal. I mars 
2018 ble det avholdt et møte ved OsloMet med deltakere fra UiA, UiS, OsloMet og 
KDTO om en mulighet for å lage en nasjonal løsning for praksisportal. 
 
Det skal holdes et nytt møte med OsloMet mandag 16. april der man skal diskutere 
nødvendige integrasjoner, mulighet for et nasjonalt prosjekt med en arbeidsgruppe 
som skal ha som formål å få til en enhetlig prosess i praksishåndtering og se på 
overlappende funksjonalitet. 
 
Mye av arbeidet med praksishåndtering skjer i dag i skyggesystemer, og data blir 
registrert manuelt i FS i etterkant. 
 
h. Status Fagskoleprosjektet 

Kathy Foss Haugen orienterte. 
 
Referansegruppen har en rådgivende funksjon og skal fungere som et bindeledd 
mellom CERES og fagskolesektoren. Referansegruppen har hittil hatt 3 møter. 
 
Gruppen skal sikre at utviklingen av et nasjonalt, samordnet fagskoleopptak skjer 
gjennom et samarbeid mellom CERES og fagskolene. 
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For å kunne gjennomføre et samordnet opptak til fagskoler, må hele opptakssystemet 
moderniseres. Dagens system er tilpasset opptaket til grunnstudier i UH-sektoren, og 
kan kun kjøre ett opptak om gangen. Søkerportalen må utvides til å kunne håndtere 
flere typer søknader. Søknadene skal lagres i et sentralt system, og saksbehandlingen 
skal foregå mot dette systemet da fagskolene ikke skal bruke FS.   
 
i. Karakterutskrifter og vitnemål – sikrere deling av resultater 

Lena Finseth orienterte. UiO har sendt et brev til Kunnskapsdepartementet med 
forslag om at man utelater personnummerdelen også på norske karakterutskrifter og 
vitnemål.  
 
Formålet med forslaget er å legge bedre til rette for sikker deling av resultater. Når 
institusjonene tar i bruk digital karakterutskrift, ønskes det en mulighet for å sende 
den på e-post. Det er fortsatt slik at ikke alle studenter kan benytte seg av verken 
Vitnemålsportalen eller Studentweb. Mange studenter sender dokumenter på e-post 
selv om de risikerer at opplysninger om personnummer kommer på avveie.  
 
 

4.  Evaluering av FS-Kontaktforum 

 
Kort evaluering av forumet. 
 

- Bra med mange tema og at det fortelles om nye ting inkludert litt repetisjon 
- Positivt at direktør deltok begge dager for å lære om FS og hva vi jobber med 
- Bra at presentasjonene startet med en innledning, det er viktig for å kunne få en 

oversikt og en oppfriskning av hva som er gjort 
- Åpen post bør has med videre, de fleste syntes at det fungerte bra 
- GDPR var bra, men er veldig teoretisk når det må tas som en presentasjon, det 

hadde vært nyttig med et webinar med mer konkrete tema 
 
Presentasjonene blir lagt ut på FS sine nettsider. Alle oppfordres til å evaluere forumet 
og sende inn. 
 
 

5.  FS-Brukerforum høsten 2018 

 
Det er reservert lokaler og overnatting på Thon Hotel Arena i Lillestrøm 30.-31. 
oktober, etterfulgt av møte i Planleggingsgruppen 1. november på samme sted. 
 
Liste over mulige tema var sendt til Planleggingsgruppen.  
Planleggingsgruppen foreslår at vi lager et opptaksspor, et FS-spor og et ledelsesspor. 
 
Følgende tema ble fremsatt: 
 

- Ledelsesspor (kun dag 1, f.eks. en halv dag): 
o Lage en oversikt over hvilke arbeidsprosesser som er digitalisert og hva 

som gjenstår å digitalisere.  
o Hva har skjedd i den digitale verden frem til i dag og hva var status for 

5 år siden. 
o Strategi for IKT i sektoren (var det her denne skulle inngå?) 

 
- Opptaksspor (kun dag 1 ?):  

o Nasjonalt opptak til master 
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o Bruk av diagnoser i opptaket  
o Bruk av Tableau til å vise opptaksdata 

 
 

- FS-spor (begge dager): 
o Vitnemål: Digitalisering (status og fremtiden, status andre land), 

utkjøring av vitnemål på stedkode 
o Nettbetaling via Studentweb 
o Undervisning mot Canvas 
o Praksis 
o Nybegynnerkurs i FS i Canvas 
o Nytt fra FS 
o Sikkerhet 
o Flyt 
o RUST 
o Papirutgave av vitnemål er slått av, over til digital utgave 

 
Utkast til program diskuteres på juni-møtet. 

 
  

6.  Innkomne ønsker  

 
a. UiS – Roller i bilde Begrunnelse og klage 

I dag må man gi saksbehandler i FS klienten tilgang til å slette/opprette saker i bildet 
Begrunnelse og klage fordi det ikke finnes en egen rolle for kun oppdatering. Når studentene 
selv oppretter sakene via Studentweb så er det ikke ønskelig at alle med oppdateringstilgang 
også skal ha mulighet å opprette/slette saker.  
Det bør også være en logg på det som blir gjort i bildet Begrunnelse og klage (hvis dette ikke 
allerede finnes). 
 
Foreslår en ny rolle som kun kan oppdatere i bilde Begrunnelse og klage. Eventuelt så endres 
det på enten FS_EKSKLAGE eller FS_EKS2, slik at en av disse rollene ikke har mulighet til 
nyregistrering og sletting, kun oppdatering. 
 
Vedtak: Til ønskelisten. Sletting flyttes over til rollen FS_EKS3. Det innføres en 
sperre mot å slette saker som er kommet inn via Studentweb. 
 
b. UiT – Spørreundersøkelser, ny rapport eller nytt utplukk i FS350.001 og 

FS350.002 

Ønsket baserer seg på innhenting av informasjon om fremdriften for den enkelte 
doktorgradsstudent, og går ut på å kunne få et utplukk slik som i rapport FS350.001, 
men med en visning på enkeltbesvarelser slik som i rapport FS350.002. 
 
Rapporten ønskes kjørt for administrativt sted i tillegg til studieprogram. 
 
Vedtak: Til ønskelisten. Rapporten FS350.002 Spørreskjemabesvarelse endres til å ha 
utplukk på sted og program. 

 
c. NTNU – Beskyttet tittel på vitnemål 

Det er behov for å skille mellom en lovbeskyttet akademisk tittel og en lovbeskyttet 
yrkestittel. Endringen som ble gjort til versjon FS8.1 løser behovet for vitnemålets 
side 1, mens det i Diploma Supplement vil vise feil tittel.  
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Vedtak: Det skilles mellom yrkestittel og gradtittel og begge titlene skal kunne angis. 
Yrkestittel må kunne vises i vitnemålsportalen. Endres til neste databaseoppgradering 
(leveres i mai). 
 
d. NTNU – FS208.001 Hovedbokføring – rapportering til økonomisystemet 

Rutinen kan i dag kjøres med ny beregning eller med tidligere beregning. Når man 
bytter mellom de to beregningsmåtene så beholdes hakene for oppdatering og 
automatisk overføring.  
Økonomiavdelingen v/NTNU ønsker derfor at dersom man velger «Tidligere 
beregning» så fjernes hakene for oppdatering og overføring automatisk. Det sikrer at 
saksbehandleren må gjøre et aktivt valg for å kjøre oppdatering og overføring på nytt. 
Alternativt at det kommer opp et varsel og mulighet for å avbryte jobben. 
 
Vedtak: Til ønskelisten. 

 
 

7.  Utveksling av data  

 
Det er et økende behov for enkelt å kunne sende lister mellom læresteder og sikre at 
studentdata som legges inn i den lokale FS-databasen er av høy kvalitet. Både HVL 
og VID har sendt inn ønske om funksjonalitet for datautveksling i forbindelse med 
fellesgrader.  
 
Det bør lages en webservice som utveksler data også mellom institusjonene, ikke bare 
mot 3. partsleverandører. 
Er det behov for å kunne lagre data lokalt og for innsyn uten lagring? Er det mulig å 
gi innsyn via Fagpersonweb? 
Finnes det en hjemmel for å utveksle data som inneholder personopplysninger eller 
må institusjonene innhente aksept fra studentene? 
 
Konklusjon: Det bør utredes hvordan institusjonene kan ha et felles behandlingsansvar, 
hvilke data som skal utveksles og hvem som skal få lov til å gjøre hva.   
HVL utreder saken og sender inn et konkret forslag. UiT bistår i arbeidet.  
Saken settes på oppfølgingslista. 
  

 
8.  Digitale politiattester  

 
Henvendelse fra UiA. I forbindelse med høring om endringer av UH-loven, har 
Kunnskapsdepartementet foreslått en lovhjemmel i UH-loven, som tillater at digitale 
politiattester kan lastes opp elektronisk i studieadministrative systemer. UiA ønsket en 
avklaring på levering av digitale politiattester.  
Dag Olav Nilsen stilte derfor spørsmål om KDTO har planer om en eventuell felles 
integrasjonsløsning for dette.  
 
Det er foreslått en løsning overfor politiet der studenten kan be om politiattest via 
Studentweb, og at institusjonen mottar attesten digitalt direkte fra politiet. Det 
verifiserer at attesten er korrekt.  
Politiet stiller seg positivt til forslaget, men ønsker at saken tas via 
Kunnskapsdepartementet. 
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Konklusjon: Planleggingsgruppen ber om at KDTO tar kontakt med departementet 
for å få fortgang til en løsning. I brevet til KD bør arbeidsomfang oppgis. Det er mulig 
å se på omfang på de aktuelle studiene i DBH-basen. 
 
 

9.  Eventuelt  

 
a. KDTO – Brukermedvirkning 

Kathy Foss Haugen orienterte.  KDTO arbeider nå med en styringsmodell for å 
forvalte digitaliseringsstrategien innen UH-sektoren. Planen er å opprette et 
digitaliseringsstyre og ulike fagutvalg. Det er også tanker om å opprette konsortie- 
eller tjenestestyrer for tjenester, som for eksempel FS, hvor det er 
brukerinstitusjonene som finansierer tjenesten. I tillegg er det behov for 
brukermedvirkning på enkelttjenestene. I dag har vi FS-Planleggingsgruppe og mange 
ekspertgrupper. Tanken er å videreføre disse foraene. Planleggingsgruppen har 
diskutert organisering av brukermedvirkning flere ganger tidligere og har ikke nye 
innspill til dette.   

b. UiO – Nybegynnerkurs i FS i Canvas 

Lena Finseth orienterte om at UiO planlegger å starte med nybegynnerkurs i FS i 
Canvas. 

c. KDTO – JIRA-innlogging 

Ole Martin Nodenes orienterte. USIT har oppdaget at det i JIRA (som er en UiO-
instans) finnes noen saker som inneholder f.nr. Den åpne tilgangen til JIRA ble dermed 
stengt inntil KDTO hadde fått fjernet opplysninger om f.nr.  
 
KDTO stilte spørsmål om institusjonene ønsker at JIRA skal være åpent for alle eller 
ha begrenset tilgang. 
Planleggingsgruppen ønsker en åpen tjeneste. Da er det viktig å sjekke at man ikke får 
med opplysninger om f.nr. 

 
 

 
Neste møte:  12.-13. juni  
  

Sted: KDTO, Fridtjof Nansens vei 19, Oslo 
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Oppfølgingssaker (sist oppdatert 18.04.2018) 

 
 
 

Saker som skal følges opp (fra september 2016-møtet) 

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

21/16 Sak 7 Utveksling av person- og 
studentdata: Utrede mulighet for felles 
personregister (juridiske vurderinger). 
Ønsker en enklere måte å overføre 
personinfo mellom institusjonene.  
 
a. Hvilke data skal overføres? 
b. Hvordan skal overføring skje? 

CERES September 2017: 
Se sak FS-392 på 
ønskelisten.  
Dersom saken tas 
videre, må den 
spesifiseres og 
legges på 
ønskelisten. 
Saken sendes 
tilbake til VID. 
 
Se på erfaringene 
ifm fusjonering 
av baser. 
 
November 2017: 
Mottatt fra VID, 
gitt videre til 
Marte Holhjem 
 
April 2018: Man 
må ha et veldig 
godt formål for å 
få lov til å 
opprette et 
register. 
Gjenbruk av 
erstatningsnr er 
et problem. 
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Saker som skal følges opp (fra juni 2017-møtet) 

 

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

15/17 Sak 4b Innkomne ønsker – HINN Flere 
felt for brukernavn/epost: 
Lage et notat med argumenter mot å lage 
denne type løsninger 

CERES Diskutere med 
institusjonenes 
IT-avdelinger 

18/17 Sak 5 Roller i FS: Oppnevne en 
arbeidsgruppe for å se på roller i 
Vurderingsmodulen 
Medlemmer fra NTNU, UiT, UiA, UiS 
og muligens HiOA 

CERES September 2017: 
Må utsettes pga 
ressursmangel 
hos CERES 

 
 
 

Saker som skal følges opp (fra november 2017-møtet) 

 

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

34/17 Sak 3f Orienteringssaker – Status digital 
vurdering: 
CERES bes kontakte institusjonene vedr. 
arbeidet med digital vurdering. 

CERES  

39/17 Sak 10g Eventuelt – CERES: 
Ta en gjennomgang av alle 
ekspertgrupper, er gruppene aktive, se på 
medlemsoversikten. 

CERES  

 
 
 

Saker som skal følges opp (fra januar 2018-møtet) 

 

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

2/18 Sak 7 Campusfunksjonalitet i 
Vurderingsmodulen: 
Danne en gruppe for å diskutere 
problemstillinger og felles løsninger, ev. 
sette av 2-3 timer på møte i 
Planleggingsgruppen enten i april eller i 
juni 

KDTO Sak til 
Planleggings-
gruppemøtet i 
april og juni 

5/18 Sak 8g Innkomne ønsker – 
NMBU, beregne oppnådd 
kvalifikasjon: Kontaktte NMBU 
for å diskutere utfordringen 

UiT v/Espen Utgår 

6/18 Sak 10 Studentbevisapp – Utrede 
omfang av arbeid som må til for å 
vise frem mer detaljert informasjon 
vedr. studieprogram.  

