
KONVERTERING AV PRAKSISSTEDER 
 

Hva det gjelder 
FS har endret undervisningsmodulen fra versjon 8.2. Koblingen mot eksternt praksissted skal nå 

gjøres på en ny måte. Det er opprettet nye tabeller og skjermbilder som skal bedre rutinene og 

registreringen rundt praksis. Det nye bildet Praksissted samlebilde erstatter Sted samlebilde som 

kilde for data om praksisstedene. Bildet er bedre egnet for ekstern praksis, og gir mer fleksibilitet da 

det ikke er bundet av den firedelte stedkoden som øvrige steder er. 

Fordi mange har mye data i det gamle stedbildet, tilbyr Unit å konvertere disse dataene over til den 

nye praksisstedtabellen. 

 

Hvorfor konvertere 
Gamle koblinger vil fungere en liten stund i FS, men på sikt vil disse bevares kun for historikkens 

skyld. Alle må gå over til å bruke den nye løsningen for praksis i FS. Det betyr at man må bygge en ny 

struktur for praksissteder i det nye bildet. Konverteringen vil gjøre dette arbeidet betraktelig lettere 

for de som har mye data.  

De som ikke vil konvertere, må manuelt bygge opp strukturen for praksissteder i den nye tabellen.  

 

Når det bør gjøres 
De nye tabellene kom på plass i FS våren 2019. Vi anbefaler at dere snarest går over til å bruke 

denne nye løsningen, og da må dere først få på plass praksisstedene. FS vil inntil videre håndtere den 

gamle koblingen mot Sted, men kun i en begrenset periode. 

I tillegg skal Arbeidslivsportalen innføres i 2020, og en forutsetning vil være at dere er over på ny 

praksisløsning i FS. 

 

Hvordan konvertere 
Det er Unit som utfører konverteringen. Men fordi vi skal få over riktige steder, med riktig hierarki, 

må dere gjøre en jobb med å “flagge” stedene som skal konverteres. Følg skritt for skritt-guiden som 

følger: 

  



1. Gå gjennom alle praksisstedene dere har registrert i Sted samlebilde 

Er det steder dere ikke trenger å ta med videre? Utgåtte steder, feilregistrerte steder osv?  

Er stedhierarkiet riktig? Hvert sted skal ha et overordnet sted, og dette skal være det nærmest 

overordnede stedet i hierarkiet. 

 

 2. Er det behov for å rydde i strukturen, gjør gjerne dette før konverteringen 

Da blir dataene dere får over i de nye tabellene mer korrekt, og dere slipper ryddejobben i etterkant.  

 

3. Marker de stedene dere ønsker å konvertere  

I Sted samlebilde er det et felt som heter Eiertype. I dette feltet skal dere legge inn PRAKSIS. Det er 

kun stedene med denne verdien som blir konvertert over.  

 

Steder som dere ikke vil ha med over, skal ikke markeres. 

 

NB! Alle nivåer i hierarkiet må markeres! Hvis dere utelater en avdeling eller et annet nivå, blir ikke 

denne overført. Og hvis et sted som står oppført som Overordnet sted ikke blir markert, kan det 

skape kluss i dataene etter overføringen.  

  



4. Gi beskjed til Unit når alt er klart for konvertering 

Send mail til fs-support@unit.no når dere ønsker at vi skal gjøre konverteringen. Vi utfører den etter 

avtale med dere, og gir beskjed når jobben er gjort.  

5. Sjekk at alt er kommet over som det skal i Praksissted samlebilde  

Hvis konverteringen var vellykket, skal alle stedene dere markerte være overført til det nye 

praksisstedbildet, på riktig plass i stedhierarkiet.  

 

Praksisstedene er nå klare til bruk! 

 

Vedrørende praksisstedkodene 
I stedet for den firedelte stedkoden i Sted samlebilde, blir praksisstedene identifisert via et enkelt 

felt for kode. Denne må være unik, men det finnes ingen faste regler for hvordan koden skal være. 

Når er sted konverteres, brukes både den gamle stedkoden og akronymet som utgangspunkt for å 

opprette ny kode. 

Denne koden ser kanskje ikke så veldig funksjonell ut, og kan endres etter behov (FS-rutine 200.009 

Endring av koder). Men vår anbefaling er å ikke bruke mye tid på å endre på disse kodene, da 

praksissteder på sikt vil bli felleskoder. Da vil et eget kodeverk bli innført. 
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