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Notat vedr. funksjonalitet for filtrering på 
«åpne» emner 
Sak 8 Møte i FS-planleggingsgruppe 26. januar 2021 

 
 

Trenger vi et eget felt i emne samlebilde for å markere at et emne tilbys bredt 
og kan presenteres i EVU-plattformer for å tiltrekke seg søkere som ikke 
nødvendig er studenter ved institusjonen? 
 
Utdanning.no jobber med en EVU-plattform, og Unit har på oppdrag fra 
Utdanning.no utviklet ressurser i FS-APIet som skal gjøre det mulig å hente ut 
emneinfotekster og kursinfotekster samt mer data om det enkelte emne/kurs enn det 
som tilbys i FS-APIet i dag. 
 
Funksjonaliteten ferdigstilles i disse dager i versjon 1.7.0, som per medio januar er i 
siste fase av testingen. 
 
For å kunne hente ut både etterutdanningskurs så vel som videreutdanningsemner, er 
det utviklet funksjonalitet både på emnenivå og etterutdanningskursnivå. For at 
Utdanning.no skal kunne hente ut kun aktuelle emner, altså emner som åpne for også 
andre enn institusjonens egne studenter, har de ønsket seg et eget felt i emne 
samlebilde for dette, som så skal brukes av institusjonene med tanke på å bli 
presentert i en EVU-plattform. Institusjonene kan naturligvis også bruke feltet internt 
dersom de har behov for det. 
 
Vi vil tro at studiumkodene for videreutdanning, 800 og 850, ikke er egnet til dette 
formålet. Filtrering på disse kodene vil trolig gi et altfor bredt utvalg, og mange slike 
emner tilbys ikke alene, men i en «VU-pakke». Disse vil trolig ikke passe inn i 
plattformen til Utdanning.no, og de inngår gjerne i VU-studieprogram som allerede 
eksporteres i studieprogramrapporten til Utdanning.no. 
 
Dersom det blir opprettet et slikt felt i emne samlebilde for å markere om et emne er 
åpent for alle og skal presenteres i EVU-plattformer o.a., vil det også måtte lages en 
liten utvidelse av ressursen GET /emner i FS-APIet. Det vil da dreie seg et J/N-felt 
og trolig være en ganske liten jobb, kanskje et dagsverk totalt for både db- og app-
delen. 

 