KDTO  
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Saker som skal følges opp (fra april 2018-møtet) 

 

 

Nr Sak Ansvarlig Merknad 

9/18 Sak 3g Orienteringssaker – Status 
campusfunksjonalitet: 
Lage notat fra møtet med NTNU 

KDTO? Settes opp som 
referatsak til juni-
møtet 

10/18 Sak 5 FS-Brukerforum høsten 2018: 
Lage utkast til program 

KDTO Til juni-møtet 

11/18 Sak 7 Utveksling av data:  
Utrede saken og sende inn et konkret 
forslag. Ta stilling til: 
- Hvordan kan institusjonene ha et 

felles behandlingsansvar 
- Hvilke data kan utveksles 
- Hvem har tillatelse til å gjøre hva 

HVL og UiT Mottatt, 
diskuteres på 
møtet i juni. 

12/18 Sak 8 Digitale politiattester:  
Kontakte KD for å få til fortgang i saken.  

KDTO  

 
 
 



<sideskift> 



      Referat, møte i ekspertgruppe for etterutdanning 11.04.2018 

 

KDTO 
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1. Referat fra møte i EVU-gruppa 31. januar 2018 

2. Godkjenning av dagsorden 

3. Status for utviklingsprosjektet 

4. Oppdatert releaseplan, pilot 

5. Oppfølgingssaker fra forrige møte 

6. Gjennomgang og prioritering av saker på ønskelisten 

7. Status nettbetaling 
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9. Eventuelt 
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1. Referat fra møte i EVU-gruppa 31. januar 2018 

Referatet tas til etterretning og godkjennes med følgende korreksjoner: 

 HiØf rettes til HiØ, som er korrekt forkortelse for Høgskolen i Østfold.  

 Først kulepunkt i sak 6 ble meldt inn av HSN, ikke HiØ 

 

2. Godkjenning av dagsorden 

Dagsorden godkjennes uten merknader.   

 

3. Status fra utviklingsprosjektet 

KDTO presenterte det som er utviklet til nå. Se vedlagte presentasjon. Ekspert 

Presentasjonen er lagt ved referat.  

 

Kommentarer til presentasjonen og demo av applikasjonen: 

 

Min side 

 KDTO: Det legges opp til at visningen på «Min side» skal styres av modulvalg, 

slik at institusjonene selv kan styre hvilke elementer som skal vises på forsiden.  

 

Personprofil 

 UiO: datoformatet må være lesbart for utenlandske søknader som bruker annen 

datoformattering, slik at det kommer tydelig fram for søker hva som kommer 

først av dag og måned.  

 

 KDTO: trenger vi å innhente kontonummeret til deltageren? Samtlige deltagere 

ser ikke behov for å innhente kontonummeret til deltagere. De eneste gangene 

det kan være nødvendig er når en deltager skal få tilbakebetalt en innbetaling. I 

slike tilfeller vil det være mer naturlig å kontakte deltageren for å få oppgitt 

korrekt kontonummer.  

 

 KDTO: trenger vi å innhente informasjon om deltagerens kjønn dersom deltaker 

ikke har norsk fødselsnummer? Det er nødvendig for bestilling av SNR-nummer 

hos SO. Det er også nødvendig å vite kjønn i statistikkøyemed. Det er også 

ønskelig å vite kjønn i forbindelse med inndeling av deltagere i klasser/grupper.  

 

 UiS/UiO: Navnefeltet må deles opp i flere felt som har plass til nok tegn. Minst to 

felter er ønskelig.  UiO ønsker et oppsett som er likt det Folkeregistret benytter 

hvor det er tre felter og plass til flere tegn. Dette har UiO spilt inn til FS tidligere. 

 

 KDTO: Dette er ikke helt trivielt å få endret antall/lengden på navnefelter i 

databasene. Dette må endres mange steder. Det er tenkt å gjøre oppslag mot 

Folkeregistret tidlig i søknadsprosessen. 

Adressefeltet kommer til å bli utvidet med flere felter enn det ble vist i 

demonstrasjonen. Her tenkes det å se til løsningen for Studentweb, hvor søker 
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velger land først, og dette valget dikterer om formatet på adressefeltet vises som 

norsk eller utenlandsk format.  

 

 KDTO: Hvor mange adresser, e-postadresser og telefonnumre er det egentlig 

nødvendig at deltageren registrerer?  

o NTNU: ønsker at disse spørsmålene sendes ut på e-postlista slik at 

institusjonene får diskutert dette internt før de gir tilbakemelding. Enighet 

blant deltagerne om at dette er ønskelig.  

o HSN: kunne det vært aktuelt at info fra KORR vises i portalen når de 

logger inn, og så kan deltageren bekrefte om de ønsker å bruke denne 

kontaktinformasjonen eller de kan registrere annen kontaktinfo.  

o KDTO: Vi tenker at det kan være aktuelt å kreve at en deltager må oppgi 

en e-postadresse, men at deltageren selv oppgir hvilken adresse dette er 

og hvilken type adresse de har oppgitt (privat, jobb, o.l.).  

o Ønskelig at det er pålagt å oppgi et mobilnummer, men helt greit å kutte 

ut fasttelefon. Det bør fortsatt være mulig for deltagere å oppgi 

jobbtelefon. 

o Adresse:  

 For deltagere som ikke samtykker til digital postkasse må vi ha 

adressen til for å kunne sende enkeltvedtak.  

 Statistiske hensyn, for å vite hvor folk kommer fra 

 I enkelte tilfeller er det nyttig/nødvendig i forbindelse med 

plassering i grupper/praksisplasser.  

KDTO: viktig at det er klare formål med innhenting av opplysninger, særlig sett i 

lys av ny personvernlov og krav til innebygget personvern. KDTO utarbeider et 

notat om håndtering av kontaktinformasjon og sender ut til ekspertgruppa. 

 

 

Kursoversikt 

 Forslaget er at deltagere møtes av en lang liste over kurs og filtre vises til siden 

av listen. Deretter kan deltageren selv filtrere fra ønskede kategorier.  

 

 NTNU: har ikke noe behov for å vise en kursoversikt i EVU-web. De ønsker 

primært at potensielle deltagere skal få oversikt over kursene på NTNU videre 

sine nettsider. De ønsker at deltagere skal lese om kurs på nettsidene, og kunne 

klikke på en knapp/lenke som sender deltageren direkte inn i EVU-web for å søke 

på kun det aktuelle studiet. 

 Kommentarer fra andre: HInn og andre institusjoner ønsker 

kursoversiktfunksjonalitet i nye EVU-web. Det er kanskje aktuelt å se for seg at 

kursoversikt er et modulvalg som institusjoner kan velge å skru av/på.  
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 KDTO: Dyplenking direkte til et spesifikt søknadsalternativ er mulig i både 

Søknadweb og dagens EVU-web1. 

 

Fakturaoversikt 

 HiØ: er det mulig å vise fakturaer fra Studentweb i EVU-web og vise versa? 

NTNU ønsker også dette, og har meldt dette inn i tidligere møter. 

KDTO:  
 NTNU: visning av faktura må ta hensyn til at faktura for enkelte deltagere vises i 

Studentweb, og ikke i EVU-web.  

 

Betalingsmodulen 

 

 UiS: UiS har satt i gang et prosjekt for å utrede hvordan prosjektmodulen i 

Agresso kan brukes i betalingsoppfølgingen av EVU-deltagere. Det må utredes 

hvordan prosjektmodulen kan integreres mot FS. Ønske om å få inn 

prosjektnummer i faktura i betalingsmodulen i FS? 

 KDTO: Dette må meldes inn som endringsønske. 

 

Dokumentopplasting 

 
 HiØ: frister for dokumentopplasting er ønskelig i EVU-modulen også, a la felter 

for ettersendingsfrist i Opptaksmodulen. I opptaksmodulen kan 

ettersendingsfristen settes i opptak samlebilde eller på enkeltsøker.  

 
 UiT: resultatutveksling fra Vitnemålsportalen må komme inn som strukturerte 

data eller pdf, ikke lenke.  

 
Kommentar: KDTO ser på muligheter for å integrere vitnemålsportalen i 

søknadsprosessen i EVU-web. Vi ønsker å utveksle strukturerte data heller enn 

dokumenter/lenker, og ønsker også at deltageren selv velger hvilke resultater 

som skal deles/knyttes til søknaden. 

 

Innlogging 

 Selv om vi får implementert eID vil det fortsatt være enkelte søkere som ikke vil 

kunne identifisere seg gjennom norske identifiseringsløsninger eller de felles 

europeiske løsningene. Social login vil derfor fortsatt være aktuelt.  

 

Spørreskjemaer 

 Delskjemaer brukes av noen, mens andre har ingen erfaring med det eller 

opplever at det er svært komplisert å sette opp slike skjemaer.  

                                                   
1
 Dette er nå oppdatert i brukerdokumentasjonen: 

http://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/brukerdok/evuweb/enkeltsokere/sok
eside.html  

http://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/brukerdok/evuweb/enkeltsokere/sokeside.html
http://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/brukerdok/evuweb/enkeltsokere/sokeside.html
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 NTNU: ønsker at deltagere skal kunne besvare spørreskjemaer ulikt fra kurs til 

kurs. 

 HSN: ønsker gjerne at KDTO holder et webinar om spørreskjemaer, og sikrer at 

dokumentasjonen om hvordan skjemaer kan brukes og bygges er god og 

forståelig.  

 UiO: Vil funksjonaliteten hvor delskjemaer brukes for å rute studenter videre 

basert på svar bestå? Svar fra KDTO er at dette skal videreføres, men det må 

vurderes hvor mange nivåer som skal kunne bygges.  

 

4. Oppdatert releaseplan, pilot 

 NTNU: Må nye EVU-web brukes på alt når piloten på nye EVU-web starter opp, 

eller vil de to versjonene kunne brukes parallelt?  

Svar: Nye EVU-web må sannsynligvis brukes på alt. Vi vil komme tilbake til dette 

spørsmålet. 

 UiO: Antar at de også kunne tenke seg å være med på en pilot. 

 UiT: ønsker å være med å teste nettbetaling.  

 

5. Oppfølgingssaker fra forrige møte 

Nr. Hva skal følges opp? Ansvar Status 

O2018-01 Overgangsknapp til 
dokumentarkiv (ref. sak 4) 

KDTO  Dette er på plass i FS8.1.1. 

O2018-02 Markering av søkere som har 
lastet opp nye dokumenter (ref. 
sak 4) 

KDTO  Ikke rukket å gjøre noe med dette enda. 
Det må utredes nærmere. Se også 
innsendt ønske. 

O2018-03 Drøfte alternativene til 
releaseplan på egen institusjon 

Alle Ingen innspill. 

O2018-04 Drøfte alternative løsning for 
foretaksregistrering på egen 
institusjon 

Alle Forslaget støttes. 

O2018-05 Forslag til implementasjon for 
kursprotokoll 

KDTO Forslag laget og sendt ut i forkant av 
møtet. Forslaget støttes.  
Ønskelig at kursene kan vises i 
Vitnemålsportalen (se O2018-10 under 
«Oppfølgingssaker til neste møte) 

O2018-06 Forbedre brukerdokumentasjon til 
EVU-modulen 

KDTO  Vil bli gjort fortløpende i forbindelse med 
endringer. 

O2018-07 Ventelistenummer i rapport 
FS431.001 

KDTO  Ikke gjort noe med ennå 

O2018-08 Høring om merknadsfelt i 
Etterutdanningskurs samlebilde 

KDTO Høring gjennomført. Ingen protester. 
Saken gis prioritet A. 

O2018-09 Oppdatere kravspesifikasjon med 
siste endringer 

KDTO Oppdatert kravspesifikasjon ble sendt ut 
sammen med godkjent referat. 

 

6. Gjennomgang og prioritering av saker på ønskelisten 

 
Tidligere prioriterte ønsker:  
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 FS-589: Etterutdanningskurs samlebilde – som saksbehandler ønsker jeg at 

merknadsfeltet fra Deltager skal byttes ut med merknadsfeltet fra Kursdeltagelse u 
underbildet Deltager 
 
Prioritet: A 

 

 FS-221: Som saksbehandler ønsker jeg å få samme mulighet for registrering av 
mangelkoder som i opptaksmodulen 
 
Prioritet: A  

 

 FS-220: Som saksbehandler ønsker jeg å kunne registrere tilbudsstatus i EVU på 

kursdeltager og håndtere venteliste. 
 
Kommentar: mangler implementering av ventelistenummer.  
 
Prioritet: A 

 

 FS-588: Som deltager ønsker jeg å kunne oppgi jobb-epostadresse i tillegg til privat 
adresse, slik at jeg slipper å oppleve at jobb-epostadressen jeg oppga blir overskrevet av 
KORR 
 
Konklusjon: tas ut av listen over prioriterte saker inntil videre. Tematikken fra denne 

saken tas opp i utviklingen av nye EVUweb og spørsmål rundt hvilken informasjon som 
skal hentes inn om deltagerne, jamfør avsnittet om personprofil under sak 3. 

 
 
Innkomne ønsker: 
 

 EVU3-135: Som kursansvarlig ønsker jeg et automatisk e-postvarsel når en søker 

trekker seg fra ett av mine kurs, slik at jeg kan holde oversikt over antall påmeldte 
 
Kommentar:  

o HInn: oppfølging av deltagere som trekker seg kan gjøres ved å kjøre rapporter 
over deltagere som trekker seg. E-postvarsel kan derfor oppleves som 
unødvendig spam.  

o UiO: kan dette løses ved at varsel sendes til en bcc-adresse i stedet? 
o Dette bør i så fall være funksjonalitet som kan skrus av og på, slik at 

institusjonene kan velge om de vil ha dette, og på hvilke kurs det skal aktiveres.  
o KDTO: kan problemene dette forslaget forsøke å løse heller løses gjennom en 

trekkfrist som håndheves? Flere institusjoner har trekkfrist lik søknadsfrist.  
 

Konklusjon: 

o Saken utsettes til neste møte. HSN sjekker med andre institusjoner om 
utfordringene deres kan løses gjennom funksjonalitet som allerede finnes.  

 
Prioritet: -  
 

 FS-587: EVU: Som deltaker ønsker jeg at institusjonen blir informert hvis jeg melder meg 
på kurs med overlappende tidsperiode, slik at jeg slipper å bli fakturert for kurs jeg ikke 
har mulighet til å delta på. 
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Kommentarer: 

o Det varierer i hvilken grad institusjonene mener at dette er deltagerens eget 
ansvar og risiko, og derfor ulik oppfatning om at funksjonalitet for varsling av 
denne typen er ønsket.  

o Et varsel i EVU-web til studenten om at de er i ferd med å søke på kurs med 
overlappende periode er allerede med i kravspesifikasjonen. Denne 
funksjonaliteten må utredes nøye før detaljert spesifikasjon utarbeides. 

 
Løsningsforslag: 

o En rapport som gir oversikt over deltagere som har søkt på kurs med 
overlappende periode og eksamensdato.  

 
Konklusjon: 

o Rapport fra løsningsforslaget er ønskelig, men en tydelig spesifikasjon må på 
plass før funksjonaliteten utvikles.  

o KDTO lager et forslag til spesifikasjon for en slik rapport som tas opp på neste 
møte.  

 
Prioritet:  

 

 FS-586: EVU: Som søker ønsker jeg å kunne melde meg på et kurs med ledige plasser 

etter at trekkfristen er passert 
 
Kommentarer: 

o  KDTO: dette er en løsning som først kan implementeres i nye EVU-web, da 
nåværende versjon behandler trekkfrist som søknadsfrist.  

 
Konklusjon: 

o Saken tas inn i kravspesifikasjonen for nye EVU-web.  
 
Prioritet:  

 

 FS-585: EVU: Som saksbehandler ønsker jeg informasjon om at en søker har lastet opp 

dokumentasjon i EVUweb 
 
Kommentarer: 

o KDTO: hva er det det egentlig er behov for er? Er det samme type funksjonalitet 
som i Søknad samlebilde og rapporter for ubehandlede dokumenter?  

o Overgang til dokumentarkivet fra kursdeltagerbildet (?) er nå på plass, slik at det 
ikke lenger er nødvendig å gå via Person/student-bildet for å åpne 
dokumentarkivet.  

o Ønsket henger tett sammen med ønsket om mangelkoder.  
 
 
Konklusjon: 

o Behov for bedre visning av dokumenter i saksbehandlingsbildene 
o Behov for markering av søkere som har lastet opp nye dokumenter 
o Behov for at nye/ubehandlede dokumenter blir et uttrekksparameter i rapport.  

 
Prioritet: A 
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7. Status nettbetaling 

Vi har fått inn svar fra høringen og holder på å sammenstille tilbakemeldingene. Vi ser at det er mange 

interessenter i bildet (studenter/deltagere, administrasjon, økonomiavdelinger), som kompliserer 

behovsutredningen. I tillegg trenger vi mer økonomi- og nettbetalingsfaglig kompetanse for å kunne få 

oversikt over hvordan nettbetalinger fungerer og hva vi må passe på og ta hensyn til. En del av 

utredningen er også å se om det i det heletatt er mulig å legge til rette for en nettbetalingsløsning uten å 

se dette i lys av en eventuell ny betalingsmodul i FS.  

 

8. Neste møte og videre arbeid 

For EVU-prosjektet er det ønskelig med to møter i høstsemesteret, og KDTO foreslår å møtes i 

august/september og oktober/november. Dersom EVU-forum avholdes til høsten kan det ene møtet 

avholdes i forbindelse med dette.  

 

Neste møte: månedsskiftet august/september hos KDTO.  

 

9. Eventuelt  

Ingen saker til eventuelt.  

 

Oppfølgingssaker til neste møte 

Nr. Hva skal følges opp? Ansvar Status 

O2018-02 Markering av søkere som har 
lastet opp nye dokumenter (ref. 
sak 4) 

KDTO  Ikke rukket å gjøre noe med dette enda. 
Det må utredes nærmere. Se også 
innsendt ønske. 

O2018-05 Kursprotokoll KDTO Forslag til implementasjon laget og sendt 
ut i forkant av møtet. Forslaget støttes.  
Ønskelig at kursene kan vises i 
Vitnemålsportalen.  

O2018-06 Forbedre brukerdokumentasjon til 
EVU-modulen 

KDTO  Skal gjøres ved oppdateringer i 
forbindelse med endringer 

O2018-07 Ventelistenummer i rapport 
FS431.001 

KDTO  Ikke gjort noe med ennå 

O2018-10 Visning av avlagte kurs i 
Vitnemålsportalen  

KDTO  
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Vedlegg: Releaseplan 

Releaseplan og pilot EVUweb 3 

Versjon 6.4.2018 
 

EVUweb  skal etter planen releases i fire hovedversjoner. Versjon 3.0 blir en pilotverjson med 
begrenset funksjonalitet, som settes i produksjon ved de institusjonene som ønsker det. Versjon 
3.1 blir første fullversjon og vil bli produksjonssatt hos alle institusjonene. Den gamle EVUweben 
blir da skrudd av. Versjon 3.2 og 3.3 vil inneholde funksjonalitet som ikke finnes i eksisterende 
applikasjon.  Versjon 3.4 inneholder funksjonalitet som ikke nødvendigvis skal utvikles. 

 

Versjon 3.0 (Pilot) 
Vi foreslår en versjon som i hovedsak tilsvarer dagens EVU-web, bortsett fra at den leveres uten 
foretaksregistrering og uten forside. For å bruke applikasjonen uten forside, må dere lenke direkte 
til påmelding for det enkelte kurs fra deres nettsider, og all kurs. 

 [EVU3-5] Innlogging for søker: ID-porten og Feide. 

 [EVU3-83] Påmelding til kurs 

 [EVU3-6] Oppdatere personprofil 

 [EVU3-7] Gjenbruk av personinfo fra FS-basen og fra innlogging, fremvisning av GSK-vedtak 

 [EVU3-9] Dokumentopplasting 

 [EVU3-21] Spørreskjema, planinfotyper, spørsmål om avlegging av eksamen 

 [EVU3-13] Akseptanser (dersom nødvendig for annen funksjonalitet) 

 [EVU3-10] Oversikt over status for søknad/tilbud 

 [EVU3-11] Svare på tilbud 

Versjon 3.1 (Distribueres til alle institusjoner) 
Funksjonalitet som skal komme så raskt som mulig etter at versjon 3.0 er satt i produksjon hos 
dere. Når all funksjonalitet i versjon 3.1 er på plass, kan applikasjonen settes i produksjon hos alle 
institusjoner. 

 Forbedringer og utvidelser til versjon 3.0 

 [EVU3-4] Kursoversikt (forside, kursside) 

 [EVU3-19] Innlogging for foretaksregistrator 

 [EVU3-3] Foretaksregistrering 

 [EVU3-58] Kobling mot sanksjoner i RUST 

Versjon 3.2 

 Forbedringer og utvidelser til versjon 3.1 

 [EVU3-7] Kobling mot folkeregisteret 

 [EVU3-7] Kobling mot kontakt- og reservasjonsregisteret 

 [EVU3-7] Kobling mot NVB 

 [EVU3-7] Kobling mot Vitnemålsportalen 

 [EVU3-13] Akseptanser? 

 [EVU3-16] Fakturaoversikt 

 [EVU3-22] Saksbehandlerinnlogging 

 [EVU3-64] Varsler for søker/deltaker 

https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-5
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-83
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-6
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-7
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-9
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-21
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-13
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-10
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-11
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-4
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-19
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-3
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-58
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-7
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-7
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-7
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-7
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-13
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-16
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-22
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-64
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 [EVU3-65] Varsler for foretaksregistrator 

 [EVU3-12] Mine kurs: Visning av kurs jeg er tatt opp til etter at opptaksperioden er over 

 [EVU3-14] Visning av tidligere avlagte kurs 

Versjon 3.3 

 Forbedringer og utvidelser til versjon 3.2 

 [EVU3-18] Nettbetaling 

Versjon 3.4? 

 Forbedringer og utvidelser til versjon 3.3 

 [EVU3-15] Digitalt kursbevis 

 [EVU3-17] Egengenerering av faktura 

 [EVU3-20] Fakturavisning for foretaksregistrator 

 

https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-65
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-12
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-14
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-18
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-15
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-17
https://jira.usit.uio.no/browse/EVU3-20
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Unit – Direktoratet for IKT og 

fellestjenester i høyere utdanning og 
forskning, avd. Oslo 
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(25.05.2018)  FS-18-041 

Deres dato  Deres referanse 
    

 

 
Postadresse: Abels gate 5A, 7030 TRONDHEIM Telefon: +47 73 55 79 00  Org. nr: 919 477 822 

Besøksadresse: Abels gate 5, Trondheim (hovedkontor)/Fridtjof Nansens vei 19, Oslo (avdelingskontor) 

Referat 
 

 Møte i ekspertgruppe for Digital vurdering 25.5.2018 
  

Tilstede: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gunhild Raunsgard, HVL 
Kristine Kvamme, OsloMet 
Johanne Randøl Smestad, UiO 
Øyvind Hauge, NTNU 
Magnus Svendsen Nerheim, UIB 
Marita Kristiansen, NHH 
Karin Beate Brennholm, UiT 
Steinar Melsæter, HiMolde 
Linda Greftegreff Bø, UiA 
Christine Johnsen, Unit (observatør) 
Knut Løvold, Unit 
Aune Moe, Unit (referent) 
 
 

 
 

Forfall:  

 

Sist oppdatert:  29.05.2018  

 

Tid: Fredag 25. mai 2018, kl 10:00 – 16:00 

Møtested: Høgskolen i Molde  

  

  

 

   

  

  



Unit – Direktoratet for IKT og 

fellestjenester i høyere utdanning og 
forskning, avd. Oslo 

 

   

Vår dato  Vår referanse 

(25.05.2018)  FS-18-041 

Deres dato  Deres referanse 
    

 

 
Postadresse: Abels gate 5A, 7030 TRONDHEIM Telefon: +47 73 55 79 00  Org. nr: 919 477 822 

Besøksadresse: Abels gate 5, Trondheim (hovedkontor)/Fridtjof Nansens vei 19, Oslo (avdelingskontor) 

 

 Dagsorden 

 

1. Godkjenning av referat fra møtet 08052018 
Referatet ble godkjent med merknader sendt inn på e-post. 
 

2. Gjennomgang av aksjonspunkter 
 

Klage og arkiv 

Nr Aksjon 
Ansvarlig/ 
utfører 

Status 

1.  

Lage forslag til løsning for institusjoner som ikke benytter P360. 
 
Mail sendt institusjonene 19.3. 
Et par spørsmål. 
1. Angående disk. Kan dere opprette en SFTP-server som vi kan sende 
data til? Dvs. at hver enkelt institusjon har sin SFTP-server. 
 
2. Kryptering. Dokumentet som lages her er et PDF-dokument. Tenker 
dere at dette dokumentet skal krypteres før det lagres til disken. Vi var litt 
usikker på hva, hvorfor og hvordan i forhold til dette. Kan dere si litt mer 
om det? 

 
 
Øyvind, 
Magnus og 
Johanne, 
Karin 
 
 

Egen e-post med forslag ble 
oversendt KDTO 13. mars. 
 
Kort fortalt: det lagres et dokument på 
disk, krypteres, plasseres så i arkiv 
med metainfo. 
 
Det er sendt en oppfølgingsmail til 
institusjonene for å se på løsningen. 
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3. Det er tenkt at klage på formell feil skal være en del av FLYT (tidligere 
ROMS), og at arkivering skal håndteres innenfor FLYT-systemet, for 
institusjoner som ønsker å benytte FLYT. Grensesnitt mot FLYT må også 
kunne brukes mot andre systemer. 
Jeg har snakket med produkteier fro FLYT. Foreløpig foreligger det ikke 
noen bestilling for hvordan dette skal håndteres for BOTT-institusjonene. 
Det skulle komme en kravspek i oktober, men den har ikke kommet ennå. 
Uansett så er det tenkt at formell klage skal behandles i FLYT, og dermed 
ha sin arkivløsning der. Har dere snakket med noen som mener noe annet 
om dette? 
 
25.05: Det er ikke behov for å putte sensurklage i FLYT.  
Vi må få på plass adskilte felt for begrunnelse og klage. 
Vi må også få på plass felt for saksbehandler i P360. Det må avklares 
med institusjonene (med arkiv) om det er tilstrekkelig i forhold til overføring 
til arkiv, registrere en person i Sted-bildet til overføring i P360. 
Sensor i kommisjon skal få et varsel om innkommet klagesak. 
Sensurklage: Besvarelse og sensorveiledning gjøres tilgjengelig for 
klagesensor i eksamenssystemet via en link 
Varsling til administrasjonen om innkomne klagesaker er viktigst å få på 
plass. 
Begynne å diskutere brukergrensesnitt først når integrasjon mot Wiseflow 
og Inspera er på plass. 
Eget felt for å angi en adresse for klagesaker i underbildet Klage og 
begrunnelse. 
Lage tydelige ledetekster istedenfor egen fane for hhv klage og 
begrunnelse. 
Ledetekst: Varsel om begrunnelse 
Ledetekst: Varsel om klage 
 
4. Begrunnelse. Vi har vært av den oppfatning at begrunnelse ikke skulle 
til arkiv. Hvem er det som har bestilt at det skal til arkiv? Dersom det skal 

25.05:  
Unit skal begynne å jobbe med 
integrasjon mot P360 
 
BOTT: hva er veien for å få 
dokumenter i arkiv? Legge inn 
informasjon istedenfor pdf-filer. 
Systemet er ikke klar for dette i dag. 
 
Knut sjekker om det er mulig å 
tilgjengeliggjøre samme info via API. 
På samme måte som å arkivere 
dokumenter 
 
UiB: Digiforms mot ePhorte for å 
lagre info. 
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til arkiv, skal det da være en egen arkivtype Begrunnelse, på samme måte 
som det er en arkivtype Klage? Eller er det tilstrekkelig at dokumentet 
inneholder denne informasjonen, slik at begrunnelse blir arkivert som en 
klage 
 

2.  

Vi må sjekke at dokumentene som genereres og sendes til arkiv 
inneholder det de bør.  
 
25.05: Ny utgave av brevet sendes til ekspertgruppen. 

Knut 
 
 

Siste versjon ble sendt til 
ekspertgruppens medlemmer 16.03. 
 
BOTT-institusjonene har satt opp en 
liste over de punktene de mener 
burde være med. Knut ser på dette.   
 
Pga. bemanningssituasjonen har vi 
ikke fått gjort noe med innholdet. 
Imidlertid må løsningen som trigger 
oversending til arkiv på plass først, og 
det er ikke klart. Avtalt møte med 
integrasjonsteamet om dette i uke 20.  
 
Det er ønsket et tilsvarende 
dokument for begrunnelsessaker. Når 
det er på plass for klagesaker antas 
det å være en liten jobb å også få det 
til for begrunnelsessaker 
 

3.  Integrasjonen til P360 må på plass. Knut 

Utviklerne tror de vil ha dette på plass 
ila april.  
Møte uke 20. 
 

4.  
Melde inn behovet for en rapport over innkomne klager. 
 
 

Knut 
 
 

FS579.003 er tilrettelagt for å vise 
innkomne sensurklager og klager på 
formell feil, tilsvarende det har vært 
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25.05: Institusjonene sjekker om rapporten inneholder det som er 
ønskelig. 
 

Alle for begrunnelse. 
 

5.  

Varsling om at det er kommet inn klage: 
E-postfeltet for begrunnelsesvarsel (altså ikke e-postene som er lagt inn 
på sensorene) kan som en midlertidig løsning benyttes til å varsle når det 
kommer inn en klage.  
På sikt ønsker ekspertgruppen et separat felt til klage (på samme måte 
som begrunnelse).  
Varslene bør sendes ut samlet en gang i døgnet (pr e-postadresse). 
  

Knut 
bestiller i 
FS 

Ikke på plass, men ligger som 
prioritert Jira-sak (FS515) til 
utviklerne. 
https://jira.usit.uio.no/browse/FS-515 
 

6.  

Varsling til sensor om klagebehandling 
 
25.05: Varsling av klage er kommet inn og er klar for testing i fsutv og 
sbkurs 

Knut 

Når det ligger en klagesak (sensur) til 
behandling, og sensor er knyttet til 
klagekommisjon, skal det sendes mail 
til sensor om dette, med informasjon 
om hvilket emne det gjelder og lenke 
til sensursystem. 
 

7.  

Varsling til kandidat etter klagebehandling: 
Lage en oversikt over sensurvarsel og ferdig klagebehandling  
 
25.05: Mail sendes til kandidaten om at klage er ferdigbehandlet. I dag 
skjer det kun hvis det medfører endring av karakter. 
Endres til: kandidaten får beskjed når klagen er ferdigbehandlet. 
 
Det gjøres i dag ikke endring i protokoll hvis karakteren ikke endres. Må 
endres til at de som har sensurert sist, blir registrert i protokollen som nytt 
vedtak. 

Knut 

Det er avtalt møte med utvikler om 
dette i uke 20. Det må gå ut melding 
til kandidaten når klagen er 
ferdigbehandlet og at resultatet finnes 
på studentweb. Egen melding om ny 
sensur bør være unødvendig. 
Klagevedtaket vises slik på 
studentweb: 

 

https://jira.usit.uio.no/browse/FS-515
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Har bedt om å få endret teksten fra 
Begrunnelse formidlet til vedtak 
formidlet. 
 

8.  

Dersom det er kun én klagekommisjon i FS kan klagen gå direkte inn i 
denne kommisjonen med e-post til sensorene  
 
25.05: Er gjort men ikke testet ennå. Unit tester. 

Knut  

På plass til 8.1.2. Dersom det ikke 
eksisterer klagekommisjon, opprettes 
det ved første klage. Dersom det 
finnes bare en klagekommisjon, 
legges kandidaten i denne. Dersom 
det finnes flere, vil ikke kandidaten 
automatisk legges i kommisjon. 
Tanken er at dersom det er behov for 
flere kommisjoner, så kan 
kandidatene flyttes i kommisjon etter 
at klagefristen er gått ut. 
 

 
 

Begrunnelse 

 Aksjon 
Ansvarlig/ 
utfører 

Status 

9.  

Alle må teste den nye funksjonaliteten for varsel til sensor/administrasjon 
ved innkomne begrunnelser. Dette kan testes i FS demo. 
Det er ønsket at institusjonene selv skal kunne bestemme om de ønsker 
å sende ut mail om begrunnelsessaker, enten ved registrert ønske om 
begrunnelse eller ved purring eller begge deler 
 
25.05: Feilen er rettet nå. Skal også fungere for purring når fristen er gått 

Alle 

OsloMet har testet og funnet feil, 
som er rettet. Det ble sendt mail til 
sensorer på emnet, uavhengig av 
hvilken vurderingskombinasjon det 
var snakk om. 
Møte med utvikler uke 20 for å få 
dette på plass. 



FS-18-041  Side 7 

Referat fra møte i ekspertgruppe for Digital vurdering 25. mai 2018 

ut. Usikker på om det fungerer slik at mailen går kun 1 gang etter fristens 
utløp. 

 
 

10.  

Sjekke at informasjonen som sendes ut til sensor er tilstrekkelig.  
Knut sender ut tekstmalen til ekspertgruppa.  
 
25.05: Ledetekstene i mailen bør være: 
- Antall som ber om begrunnelse 
- Frist for å avgi begrunnelse 
 
Tilstrekkelig at det står standard-tekst om at begrunnelse skal avgis uten 
ugrunnet oppholdet. Da kan man fjerne dato for frist. 
UH-loven sier at begrunnelse skal normalt være gitt innen 2 uker etter at 
kandidaten har bedt om dette. 
Fjerne url i mailen. 
Tekst på purring: Normal frist på 2 uker er nå passert. 
 
Forklarende ledetekst til url: Begrunnelse registreres her. 
 
 

Alle 
 
 
Knut 
 
 
 

Følgende står i mailen: 
For følgende eksamener har en 
eller flere studenter bedt om 
begrunnelse: 
 
Emne: KNUT1 2 skriftlige deldager, 
Skriftlig 2 
 
Antall: 1 
 
Frist: 16.05.2018 
 
 
Emne: KRH144 Pass, pass og 
pass, Skriftlig eksamen 
 
Antall: 1 
 
Url: https://jboss-
test.uio.no/fagpersonweb 
 
Frist: 09.03.2018 NB! Merk frist 
 
 
Vennlig hilsenVennlig hilsen/ Kind 
Regards UiO !hmpf! 
 

 

https://jboss-test.uio.no/fagpersonweb
https://jboss-test.uio.no/fagpersonweb
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Ønsker om tillegg i data fra FS TIL eksamenssystemene 

 Aksjon 
Ansvarlig/ 
utfører 

Frist 

11.  

Hjelpemiddelkode og hjelpemiddel: UiO ønsker et nytt APi. Lovdata 
trenger informasjon om vurderingsenheten og studenten, men de trenger 
ikke alt dette andre (det blir for mye informasjon). For å begrense 
informasjonsomfanget mener UiO at det er mer hensiktsmessig å lage et 
APi som heter nødvendige data fra FS. UiB støtter dette. Også relevant 
ifm tredjepartsverktøy.  
 

UiO sender 
dette inn 
som et 
ønske til 
KDTO 

Dette er sendt til WS teamet 

 
 
Statuser 
 

 Sak 
Ansvarlig/ 
utfører 

Status 

12.  Emnehierarki  

Det er en litt større jobb å tenke 
igjennom hvordan dette skal fungere i 
eksamenssystemene. 
 

13.  
Organisasjonsstruktur og rolle 
 
25.05: Johanne sender inn forslag til tekst 

Johanne 
Det er en litt større jobb å tenke 
igjennom hvordan dette skal fungere. 
 

14.  
Person (inkl. aktiv-status): sensorer og administrative. 
 
25.05: Johanne sender inn forslag til tekst 

Johanne  

15.  
Gruppetilhørighet 
 
25.05: Er på plass i Inspera. Gruppen sjekker at dette fungerer ev. om 

Alle 
Felt i FS er på plass og utviklerne 
samt Armaz jobber med å få dette på 
plass ift at eksamenssystemene skal 
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der er noe som ikke fungerer. 
Unit anbefaler at gruppen snakker med medlemmer av ekspertgruppe 
for Undervisningsmodulen 
 

kunne ta dette imot. Inspera er i gang 
med å jobbe med dette. Usikkert hva 
som er status hos Wiseflow. 
 

 
 

Skriving FRA eksamenssystem til FS 

 Aksjon 
Ansvarlig/ 
utfører 

Frist 

16.  

Tittel på masteroppgaver og phd (til vitnemål): Armaz og 
integrasjonsteamet ved KDTO må bli enige om hvordan dette skal 
fungere/lage en tjeneste slik at FS kan ta imot tittel. (T.O: Det er i dag 
mulig i FS å skru av slik at studenten ikke får mulighet til å registrere tittel 
på oppgave ved innlevering i Studentweb). En utfordring her er at FS 
ennå ikke har fått på plass UTF-8, som gir mulighet for å registrere 
spesialtegn i oppgavetittel. 
 
25.05: Studenten registrerer tittel i eksamenssystemet, derfra hentes 
tittelen til Mule. 
Kan tittelen endres i Brage? Ja, en administrator kan rette opp skrivefeil. 
Er det problematisk at tittelen er avvikende i Brage og på vitnemål? 
Tittelen i FS og i Brage bør samsvare. 
Unit håper å få APIet på plass i slutten av sommeren. 
 

WS-team, 
Unit 

Armaz jobber med å få dette på 
plass. 

17.  

Individuell innleveringsfrist: Armaz og integrasjonsteamet ved KDTO må 
bli enige om hvordan dette skal fungere/lage en tjeneste slik at FS kan ta 
imot data på en kandidat på ett emne, på en vurdering til feltet 
«Individuell innleveringsfrist» (fra et annet system enn 
eksamenssystem).  

WS-team, 
Unit  

Som for forrige punkt 
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Status arbeidsgrupper 

a. Stedhierarki og roller (UiO, UiB, UiT) 
 

 Aksjon 
Ansvarlig/ 
utfører 

Status 

18.  

Jirasak nr 21. 
UiO skriver ned forslag til løsning. UiT ser om det må gjøres justeringer 
ifm campus-behov.  
 
25.05: Johanne. Man bør bruke hierarki som allerede finnes i FS. 
Karin: bør kunne se alle eksamener på campus, ikke bare på 
fakultetsnivå  
Stedhierarki i FS skal sendes til eksamenssystemet, inkl campus. 
Stedhierarki finnes ikke i Inspera. Roller kan knyttes mot sted i Inspera. 
Institusjonene ser nærmere på hvordan organisasjonshierarkiet skal 
være i Inspera og Wiseflow. 
Johanne og Karin samordner og tar ev. kontakt med Unit (Uninett) for 
videre prosess. 
 

Johanne 
og Karin 

Følges opp av Johanne og Karin 

 
  

https://jira.usit.uio.no/browse/DIGVURD-21
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b. Emnepakke/mappe (UiB, UiO, NTNU, UiT)  
 

 Aksjon 
Ansvarlig/ 
utfører 

Status 

19.  

Jirasak nr 22. 
Gruppen må skissere alle de ulike variantene av 
vurderingskombinasjoner og vurderingsordninger. 
Målet er at sensursystemene skal få informasjon om at deler i en 
mappeeksamen hører sammen. Trestrukturen 
(vurderingskombinasjonstreet), samt tidkoden på vurderingsenheten må 
over til sensursystemet.  Gruppen lager en form for kravspekk. 
Johanne undersøker om det er behov for et nytt APi. 
 

Arbeids-
gruppen 
 
 
 
 
Johanne 

Arbeidsgruppen har ikke klart å bli 
helt enige. De vil presentere noe på 
neste møte i Molde.  

 
 
25.05: Oppsummering presentasjon fra Magnus: 
Mappevurdering er en kompleks vurderingsform som har som styrke at den kan settes sammen på best mulig vis for studentenes læring, som 
gir et uendelig antall teoretiske kombinasjoner av vurderingsformer og -typer. Det vil ta lang tid å finne en komplett digital løsning for å støtte 
denne type vurdering, men arbeidsgruppen har definert tre utviklingstrinn som skisserer et utviklingsløp som vil gjøre det lettere, sikrere og 
mer effektivt å bruke mappevurderings som vurderingsform. Vi har satt som mål at man i en endelig løsning kan følge vanlige rutiner for 
begrunnelse og klage, og at all informasjon som skal danne grunnlaget for disse vil være tilgjengelig og sammenstilt for sensor i den 
respektive eksamensløsningen. 
 
1.       Innføring av sensurregistrering på toppnivå i eksamensløsningene.  
En ren forenkling av dagens papirbaserte sensur. Krever ingen utvikling i FS, og utvikling i Eksamensløsningene er på vei ila. H2018. 
 
2.       Sensurregistrering på toppnivå basert på summen av vurderingsdeler i eksamensløsningen.  
Å visuelt og poengmessig kunne sammenstille vurdering på toppnivå med basis i de andre gjennomførte vurderingsdelene på emnet. Krever 
at FS eksporterer vurderingsstrukturen til eksamenssystemene og at eksamenssystemene kan visuelt og teknisk sammenstille vurdering 
basert på denne strukturen.  
 
 

https://jira.usit.uio.no/browse/DIGVURD-22
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3.       Sensurregistering på toppnivå basert på alle vurderingsdeler.  
Det vil trolig være aktuelt at deler av en mappevurdering gjennomføres utenfor det dedikerte eksamenssystemet av læringsmessige årsaker 
(f.eks. fra LMS gjennom progresjon i emnet, diskusjonsfora etc.). Dette har ikke en naturlig plass i vurderingskombinasjonen i FS i dag. Dette 
krever at det utarbeides felles retningslinjer for hvordan denne type vurdering skal registreres, herunder hvordan FS skal håndtere registering 
og bruk av p.t. ikke registrerte vurderingsdeler i vurderingsstrukturen, og trolig at LMS-ene kan levere besvarelser og evt. delsensur til 
eksamenssystemene for sammenstilling av sensur på toppnivå.  
 
 
 

c. Innlevering av studentoppgaver (NTNU, UiA, HiMolde, HVL) 
 

 Aksjon 
Ansvarlig/ 
utfører 

Status 

20.  
Jirasak nr 18 
Se statusoppdatering fra Unit lenger oppe i referatet under «Skriving 
FRA eksamenssystem til FS» 

Arbeids-
gruppen  

Gruppen jobber videre (samt at det 
ventes på eksamens-systemene).  
 
Det er flott at innleveringsdato og 
tittel er på plass i APiet. 
 

 
 
 

d. Gruppeeksamen (UiA, OsloMet, NTNU) 
 

 Aksjon 
Ansvarlig/ 
utfører 

Status 

21.  

Jirasak 17 
Tidspunkt for når det er mest hensiktsmessig å kommisjonsfordele 
gruppene ble drøftet. Konklusjonen er at det må være rom for å gjøre 
endringer underveis/omfordele.  
Knut undersøker med utviklerne hos KDTO hvor mye jobb det er å få 
over GruppeID fra eksamenssystem hver gang det skjer en endring.  

 
 
 
 
Knut 

Dette er ikke noe problem for FS at 
dette endres ofte. Utfordringen vil 
være for leverandøre å gi beskjed 
om at det er kommet ny ID. Inspera 
jobber med en webhuk for å gi 
beskjed til integrasjonsbussen at det 

https://jira.usit.uio.no/browse/DIGVURD-18
https://jira.usit.uio.no/browse/DIGVURD-17
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25.05: Inspera skal finne en alternativ løsning for webhuk, som de ikke 
får på plass slik som opprinnelig planlagt (i mai). 
 

er kommet en endring (slik at vi kan 
hente det over).  
 

22.  

Vil endring av gruppeID kunne føre til automatisk oppdatering av 
kommisjonsfordeling? (spørsmål fra NTNU) 
 
25.05: Utvikler sier at det er mulig å få på plass en trigger slik at hvis 
studenten bytter gruppe, må vedkommende også bytte kommisjon. 

Knut 
undersøker 

Det er ingen kobling mellom gruppe 
og kommisjon pr. i dag. Løsningen 
må være å være:1. Kobling mellom 
gruppe og kommisjon. 
2. Rutinen for plassering av 
studenter i kommisjon må sørge for 
at alle som er i samme gruppe, 
plasseres i samme kommisjon. 
3. Ved endringa av gruppe må 
studeneten også endre kommisjon. 
  
Det er laget en Jirasak til utviklerne 
på dette. FS-682. 
 

 
 
 

e. Tredjepartsystemer og andre hjelpemidler i eksamenssystemene (UiB, UiT, UiO, HiMolde) 
 

 Aksjon 
Ansvarlig/
utfører 

Status 

23.  

Jirasak nr 20 
Dette er et langt lerret å bleke. Mulig dette ikke berører FS-
ekspertgruppe, men heller bør drøftes med leverandørene av 
eksamenssystemene. 
 

Hjelpe-
middel 

Mer info kommer på neste møte. 
 
Info mottatt fra UiO. 
 

 
 

https://jira.usit.uio.no/browse/DIGVURD-20
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f. Prosesser for å opprette kommisjoner og sensorer (HVL, UiT, UiA, HiOA) 
 

 Aksjon 
Ansvarlig/
utfører 

Status 

24.  

Jirasak nr 23 
Arbeidsgruppen synes det er tungvint å opprette kommisjoner i FS. 
Funksjonaliteten i Wiseflow /Inspera er bedre. Kommisjonsfordeling i 
eksamenssystemet. Det er ønskelig at infoen overføres til FS. Det må 
gjennomgås hvordan dette skal fungere. 
 
25.05: Hjemmelekse: Er det behov for å tilbakeregistrere kommisjoner i 
FS? 
 

Arbeids-
gruppen  

 

 
 

Hvilke rapporter det er behov for å endre/ev. nye rapporter (inkl. mulighet til å ta ut rapporter både på 
eksamenssystem og på sensursystem)? 

 
FS578.001 Ikke ferdigbehandlede vurderingsenheter (saker som ikke er protokollført): NTNU har et ønske om endring i denne (helst 
før eksamensperioden starter).  
25.05: Knut tar kontakt med NTNU ang. denne rapporten i neste uke. 
 
Denne er ennå ikke klar 
 
Komplett liste fra NTNU vil være klar til neste møte.  
 
Det er laget en egen Jirasak på rapporter DIGVURD-24. Har lastet opp en oversikt over alle rapporter i denne. 
 
25.05: Tar utgangspunkt i rapportoversikten som er lagt ut i Jira. Ekspertgruppen kan gjennomgå listen og kommentere i etterkant. 
Knut legger dette inn som DIGVURD-saker til utviklere.  
 
 

https://jira.usit.uio.no/browse/DIGVURD-23
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Ønskelister 
Gjennomgang av prioritert ønskeliste for digital vurdering 
Gjennomgang av ønskeliste for digital vurdering 
Sak fra UiA FS-656: Faglærer er registrert i FS med rolle som emneansvarlig. Det kan være flere faglærere knyttet til et emne. 
IMS Rolle er kun i felleskoder, ligger i Fagpersonweb 
Tabellen Rolle i FS, feltet Fagpersonweb gir tilgang til Fagpersonweb. 
Det holder at emneansvarlig får mailen om mangel.  
14 dager er for kort tid. Purremail på obligregistrering. Knut hører med utviklere om tidsestimat, og avhengig av det, om det må 
prioriteres på lik linje med andre oppgaver. 
 
 3. Eventuelt 
a. Det er ønskelig at eksamenssystem kommer med som vis-valg og filtreringsmulighet i 508.002 Vurderingsenhet. Dette er 

registrert som en Jira-sak til utvikler. 
 
b. Møtefrekvens: Gruppen ønsker at det heller holdes skype-møter litt oftere og færre fysiske møter 

Det ble bestemt å holde skype-møter i august og september, deretter et fysisk møte i oktober. Forslag til dato kommer 
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Utsatte aksjonspunkter 

 

Aksjon Merknad/Status 
Info om tilrettelegging Utsettes til senere 

Læringsmål Utsettes til senere 

Industrisamarbeid i gruppeoppgaver Utsettes til senere 

Sensor (som gir begrunnelse) må kunne angi om begrunnelse skal gis 
til alle studenter i gruppen eller til kun en student. 

 
Ansvarlig: Arbeidsgruppen melder inn ønsket til Uninett-delen av 
Unit 

Avventer til ny UH-lov er på plass 
(kommer trolig 1. juli 2018) 

Hvordan blir det med klagefrist som løper for alle? 
Det er for tidlig å konkludere før ny 
UH-lov er på plass (kommer trolig 1. 
juli 2018) 

Klage på gruppeeksamen Må utsettes til ny UH-lov er på plass 
 



<sideskift> 
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Referat fra møte i undervisningsgruppen 16.4.2018

Til stede

Thor Højgaard Anti, NMBU 
Nils Christian Fareth, UiT 
Håvard Moe Hagen, HVL 
Asger Hagerup, NTNU 
Petter Kjær, UiB 
Pål Erik Megaard, UiO 
Thomas Nilsen, NORD 
Siv Marit Nordhagen, OsloMet 
Linda Novak, VID 
Sven Petter Myhr Næss, KDTO 
Kai Quale, KDTO

Referent: Sven Petter Næss

Ref: FS-18-034

Dagsorden 

1. Referat fra møte 7.11.2017 

Referatet ble godkjent.

2. Status for undervisningsmodulen

Geir V jobber med å ferdigstille en klient som kan testes. Praksisbildene er ferdig, men det gjenstår arbeid på undervisningsaktivitet
samlebilde og rutine FS456.001, som prioritert på forrige møte. Arbeidet er forsinket på grunn av andre prioriterte arbeidsoppgaver
og etableringen av KDTO.

3. Plassering av student på und.akt - nytt bilde tilpasset ny modul

Skjermbildet inneholder de funksjonene som var tenkt plassert i Und.akt samlebilde, som blir litt for heftig for dette allerede store
bildet. Forslag om å lage et nytt bilde, Plassering av student på undervisningsaktivitet, støttes.

Felles studentsystem
Et studieadministrativt system for universiteter og høgskoler i Norge

http://www.fellesstudentsystem.no/
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Und.akt samlebilde vil ha en lettere plasseringsløsning i underbildet Studentdeltakelse. Gruppen ønsker her nedtrekksmeny for
undervisningsmeldte studenter, slik at de slipper å bruke fødselsnummer. I tillegg ønskes det mulighet for å velge flere studenter
samtidig (multiple valg/avkrysning).

Når veileder er knyttet til student, bør veiledningskategori vises. 

Praksissted samlebilde:

Det bør på plass en kobling mellom fagperson og praksisperson. Viktig der praksisperson skal ha tilgang til systemer. Underbildet
Praksissted under Fagperson samlebilde må uansett tilpasses ny modell. Ny rad her skal skape kobling til prakisperson, og
personen skal da opprettes som kontaktperson under det aktuelle prakisstedet. Tilsvarende bør det inn felt for fødselsnummer inn i
kontaktperson under Prakissted samlebilde. Hvis dette fylles ut, opprettes vedkommende også som fagperson. 

Tabellen VeilederPraksissted tas da med i ny modell (ikke gjort i dag), med knytning mot PraksisStedPerson istf. Fagperson.

VeledningsPraksis skal ha alternativ knytning mot PraksisStedPerson (i tillegg til Fagperson).

Feltet Kontakttype i underbildet Kontaktperson trenger ikke være gult.

Praksisavtale samlebilde:

Campus bør inn i bildet som eget underbilde. PraksisAvtale_Studieprogram skal ha knytning mot
Campus_Studieprogram. Betydningen av sistnevnte blir da eksplisitt (Studieprogram må være registrert på Campus for at det skal
kunne knyttes til PraksisAvtale med angitt Campus).

Det foreslås også et eget underbilde for visning av hvilke emner som er benyttet i avtalen. Dvs når en und.akt kobles til praksissted
via avtale, viser underbildet hvilket emne denne und.akt tilhører (eller emner, med deling). Merknad referent: kan kanskje like gjerne
fremkomme i egen rapport?

Følgende overgangsknapper bør inn på bildet:

Praksissted 
Undervisningsaktivitet 
Studieprogram

4. Rutine for praksisplassering

Diskusjon fortsatt fra forrige møte, hvor noen punkter ble prioritert gjort med rutine FS456.001 for å tilpasse krav til plassering på
lærerpraksis.

KDTO skal sjekke at default veileder plasseres ved kjøring av rutinen.

Rutinen bør ha mulighet for omkjøring. 

Bør kunne sette J/N for publisering. 

5. Innkomne saker og ønsker

a) UiO: FS408.002 Undervisningsenhet (FS-601)

Ønsket støttes, og settes på arbeidslisten til eksisterende modul (kan gjenbrukes i ny modul).

Det bør også sees på visning av ledige plasser, som ser rar ut i rapporten (teller ned fra 10000).

Når utplukket er sted, bør det også være mulig å kjøre rapporten på studienivå-intervall. 
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6. Eventuelt

a) Arbeid med ulike praksisportaler i sektoren

Undervisningsgruppen ønsker felles løsning i sektoren for praksisportal, og at data fra FS brukes i eventuelle apper – med
toveiskommunikasjon.

NTNU og OsloMet sine prosjekter ser bra ut.

Gruppen følger med på utviklingen, og presiserer behovet for at FS-kompetanse fra institusjoene er representert i eventuelle
prosjekter.

Neste møte:

4. september fra 10:00 - 15:00 ved KDTO, Oslo

Publisert 18. apr. 2018 14:46 - Sist endret 22. mai 2018 10:04
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CERES Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for 
forskning og studier 
Fridtjof Nansens vei 19, 0316 Oslo 
E-mail: postmottak@ceres.no 
URL: http://www.ceres.no/ 
Telefon: 22841832 
 

STAR 18-003 
MV/REP 



 

Referat 
 

 
 

1. Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige gang 
 
Det var ingen kommentarer til referatet. 
 
 

2. Status for Tableau  
  

a. KDTO har fått nytt navn. Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere 
utdanning og forskning.  

 
b. Gruppen for begrepsavklaring 
 

Det ble tatt en kort runde med status for arbeidet.  

 
c. Ny funksjonalitet 

 
Unit presenterte ny funksjonalitet som kommer i 10.5. 
 

d. Presentasjon av STAR på KDs lansering av Tilstandsrapporten for høyere utdanning 
og på kontaktforum 

 
 

 

3. Oppsummering av søkere til NOM2018 
 
For 2018 var det for første gang mulig og hente ute søkertall fra NOM via STAR.  
Unit laget et opplegg hvor de som hadde behov å se data fra NOM2018 kunne gjøre det 

igjennom STAR, samtidig som tallene ikke var tilgjengelig for de fleste. De siste dagene før 
søknadsfristen ble tallene oppdatert daglig. Det visere seg at endel institusjoner ikke fikk 
søkerdata for 2018 fordelt på studieprogram men kun totaltall. For at en skal få tall på 
studieprogram og fakultet må studieprogramkode i tabellen opptaksstudieprogramtermin 
være utfylt. Det brukes normalt og bli gjort på sommeren. Så her kan det være behov for 
en edring av rutinene? Unit kan også bli flinkere til å informere om at det er mulig og ta ut 

søkertall via STAR. Det kom et ønske om å kunne se på fryste tall fra 15. april 
inneværende og tidligere år. SO har fryste tall for dette i dag og det kan være ønskelig og 
kunne hente data til STAR direkte fra SO og ikke omveien via FS. De som benyttet seg av 
tilgangen til NOM2018 søkertall i år virket fornøyd med ordningen.  

 
4. Ny versjon av Studieprogramlederrapporten 

 

UiA presenterte det nye utkastet til Studieprogramlederrapport. STAR-gruppen var 
veldig fornøyd med det nye utkastet, og kom med noe få forslag til justeringer. 
Justeringen blir innarbeidet og den nye versjonen av rapporten blir lagt ut i den 
offisielle STAR-rapporter mappen i juni.  

 
5. Studiebarometerrapport 

 

Unit har lagte et en datakilde som inneholder data fra Studiebarometeret. Datakilden 
inneholder data knytte til institusjonenes studieprogram. Det er så langt ikke mulig og 
sammenlignede seg med et landssnitt eller et snitt innenfor sitt fagområde. Men det er 
åpning for dette hvis institusjonene inngår avtaler om dette. En rekke institusjoner har 
laget utkast til rapport basert på denne datakilden. UiO presenterte sitt utkast i møte. 

Rapporten ble godt mottatt i gruppen. Det var noen kommentarer blant annet knyttet 

til fargevalg.  
 
Vedtak: En rapport med data fra Studiebarometeret gjøres til offisielle STAR-rapporter 
med de endringer som framkommer på møtet. 
      

 



6. Rapport internasjonale gradsstudenter 
 
UiA har laget en rapport over internasjonale gradsstudenter. UiA presenterte rapporten 
i møte. I denne rapporten har UiA valgt og se på personer som både er utenlandske 
statsborgere og har utdanning fra utlandet. STAR var enig i at dette var en fornuft 

mengde å se på og at det virker som en god rapport. Men det viser seg at det på det 
nåværende tidspunktet ikke er nok overlappende praksis i forbindelse med registering 
på institusjonene slik at det ikke er naturlig å gjøre dette til en STAR-rapport på det 
nåværende tidspunktet.   

 
7. Ja-Svar i SOA-kilden 

 

Enkelte institusjoner registrert at i lokalt opptak har del studieprogram flere 

ja-svar enn tilbud. Differansen skyldes dem som takker ja til å stå på 

venteliste (tilbudstatuskode =V). Disse telles med i «ja-svar» i SOA-kilden. 

Konklusjonen ble at Unit endrer kalkulasjonen slik at de som står på 

venteliste ikke blir telt med i mengden ja-svar.   

 
 

8. Slanking av datakildene GSP/GST 
 

Unit tok en gjennomgang av problemstillingen og begrunnelsen for hvorfor 

dette ville være fordelaktig. Ingen rapporter vil påvirkes av disse endringene.  

 

Vedtak: Datakildene GSP/GST slankes etter foreslått modell fra Unit.  
 

9. Eventuelt 

 
Utkast til rapport over studenter i faresonen 

 
UiO har kommet med et ønske knyttet til en relativt omfattende rapport over studenter 
som er i faresonen med lav progresjon. Unit har begynt å utarbeide et forslag til en 
datakilde som kan adressere ønskene. Vi tok en gjennomgang av status for dette 
arbeidet så langt.   
 
DBH rapport over studentmobilitet 

 
DBH har utarbeidet en rapport over studentmobilitet mellom institusjoner. DBH 
presenterte rapporten i møte 
 
Elementliste GSTHK 

 

UiO har utarbeidet en liste over elementer i datakilden GSTHK. Vi tok en gjennomgang 
av listen.  
 
Presentasjon av rapporter 
 
UiT og UiB presenterte utkast til to rapporter. Vi vil gå nøyere igjennom disse 
rapportene på neste møte.  
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FS-16-004-40 
RT 2138910    208066 

Utveksling av person og studentdata ved 
samarbeidsgrader/fellesgrader/studentmobilitet 
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 Institusjon og navn på innsender. 
Merk at avsender skal være Fs-
kontaktperson 

Høgskolen i Bergen – Håvard Moe Hagen 

Dato 27.04.2016 

Bilde/Rutine/Rapport/Annet Person student, Studieprogram samlebilde, Student 
samlebilde, Registerkort, Person eksternstudium 

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

 

Begrunnelse  
 

 

Til ønskeliste/Planleggingsgruppe 

Beskrivelse av problemstilling 

 

 

 

Kunnskapsdepartementet har en forventning om høy grad 
av samarbeid og arbeidsdeling i sektoren. Det er et mål at 
det legges til rette for at studentene kan ta et emne eller 
deler av graden ved et annet lærested.  
 
Når lærestedene inngår samarbeidsavtaler forenkler det 
situasjonen for studentene som slipper å søke om et nytt 
opptak. Men studentene må uansett registreres i FS ved 
flere læresteder. 
 
Det er et økende behov for å enkelt kunne sende lister med 
mellom læresteder og sikre at studentdata som legges inn i 
den lokale FS-databasen er av høy kvalitet. 
 
Med datautvekslingen i dag er det større risiko for at 
ukrypterte studentdata kan bli sendt på e-post. 
 
 

 

 
 

Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken 

 Hva ønskes gjort Vi ser to muligheter. Den ene er å legge til rette for 
import/eksport av lister slik at jobben blir forenklet og mer 
presis samtidig som man unngår tidkrevende og manuelt 
arbeide, som kan føre til mangler og feilføringer.  
 
Den andre muligheten er å få studenter på 
samarbeidsprogrammer til å eksporteres automatisk til den 
samarbeidende institusjonen. 
 

Løsningsforslag Mulighet 1: Lage en rutine som kan hente ut og skrive 
studentdata til aktuelle studieprogram/kull 
 
Mulighet 2: Utnytte fanen «Samarbeid» i Studieprogram 
samlebilde der studieprogram, som har denne fanen aktiv, 
henter og sender studentdata automatisk mellom FS-
basene. Da bør vi altså utvide fanen slik at den kan 
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henvise til den andre institusjonens 
studieprogramkode/kull. 
Denne løsningen bør også innebære at resultater fra det 
aktuelle programmet og semesterregistreringsdata blir 
utvekslet.  
 

Vurdering av konsekvenser Begge løsninger vil effektivisere driften hos den enkelte 
institusjonen da man begrenser mengden manuelt arbeide 
og får riktigere data. 
 
Ettersom mulighet 2 går lengre vil den ha flere 
konsekvenser. Den gjør flyten av persondata sikrere da 
den går i lukkede systemer.   
 
Det kan også hjelpe på gjennomstrømming på enkelte 
studieprogram, som er lagt opp som samarbeid mellom 
institusjoner, som for f.eks Bachelor for tospråklige lærere. 
 
Det kan forenkle studentenes overgang til ny institusjon på 
den måten at de kun trenger å bruke én Studentweb og 
slipper å dokumentere betalt semesteravgift fra 
institusjonen de har betalt til. 
 

Vurdering av juridiske forhold og 
henvisning til sentrale og lokale 
regler 

Studentene er tatt opp på begge institusjoner når de er tatt 
opp på et samarbeidsprogram og dataene må registreres 
begge steder uansett. Vi kan ikke se at det er et hinder i 
regelverk for at slike opplysninger ikke blir flyttet 
automatisk.  
 
Resultatutveksling er kanskje mer følsomt, men de må i det 
minste registreres hos den gradgivende institusjonen. Det 
kan være det ikke er behov for en utveksling begge veier 
dersom dette krever akseptanse fra studenten. 
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  Kommentarer Starte diskusjon om utveksling av data og innsyn i 

hverandres data. 

Omfang  

Kostnader  

Konsekvenser  
 

 
 

Resultat 

 Hva blir gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag  
 
 

 

   
Møte i PL-gruppen sept2016: 

Kommentarer: 
- Skal utveksling foregå mellom 2 institusjoner eller mellom alle? 
- Finnes det et grunnlag for tillatelse til å hente ut data? 
- Skal data hentes på nytt for hvert formål? 
- Det blir mye kopiering av data. Ha som mål å duplisere mindre. 
- Ha et felles register for data. 
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- Ha et valg i rapporter om å ta ut personregisteropplysninger. 
- Det hadde vært enklere å få data rett inn i FS istedenfor å punche de inn fra et excel-ark 
- Innkalle til et eget møte med aktuelle aktører/personer 
 
Det ble besluttet at FSAT utreder mulighet for felles personregister (juridiske vurderinger). Dette 
er interessant også med tanke på utenlandske studenter. 
 
Sees sammen med sak fra DHS (JIRA FS-392) vedr. overføring av betalings- og registreringsin-
formasjon mellom institusjoner som har fellesgrader. 
 
Prioritet 1 
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FS-18-003-9 
 

Til møte i Planleggingsgruppen 11. april 2018: 

 

Sak 8 Utveksling av data  

Kommentar fra Geir Vangen 06.09.2016: 
 
Saken kan ses i sammenheng med et generelt ønske om å utveksle persondata mellom to 
institusjoner. 
I første omgang en løsning med rapport for ulike utplukk (studieprogram/kull evt vurderingsmeldte). 
Filen må inneholde sentral personinformasjon og termin for siste gang semesteravgift ble betalt. 

Import av denne filen: 

 Opprettet/oppdatere person 

 Valg for å opprette disse som student 

 Valg for å oppdatere registerkort med betalingsinfo (hvis aktuelt semester...) 

 Valg for å oppdatere som studieprogramstudent 

 Valg for å lagre som fnr-fil. 

 

Begrunnelse fra Diakonhjemmet høgskole (RT 208031) 

Ticket created by novak@diakonhjemmet.no 
Created: 2015-11-06 15:21:00 
Content: Nærmere begrunnelse for ønsket om overføring av betalings- og registreringsinformasjon for 
fellesgrader (FS-392).: 
 
Har fått opplyst at NTNU har trukket sin sak, men at de fikk støtte fra NMBU da de sendte 
endringsønsket. 
NMBU støtter oss i å gå videre med saken (bekreftet av Thor Højgaard Anti i dag). 
 
Pga. en felles mastergrad med MF, ønsker vi en rutine til å overføre/importere betalings- og 
registreringsinformasjon for felles studenter. I dag må dette følges opp og registerkort opprettes 
manuelt. Det krever en del arbeid hvert semester. En rutine ville lette arbeidsmengden, og også kunne 
gi studentene raskere mulighet til semesterregistrering når innbetalingen blir registrert fortløpende 
etter registrering i den andre basen. 
 
Studentene i fellesgraden betaler til ett sted: Heltidsstudentene betaler til MF og deltidsstudentene 
betaler til DHS (VID etter fusjonen). 
Studentene skal ha samme rettigheter på begge studiesteder, og semesterregistrere seg i begges 
Studentweb. De tar emner og avlegger eksamen ved begge institusjoner. Her fungerer 
resultatutveksling veldig bra (studentene oppfordres til å samtykke til innhenting av resultater). Det kan 
de også ev gjøre for innhenting av betalings-/registreringsinfo. 
 
Vennlig hilsen 
Linda Novak 
FS-koordinator 
Tlf: 22451960 
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FS-18-003-11 Utveksling av studentdata 
 

Her følger et minimum av hva som må være med i en eksport av data.  

Vi ser for oss at modifiserte versjoner av FS200.020 og FS200.030 kan brukes i en halvautomatisk 

tjeneste.  

 

Fra Person-tabellen 

Fødselsnummer 
Navn 
Hjemstedsadresse 
GSK-Vedtak 
Dato for opprettet/sist endret (for å vurdere hvilke data som skal være autoritative) 
 

Fra student-tabellen 

Semesteradresse 

 

Fra registerkort-tabellen 

Dersom registrering/betaling for inneværende semester er på plass, skal det opprettes registerkort 

med status ekstern) 

 

I tillegg til dette tenker jeg da, at det hadde vært fint om en f.eks. kunne tilpasset FS718.001 
Generering av studieprogramstudent, slik at en kunne brukt den på en hel gruppe av slike importerte 
studenter. Hvis en hadde kunnet hentet inn et minimum av personopplysninger og så brukt en rutine 
til å fått alle generert som studieprogramstudenter, så hadde det vært veldig gunstig. 
 
  
Vennlig hilsen 
Kjetil Hågenvik 
Rådgiver / FS-teamet / Høgskulen på Vestlandet 
Tlf: +4752702634 Mobil: +4792237654 
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1.  FS-Brukerforum høsten 2018 

 
Det er reservert lokaler og overnatting på Thon Hotel Arena i Lillestrøm 30.-31. 
oktober, etterfulgt av møte i Planleggingsgruppen 1. november på samme sted. 
 

- Felles i plenum på formiddagen dag 1: 
o Lage en oversikt over hvilke arbeidsprosesser som er digitalisert og 

hva som gjenstår å digitalisere. Hva kommer? 
o Hva har skjedd i den digitale verden frem til i dag og hva var status for 

5 år siden. (UDI, kommuner, juridiske tjenester) 
 

- Ledelsesspor (kun dag 1): 
o Personvern innen studieadministrassjon 
o UH-loven 
o Gevinstrealisering i praksis. (UiB) 

 Papirutgave av vitnemål er slått av, over til digital utgave 

 Digitalisering av vitnemål 

 Nasjonalt opptak til master 

 Robotisering 
o Datavarehus og Tableau for studentdata (Ingrid S. Andersen, UiA?) 
o Strategi for IKT i sektoren  
o Presentasjon av studiexxx-rapporten 

 
- Opptaksspor (kun dag 1):  

o Nasjonalt opptak til master 
o Bruk av diagnoser i opptaket  
o Bruk av Tableau til å vise opptaksdata (knytte dette opp mot STAR, 

høre med institusjonene kva de ønsker å få presentert) 
o Nytt fra FS vedr. opptak 

 
- FS-spor (begge dager): 

 
Dag 1:  

o EVUweb  
o Flyt og samspill med arkiv (KDTO og OsloMet) 
o RUST (usikkert) 
o EpN 

 
Dag 2:  

Plenum:  
o Nytt fra FS (Geir Vangen, Unit) 
o GDPR – Personvernsikkerhet 
o UH-loven, hva betyr det for meg som saksbehandler/FS-bruker? (en 

jurist fra Unit) 
Sesjoner: 
o LYNKURS: Undervisning mot Canvas 
o Næringslivsportal (OsloMet) 
o LYNKURS: FS-nybegynnerkurs i Canvas (UiO) 
o STAR 
o Vitnemål: Digitalisering (status og fremtiden, status andre land), 

utkjøring av vitnemål på stedkode 
o FS-API 
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FS-Brukerforum 30.-31. oktober 2018 
Thon Hotel Arena, Lillestrøm 

Tirsdag 30. oktober 

09:00 – 10:00 Registrering, kaffe og frukt 

10:00 – 11:30  FORMIDDAGSSESJON I PLENUM 

10:00 – 10:20 Velkommen (5 min) 

Innledning (15 min) 

Ole Martin Nodenes, Unit 

Direktør Roar Olsen, Unit 

10:20 – 10:45 Den digitale verden for 5 år siden og i dag (25 min) NN 

10:45 – 11:00 Kaffepause 15 min Brukerstøttestand 

11:00 – 11:30 Hvilke arbeidsprosesser er digitalisert? Hva kommer? (30 min) NN 

 

11:30 – 12:30 Lunsj 1 time 

12:30 – 16:00  ETTERMIDDAGSSESJON - PARALLELLSESJONER 

 Sesjon 1 Ledelse (xx min)  Sesjon 1 Opptak (xx min)  Sesjon 1 Studieadmin (xx min) 
 
12:30 – 
xx:xx 

Rom xx 
Sesjon 1 Ledelse: Strategi for IKT 
i sektoren 
NN 

 
12:30 – 
xx:xx 

Rom xx 
Sesjon 1 Opptak: Nytt fra FS 
vedr. opptak 
NN 

 
12:30 – 
xx:xx 

Rom xx 
Sesjon 1 Studieadmin: Flyt og samspill 
med arkiv  
NN (Unit, USN og OsloMet) 

xx:xx – xx:xx  Pause/ev. bytte av sesjon 15 min      

 Sesjon 2 Ledelse (xx min)  Sesjon 2 Opptak (xx min)  Sesjon 2 Studieadmin (xx min) 
 
xx:xx – 
xx:xx 

Rom xx 
Sesjon 2 Ledelse: 
Gevinstrealisering i praksis 
Papirutgave av karakterutskrift er 
slått av, over til digital utgave 
Digitalisering av vitnemål 
Digitalisering av studentutveksling 
Nasjonalt opptak til master 
Robotisering 
NN 

 
xx:xx – 
xx:xx 

Rom xx 
Sesjon 2 Opptak: Nasjonalt 
opptak til master  
NN 
 

 
xx:xx – 
xx:xx 

Rom xx 
Sesjon 2 Studieadmin: EpN 
NN 

xx:xx – xx:xx  Kaffepause 20 min  Brukerstøttestand 

 Sesjon 3 Ledelse (xx min)  Sesjon 3 Opptak (xx min)  Sesjon 3 Studieadmin (xx min) 
 
xx:xx – 
xx:xx 

Rom xx 
Sesjon 3 Ledelse: Datavarehus 
og Tableau for studiedata 
Presentasjon av 
studielederrapporten 
v/Ingrid S. Andersen, UiA ? 

 
xx:xx – 
xx:xx 

Rom xx 
Sesjon 3 Opptak: Hvordan bruke 
STAR til å hente ut opptaksdata 
NN 

 
xx:xx – 
xx:xx 

Rom xx 
Sesjon 3 Studieadmin: RUST? 
NN 



 

xx:xx – xx:xx  Pause/ev. bytte av sesjon 15 min      

 Sesjon 4 Ledelse (xx min)  Sesjon 4 Opptak (xx min)  Sesjon 4 Studieadmin (xx min) 
 
xx:xx – 
xx:xx 

Rom xx 
Sesjon 4 Ledelse: Personvern 
innen studieadministrasjon 
UH-loven 
NN 

 
xx:xx – 
xx:xx 

Rom xx 
Sesjon 4 Opptak: Bruk av 
diagnose i opptaket 
NN 

 
xx:xx – 
xx:xx 

Rom xx 
Sesjon 4 Studieadmin: EVUweb  
NN 

xx:xx – xx:xx  Pause/ev. bytte av sesjon 15 min      

 Sesjon 5 Ledelse (xx min)  Sesjon 5 Opptak (xx min)  Sesjon 5 Studieadmin (xx min) – 
Ledig sesjon 

 
xx:xx – 
16:00 

Rom xx 
Sesjon 5 Ledelse: Workshop om 
Handlingsplaner 
Gjennomgang av 
konsortieavtalen 

- Mva 
- Konsortiestyre 

Overordnet FS: kommunikasjon 
mellom Unit og institusjonene 
vedr. FS 
NN 

 
xx:xx – 
16:00 

Rom xx 
Sesjon 4 Opptak: Effektivisering 
av lokale opptak 
NN 

 
xx:xx – 
16:00 

Rom xx 
Sesjon 5 Studieadmin: xxx 
NN 

 

19:00   Middag (underholdning?) toastmaster som ønsker velkommen     



FS-Brukerforum 30.-31. oktober 2018 
Thon Hotel Arena, Lillestrøm 

Onsdag 31. oktober 

09:00  Oppstart 

09:00 – 11:30  FORMIDDAGSSESJON I PLENUM 

09:00 – 10:00 Nytt fra FS (1 time) Geir Vangen, Unit 

10:00 – 10:15 Kaffepause 15 min Brukerstøttestand 

10:15 – 11:00 GDPR – Personvernsikkerhet (eksempler med konkrete 
problemstillinger, be om innspill fra FS-kontakter) (45 min) 

NN  

11:00 – 11:30 Hva forventer studenter av Unit vedr. digitale tjenester (30 min) NN (2 studenter) 

11:30 – 12:30 Lunsj 1 time 

 

12:30 – 15:00  ETTERMIDDAGSSESJON - PARALLELLSESJONER 

 Sesjon 1A (30 min)  Sesjon 1B (30 min) 
 
12:30 – 13:00 

Rom xx 
Vitnemål - Digitalisering (status og fremtiden, status 
andre land), utkjøring av vitnemål på stedkode 
NN 

 
12:30 – 13:00 

Rom xx 
Introduksjon til studiedata via STAR 
NN 

13:00 – 13:10  Bytte av sesjon 10 min      

 Sesjon 2A (30 min)  Sesjon 2B (30 min) 
 
13:10 – 13:40 

Rom xx 
Lynkurs: FS-nybegynnerkurs i Canvas 
NN (UiO) 

 
13:10 – 13:40 

Rom xx 
Næringslivsportal 
NN (OsloMet) 

13:40 – 13:55  Kaffepause 15 min/Bytte av sesjon Brukerstøttestand 

 Sesjon 3A (20 min)  Sesjon 3B (20 min) 
 
13:55 – 14:15 

Rom xx 
Lynkurs: Undervisning mot Canvas 
NN 

 
13:55 – 14:15 

Rom xx 
FS-API 
NN 

14:15 – 14:20  Tilbake til plenum (10 min) 

14:20 – 14:45 UH-loven, hva betyr det for meg som saksbehandler/FS-bruker 
(25min) 

NN (jurist fra Unit) 

14:45 – 15:00 Oppsummering NN  

 

God tur hjem!     
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Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og 

forskning, avd. Oslo 

 

FS-18-003-12 

 
 
 
 
 
 

Møte i FS-Planleggingsgruppe 12.-13. Juni 2018 
 

Sak 5a Oppnevning av nytt medlem til ekspertgruppe for etterutdanning 
 

Det er kommet inn én kandidat til etterutdanningsgruppa etter fristens utløp. NMBU har nominert 
Gro Helmersen, med følgende begrunnelse: "Hun har jobbet med administrasjon av etter- og 
videreutdanning I lang tid og har god kjennskap til feltet". Unit foreslår at Gro Helmersen utnevnes til 
ekspertgruppa for etterutdanning. 
 
Forslag til vedtak:  
Planleggingsgruppen oppnevner Gro Helmersen som nytt medlem i ekspertgruppen for 
etterutdanning. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Kjetil Røse Høybråten 
Overingeniør 
Gruppe for studieadministrative systemer Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere 
utdanning og forskning 
T:  (+47) 22841843 
http://www.ceres.no 

http://www.ceres.no/
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Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og 

forskning, avd. Oslo 

 

FS-18-003-13 

 
 
 
 
 
 

Møte i FS-Planleggingsgruppe 12.-13. Juni 2018 
 

Sak 5b Oppnevning av nytt medlem til ekspertgruppe for digital vurdering 
 

Da nåværende medlem fra OsloMet har gått over i ny jobb og dermed også ut av ekspertgruppen, 
har Unit bedt om forslag til nye kandidater til den ledige plassen. 
Det er kommet inn 2 kandidater etter fristens utløp.  
 
- OsloMet har nominert Siv Marit Nordhagen, med følgende begrunnelse:  

"Siv Marit har jobbet med FS siden 1999, hvor vurdering har vært et sentralt arbeidsområde. I 
dag sitter hun i OsloMet sin koordinerende gruppe for digital vurdering, og har god kompetanse 
og innsikt på området. Siv Marit er i tillegg medlem av ekspertgruppa for vurdering. 
Vi tror Siv Marit kan være en god kandidat i ekspertgruppen for digital vurdering. 
 

- USN har nominert Tone Gulli Carlsen, med følgende begrunnelse:  
o Hun er en av to superbrukere/administratorer for Wiseflow ved HSN. 
o Jobbet med eksamen og FS siden 2007.  
o Vært superbruker for FS vurdering i HiVe og HBV i fra 2010 
o Rådgiver og implementeringsansvarlig for Wiseflow i HBV/HSN. Jobbet med digital 

eksamen og Wiseflow fra 2015. 
o God systemforståelse i FS og innsikt i mange av oppgavene i grenseflaten mot 

studieveiledere. Ser og forstår sammenheng og konsekvenser i systemene og på tvers av 
systemene.  

o God regelverkskompetanse, og forståelse for at dette må hensyntas i bruk av systemene 
 
Units vurdering:  
Det er her to sterke kandidater som er vanskelig å skille på kompetanse.  Ut fra ønske om å bedre 
fordelingen i gruppen mellom de ulike eksamenssystemene, så innstiller vi Tone Gulli Carlsen som 
nytt medlem. Fordelingen i gruppen blir da 5 som benytter Inspera og 4 som benytter Wiseflow. 
 
Forslag til vedtak:  
Planleggingsgruppen oppnevner Tone Gulli Carlsen som nytt medlem i ekspertgruppen for digital 
vurdering. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Knut Løvold 
Senioringeniør 
Gruppe for studieadministrative systemer Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere 
utdanning og forskning 
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Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og 

forskning, avd. Oslo 

 

FS-18-003-14 

 
 
 
 
 
 

Møte i FS-Planleggingsgruppe 12.-13. Juni 2018 
 

Sak 5c Oppnevning av medlemmer til ekspertgruppe for Fagpersonweb 
 

Det er kommet inn tre kandidater etter fristens utløp, fra HINN, NMBU og HVL.  
 
- HVL har foreslått Kjetil Hågenvik 
 
- HiNN har foreslått Seniorkonsulent Hilde Hildonen Brustad  
Begrunnelse fra HiNN: "Hun er studieveileder på et av våre campus og har jobbet over lengre tid med 
å innføre bruk av Fagpersonweb for de faglig tilsatte. Vi har i dag mange faglige brukere på denne 
applikasjonen, og Hilde fungerer som brukerstøtte for disse. I tillegg er hun en erfaren FS-bruker med 
god FS-kompetanse. Når det gjelder den nyeste funksjonaliteten, har vi diskutert å ta i bruk 
godkjenning av obligatoriske aktiviteter og oppmøteregistering i første omgang." 
 
- NBMU har nominert Thor Høigaard Anti: 
Begrunnelse fra NMBU: "Fagpersonweb brukes av våre ansatte for å få en oversikt over studentene 
sine og for å kontrollere at eksamensdatoer er korrekte. Vi er i ferd med å ta i bruk sensur og 
godkjenning av obligatoriske aktiviteter, og vurderer å ta i bruk de nyeste funksjonaliteten 
begrunnelse/klage. Jeg har også akkurat holdt ett innlegg på HiOF hvor jeg viste frem disse nye 
funksjonene på Fagpersonweb da de også vurderer å at det i bruk." 
 
Units vurdering: 
Alle tre er gode kandidater, og gruppa er ikke større enn at vi kan utnevne to av dem. I 
utlysningsteksten ønsket vi oss kandidater fra institusjoner som har tatt i bruk den nyeste 
funksjonaliteten. Vi ønsker derfor å prioritere HVL og NMBU i denne omgang, og foreslår derfor at 
Kjetil Hågenvik og Thor Høigaard Anti utnevnes til Fagpersonweb-gruppa. 
 
Forslag til vedtak:  
Planleggingsgruppen oppnevner Kjetil Hågenvik og Thor Højgaard Anti som nye medlemmer i 
ekspertgruppen for Fagpersonweb. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Kjetil Røse Høybråten 
Overingeniør 
Gruppe for studieadministrative systemer Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere 
utdanning og forskning 
T:  (+47) 22841843 
http://www.ceres.no 

http://www.ceres.no/


<sideskift> 



FS-18-004-12 
 
Tidsestimat:  

 
RT 249081 

2018-03-26 10:48:06 <fs-core@admin.uio.no> - Ticket created [Reply] [Comment] [Forward] 

Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 2977281) er levert 

Date: Mon, 26 Mar 2018 10:48:04 +0200 (CEST) 

To: fs-support@fsat.no 

From: fs-core@admin.uio.no 

Navn på din institusjon og ditt navn 

Merk at avsender skal være FS-kontaktperson 

 Universitetet i Oslo ved Lena Finseth 

Din e-post 
 fs-core@admin.uio.no 

Dersom flere enn deg skal ha tilbakemelding, skriv inn e-postadressen til 
vedkommende 

 Ikke besvart 

Dagens dato 
 26.03.2018 

Overskrift/sakstittel 
 Sperre mot at studenter selv kan endre utdanningsplan 

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 
 Utdanningsplan i Studentweb og i FS 

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

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

 Jeg lurer på om NTNU sendte inn noe liknede for noen år siden. 

Begrunnelse - Begrunn kort hvorfor saken sendes inn eller hvorfor den ønskes 
behandlet på nytt. 

 Vi savner mulighet for å kunne sperre for at studentene selv kan gjøre endringer i sin 
utdanningsplan. På noen studieprogrammer er det slik at studenter som har fått 
godkjent sine emnevalg kun kan gjøre endringer i sine utdanningsplaner dersom 
programrådet innvilger søknad. På noen studieprogrammer, særlig på masternivå, er 
det få obligatoriske emner, og for å hindre studentene i å gjøre endringer i 
utdanningsplanen uten at søknad er innvilget, har gjør vi det slik at 
studiekonsulentene gå inn på hvert enkelt emne i utdanningsplanbildet i FS og sette J 
i rubrikken for "Sperr mot sletting" og "Sperr mot endring". Dette er tungvint. På andre 
studieprogrammer er det slik at når studentene nærmer seg slutten på studiet og 
utdanningsplanen deres er gjort klar for gradfangst, er det uheldig om studentene 
endrer planen frem i tid ved for eksempel å endre veivalg. 
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Beskrivelse av problemstilling 

 Vi ønsker å kunne sette en sperre på hver enkelt student som kan hindre studentene 
selv å gjøre endringer i utdanningsplanen fordi endringer kan skape rot i forbindelse 
med gradfangst og i forhold til oversikt over hvilke emner det er avtalt i 
veiledningssamtaler at studenten skal avlegge. 
Vi ønsker en løsning som gjør det unødvendig å sette J i "Sperr mot sletting" og 
"Sperr mot endring" utdanningsplanbildet i FS på hvert enkelt emne. 

Løsningsforslag 
 Vi ser ulike løsningsalternativer. For alle alternativene tenker vi oss at studenten kan 

se utdanningsplanen i Studentweb, men ikke legge til eller fjerne emner. Studenten 
får meldingen "Du kan ikke endre utdanningsplanen nå." Studenten får ikke opp 
utdanningsplanen i registreringssekvensen, men kan få den opp under menyvalget 
Studier. Studenten kan melde seg til og trekke seg fra undervisning og eksamen på 
vanlig måte, både i utdanningsplanen og under Aktive emner. 
1. Haken "Sperr aut. oppd. av plan" på Student samlebilde i FS-klienten endres til 
også å gjelde studentens mulighet til å endre planen, slik at haken ikke kun omfatter 
FS-rutiner.  
2. Nytt Ja/Nei felt under "Sperr aut. oppd. av plan" på Student samlebilde i FS-klienten 
som sperrer mot at studenten kan legge til eller slette emner i utdanningsplanen".  
3. Ny studentstatuskode, f.eks. LÅST-PLAN "Utdanningsplanen låst for endring av 
emner" med disse kriteriene: 
Aktiv student = J 
Utdanningsplan Vis = J 
Utdanningsplan Sperr = J.  
Vi er egentlig ikke så glad i dette løsningsforslaget fordi vi hadde en tilsvarende lokal 
kode i 2008 til 2011. Problemet med studentstatuskoden var den ble brukt på andre 
studenter enn den var beregnet for og koden ble således ikke brukt på riktig måte. 
4. Ny begrenset/betinget studierettstatuskode. 

Vurdering av konsekvenser 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

 Vil spare administrasjonen en god del manuelt arbeid med røkting av 
utdanningsplaner. 

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler 

 Ikke besvart 

Eventuelle vedlegg 

(skjermdumper, illustrasjoner av problemstillinger, løsningsforslag m.m.) 

 Ikke besvart 

Kommentar: 

Løsning 1 er enklest og omfatter kun Studentweb 

Løsning 2 er nest enklest. Det må innføres et nytt felt i FS og i databasen + Studentweb 

 

Saken videresendes til Studentweb-gruppa når den er diskutert i Planleggingsgruppa 
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Tidsestimat: 1 time 

 
RT 251144 

2018-04-16 16:44:19 tor.erga@uis.no (Tor Erga) - Ticket created [Reply] [Comment] [Forward] 

Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 3148280) er levert 

Date: Mon, 16 Apr 2018 16:44:15 +0200 (CEST) 

To: fs-support@fsat.no 

From: tor.erga@uis.no 

Navn på din institusjon og ditt navn 

Merk at avsender skal være FS-kontaktperson 

 Universitetet i Stavanger - Tor Erga 

Din e-post 
 tor.erga@uis.no 

Dersom flere enn deg skal ha tilbakemelding, skriv inn e-postadressen til 
vedkommende 

 Ikke besvart 

Dagens dato 
 16.04.2018 

Overskrift/sakstittel 
 Rolle i FS for å opprette person 

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 
 Person/Fagperson og Person/Eksamensvakt 

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

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

 247575 

Begrunnelse - Begrunn kort hvorfor saken sendes inn eller hvorfor den ønskes 
behandlet på nytt. 

 Vi ønsker en rolle-kode for å opprette personer som ikke samtidig gir tilgang til å legge 
inn/endre GSK-grunnlag. 

Beskrivelse av problemstilling 
 I FS så finnes det bare en rolle som gir tilgang til å opprette person, og det er 

FS_PERSON_GSK. Den rollen er grei å bruke for saksbehandler på opptak da den i 
tillegg til å opprette person også gir tilgang til å legge inn GSK-grunnlag på studenter. 
For saksbehandlere som skal opprette andre personer enn studenter ønsker vi en 
rolle som ikke gir tilgang til å legge inn/endre GSK-grunnlag. 

  

https://hjelp.fsat.no/User/Summary.html?id=1165736
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=251144&QuoteTransaction=4100733&Action=Respond
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=251144&QuoteTransaction=4100733&Action=Comment
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Forward.html?id=251144&QuoteTransaction=4100733


FS-18-004-14 
 
Tidsestimat: 1 time 

 
Løsningsforslag 

 Det opprettes en egen rolle for å opprette/slette personer i FS. Samtidig så fjernes 
opprette/slette personer fra rollen FS_PERSON_GSK. Vi kan dermed tildele den nye 
rollen til de som oppretter/sletter personer i FS, mens for å kunne registrere GSK-
grunnlag så kreves en egen rolle (FS_PERSON_GSK) i FS som de på opptak kan ha 
i tillegg. 

Vurdering av konsekvenser 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

 Vi ønsker å begrense personer som kan endre GSK-grunnlag. Hvis feilregistrering 
skjer på GSK-grunnlag så vil også dette smitte over til andre institusjoner som 
studenten søker på. 

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler 

 Ikke besvart 

Eventuelle vedlegg 
 



FS-18-004-15 
 
Tidsestimat:  1 time 

 
RT 251215 

2018-04-17 09:35:12 <hans.jacob.berntsen@usn.no> - Ticket 
created [Reply] [Comment] [Forward] 

Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 3152133) er levert 

Date: Tue, 17 Apr 2018 09:35:09 +0200 (CEST) 

To: fs-support@fsat.no 

From: hans.jacob.berntsen@usn.no 

Navn på din institusjon og ditt navn 

Merk at avsender skal være FS-kontaktperson 

 Hans Jacob Berntsen 

Din e-post 
 hans.jacob.berntsen@usn.no 

Dersom flere enn deg skal ha tilbakemelding, skriv inn e-postadressen til 
vedkommende 

 kent.christensen@usn.no 

Dagens dato 
 17.04.2018 

Overskrift/sakstittel 
 FS566.001 Hente emneansvarlig i vurderingsprotokollen fra undervisningsenhet eller -

aktivitet 

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 
 FS566.001 

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

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

 x 

Begrunnelse - Begrunn kort hvorfor saken sendes inn eller hvorfor den ønskes 
behandlet på nytt. 

 Se begrunnelse i punktet under 

Beskrivelse av problemstilling 
 Emneansvarlig på rapport FS566.001 hentes kun fra emne samlebilde, mens vi 

registrerer personrolle i undervisningsenhet eller undervisningsaktivitet samlebilde for 
å ha bedre kontroll over hvilke rom i Canvas og hvilke emner og studenter i 
Fagpersonweb faglærerne har tilgang til. Skal vi få emneansvarlig med i rapporten slik 
det er nå må vi gjøre dobbel registrering. 
 
Dette vil gjelde for alle institusjoner som registrerer på denne måten. 

Løsningsforslag 
 Om det ikke er registrert noen i fanen personrolle i emne samlebilde, hentes 

emneansvarlig fra fanen personrolle i undervisingsenhet samlebilde på den 
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undervisingsenheten som ligger på samme termin som vurderingen (det som står i 
feltet «Reell tid» i undervisingsenhet samlebilde). Fagpersonen som hentes er den 
som står med høyest prioritet. 
 
Ligger det ikke noen personroller på undervisningsenheten hentes personrolle fra 
undervisningsaktivitet samlebilde. Fagpersonen som hentes er den som står med 
høyest prioritet. Det må da være en kobling mellom campus registrert på 
undervisningsaktiviteten og den campus som velges i rapporten. Om det velges 
Campus Alle henter den fagpersonen med høyes prioritet fra hver 
undervisningsaktivitet. Er dette samme person, kommer navnet kun en gang, er det 
flere personer, kommer navnene under hverandre. 

Vurdering av konsekvenser 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

 Vil lette arbeidet for de som jobber med registrering av personroller. Vil også minske 
risikoen for feil eller mangelfull registrering når det bare må gjøres ett sted. 

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler 
 Ingen 

Eventuelle vedlegg 

(skjermdumper, illustrasjoner av problemstillinger, løsningsforslag m.m.) 
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Tidsestimat: 1 time 

 
RT 252614 

2018-05-03 09:27:05 Gaute.Svendsen@uib.no (Gaute Svendsen) - Ticket 
created [Reply] [Comment] [Forward] 

Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 3343594) er levert 

Date: Thu, 3 May 2018 09:27:03 +0200 (CEST) 

To: fs-support@fsat.no 

From: gaute.svendsen@uib.no 

Navn på din institusjon og ditt navn 

Merk at avsender skal være FS-kontaktperson 

 Universitetet i Bergen v/Gaute Svendsen 

Din e-post 
 gaute.svendsen@uib.no 

Dersom flere enn deg skal ha tilbakemelding, skriv inn e-postadressen til 
vedkommende 

 Ikke besvart 

Dagens dato 
 03.05.2018 

Overskrift/sakstittel 
 Sletterettigheter i rollen FS_PERSONNR 

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 
 FS200.001 

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

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

 - 

Begrunnelse - Begrunn kort hvorfor saken sendes inn eller hvorfor den ønskes 
behandlet på nytt. 

 Nå som det finnes en egen rolle for å kjøre FS.200.001 Endring av fødselsnr. 
(FS_PERSONNR), tildeler vi denne til de som skal både endre fødselsnr. og gjøre 
sammenslåinger. Burde ikke da denne rollen gi rettigheter til knappene der som 
sletter telefonnr, personreg, RUST-abbonnement, personakseptanse osv.? Det er 
f.eks. litt voldsomt å gi SEMREG, RUST_SKRIV og OPPTAK1 dersom saksbehandler 
ikke jobber med disse tingene i utgangspunktet. 

Beskrivelse av problemstilling 
 Se over. 

Løsningsforslag 
 Rollen FS_PERSONNR utvides til å gi rettighet til sletteknappene i FS200.001. 
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Vurdering av konsekvenser 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

 Ikke besvart 

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler 

 Ikke besvart 

Eventuelle vedlegg 

(skjermdumper, illustrasjoner av problemstillinger, løsningsforslag m.m.) 

 Ikke besvart 

 



FS-18-004-17 
 
Tidsestimat: nattjobb 1 dag 

 
RT 252603 

2018-05-02 23:57:04 tor.erga@uis.no (Tor Erga) - Ticket created [Reply] [Comment] [Forward] 

Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 3337620) er levert 

Date: Wed, 2 May 2018 23:57:03 +0200 (CEST) 

To: fs-support@fsat.no 

From: tor.erga@uis.no 

Navn på din institusjon og ditt navn 

Merk at avsender skal være FS-kontaktperson 

 UiS, Tor Erga 

Din e-post 
 tor.erga@uis.no 

Dersom flere enn deg skal ha tilbakemelding, skriv inn e-postadressen til 
vedkommende 

 Ikke besvart 

Dagens dato 
 02.05.2018 

Overskrift/sakstittel 
 Lang tid å kjøre rapport for å beregne oppnådd kvalifikasjon 

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 
 FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon - utdanningsplanbasert 

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

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

 #252415 

Begrunnelse - Begrunn kort hvorfor saken sendes inn eller hvorfor den ønskes 
behandlet på nytt. 

 Ved UiS så kjører vi FS651.002 med utplukk Sted fakultetsvis og uten kryss i Kull-
termin og uten kryss i Kun aktive studenter. 
Rutinen tar veldig lang tid å kjøre (opp mot en time) på hvert fakultet. Vi lurer på om 
det er mulig å få rutinen til å kjøre på kortere tid. 

Beskrivelse av problemstilling 
 Vi kjører rutinen på sted for å kunne fange opp alle som har oppnådd kvalifikasjon 

siden sist rutinen ble kjørt (kjøres normalt hver dag). Grunnen til at det tar lang tid er 
at den  
går gjennom alle studenter hver gang. 
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Løsningsforslag 

 Minst 99% av utvalget er jo uendret siden sist kontroll. Kunne rutinen vært endret slik 
at den ikke trenger å sjekke alle hver gang? Det kunne også vært et alternativ at 
rutinen ble kjørt som en nattjobb og viste nye oppnåelser i et eget bilde. 

Vurdering av konsekvenser 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

 Vil gjøre gradfangsten raskere å gjennomføre. 

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler 

 Ikke besvart 

Eventuelle vedlegg 

(skjermdumper, illustrasjoner av problemstillinger, løsningsforslag m.m.) 

 Ikke besvart 

 



FS-18-004-18 
 
Tidsestimat: 1-2 timer 

 
RT 254375 

2018-05-24 10:18:08 <fs-core@admin.uio.no> - Ticket created [Reply] [Comment] [Forward] 

Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 3467892) er levert 

Date: Thu, 24 May 2018 10:18:05 +0200 (CEST) 

To: fs-support@fsat.no 

From: fs-core@admin.uio.no 

Navn på din institusjon og ditt navn 

Merk at avsender skal være FS-kontaktperson 

 Universitetet i Oslo ved Lena Finseth 

Din e-post 
 fs-core@admin.uio.no 

Dersom flere enn deg skal ha tilbakemelding, skriv inn e-postadressen til 
vedkommende 

 Ikke besvart 

Dagens dato 
 24.05.2018 

Overskrift/sakstittel 
 Mobiltelefonnummer i FS vs. NKOMs nummerplan 

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 
 Mobiltelefonnummer i FS 

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

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

 RT#253674 der vi feilmeldte, men ble bedt om å sende det inn som endringsønske. 

Begrunnelse - Begrunn kort hvorfor saken sendes inn eller hvorfor den ønskes 
behandlet på nytt. 

 I forbindelse med masseutsendinger av SMSer det alltid noen SMS som ikke kommer 
frem. 
En del av disse skyldes at mobilnummeret som er registrert i FS ikke er et 
mobilnummer eller ved at et retningsnummer som bare brukes innenlands (typisk 0) 
ikke er fjernet. Eksempelvis har nesten 50 % taiwanesiske utvekslingsstudenter 
høsten 2018, 40 % britiske og 33 % franske har gjort denne feilen. 

Beskrivelse av problemstilling 
 På nasjonal kommunikasjonsmyndighets nettsider finnes en samlet norsk 

nummerplan for telefoni m.m. https://www.nkom.no/marked/nummerforvaltning/e.164-
nummerplan/samlet-norsk-nummerplan-for-telefon-mm [Open URL] 
 
I FSPROD ved UiO er det over 1400 forekomster av 'norske mobilnummer' som ikke 
forholder seg til denne nummerplanen. 
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Det er enten personer som har registrert et fasttelenummer i stedet, eller utlendinger 
som har skrevet inn deler av sitt hjemlige nummer. 

Løsningsforslag 
 1. Få inn en kontroll på om nummeret som legges i FS faktisk er et mobilnummer, 

særlig i feltet for norsk mobilnummer. 
 
2. Helst også kontroll på unorske mobilnummer. Vi antar det fleste land har noe 
tilsvarende NKOM. Vi ser at dette siste ønsket kan være å sikte for høyt, ved at det vil 
være uforholdsmessig ressurskrevende å få en slik kontroll. 

Vurdering av konsekvenser 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

 Vi bruker mobilnummer som nøkkel i ulike situasjoner, ikke minst 
selvbetjeningsløsning for å få brukernavn og sette passord, eksempelvis 
https://passord.uio.no/newUser [Open URL]. Større andel riktige mobilnummer i FS vil 
gjøre slike tjenester brukbare for flere studenter, og vi unngår unødig manuell 
oppfølging. 

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler 

 Ikke besvart 

Eventuelle vedlegg 

(skjermdumper, illustrasjoner av problemstillinger, løsningsforslag m.m.) 

 Ikke besvart 

 

 

Kommentar fra Geir: 

Vet ikke om det er noen kontroll i kontakt- og reservasjonsregisteret om nummer som er angitt er et 

mobilnr. Dersom vi skal gjøre noe i så henseende kan det være at det blir mer jobb. 

https://passord.uio.no/newUser
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