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• Nyheter 2017
• Hva det jobbes med i nærmere framtid
• Dagens rapporteringer

– NIFU (Kommer under nyheter)
– Helsedirektoratet (Nyhet)
– NSD
– Lånekassen
– BIBSYS
– Kopinor
– SSB

Rapportering
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• http://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/tabeller.action
Informasjon
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• https://www-
adm.fellesstudentsystem.no/dokument
asjon/kursdok/index.html?vrtx=admin

Informasjon
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• http://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/brukerdok/rapporteri
ng/index.html

Informasjon
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• 025.001 og 025.002 
Rapportering til NIFU bortfaller

• 012.003 Avlagte dr.grader. Data 
til NIFU inkluderes i NSD 
rapporteringen. Årstall 
grunnutd, Utdanningsbakgrunn 
– institusjon, 
Utdanningsbakgrunn –
nuskode, Utdanningsbakgrunn 
– gradnavn

• 011.012 Oppdatering av 
fødselsnr. Person-id i 
fødselsnummerendringene 

Nyheter 2017
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• Ny undermeny, Organisasjon
• 010.001 Studieprogram. Også apostrof-tegn i 

studieprogramnavn tas med i datauttrekket.
• 010.002 Emner. Beregning av oppgave gjøres 

nå også for nivå 800 (bachelor) og 850 
(master). 

• 010.014 Campus. Ny rapport. Campus er nå 
også inkludert i 011.002 Registrerte studenter 
og 011.004 Eksamen.

Nyheter 2017
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• Ny undermeny, Organisasjon
• 010.001 Studieprogram. Også apostrof-tegn i studieprogramnavn tas med i 

datauttrekket.
• 010.002 Emner. Beregning av oppgave gjøres nå også for nivå 800 

(bachelor) og 850 (master). 
• 010.014 Campus. Ny rapport. Campus er nå også inkludert i 011.002 

Registrerte studenter og 011.004 Eksamen.
• 011.005 Oppnådde kvalifikasjoner. Nye kolonner: Interne studiepoeng (som 

inngår i en tidligere rapportert kvalifikasjon) og eksterne studiepoeng 
(eksterne resultater som inngår i denne kvalifikasjonen)

• 012.001 og 012.002. Land statsborgerskap
• Noen feilrettinger

Nyheter 2017
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• 011.005 Oppnådde 
kvalifikasjoner. Nye 
kolonner: Interne 
studiepoeng (som inngår 
i en tidligere rapportert 
kvalifikasjon) og eksterne 
studiepoeng (eksterne 
resultater som inngår i 
denne kvalifikasjonen)

• 012.001 og 012.002. 
Land statsborgerskap

• Noen feilrettinger

Nyheter 2017
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• FS040.001 Studentopplysninger til BIBSYS
– Bestillingssted skal det heretter benytte numeriske 

koder, prefikset med NO- (basert på en standard som 
heter ISIL). 

– For fødelsenummer skal institusjonene kunne bestemme 
selv om fødselsnummer skal rapporteres eller ikke 
(modulegenskap BIBSYS_FNR). 

• Merk at dersom studenten takker ja til Felles 
lånerregister, vil fødselsnummer likevel 
rapporteres. 

• Dersom en ikke ønsker at noen skal rapporteres 
med fnr, må en ta vekk valget for studentene om 
vidererapportering til Felles lånerregister.

– Rapporteringstidspunkt er lagt til i rapporteringstabellen, 
og vises i bildet Studenttransaksjoner.

– Institusjoner som benytter studentkortid som lånetakerid: 
Studenter som har gammel id, men ikke lengre en aktiv 
id blir ikke lengre rapportert.

Nyheter 2017, BIBSYS
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041.001 Nytt datauttrekk for kvalifikasjonsoppnåelser 
som skal rapporteres til Helsedirektoratet. Rapporten 
kan kjøres for oppnåelser for en 
kvalifikasjon/studieprogram i en periode, og det skal 
angis yrkesgruppe og godkjeningstype. For disse kan 
det generes en excel-fil som kan lastes opp i Altinn. 
Kvalifikasjonsoppnåelse til Helsedirektoratet. Kode for 
autorisasjon/lisens innført

Nyheter 2017, Helsedirektoratet

04.10.201711

Parameter Beskrivelse

Yrkesgruppe	og	godkjenning For	hver	rapportering,	må	du	oppgi	
hvilken	yrkesgruppe	du	rapporterer	
for,	og	hvilken	godkjenningstype	du	
søker	om.	Merk	at	det	ikke	ligger	noen	
kontroll	i	rapporten	på	disse	feltene,	
så	pass	på	å	velge	riktig	her.

Oppdatér	sendt Hvis	du	krysser	av	her,	blir	det	lagret	i	
FS	at	rapportering	er	utført	for	disse	
studentene.

Feltnavn Beskrivelse

Fødselsnr Studentens	fødselsnummer

Fornavn Studentens	fornavn

Etternavn Studentens	etternavn

Yrkesgruppe Yrkesgruppen	du	oppga	ved	kjøring	av	rapporten

Godkjenningstype Godkjenningstypen	du	oppga	ved	kjøring	av	rapporten

Dato	vitnemål Dato	vitnemål	utstedt,	angitt	i	kvalifikasjonsprotokollen



• Logg over kjøringer

Nyheter 2017, Helsedirektoratet
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• Campus, når denne er ferdig implementert
• WS løsning for all rapportering til Lånekassen

– Dvs. at Lånekassen selv henter de data de har behov for
– I dag sendes alt, selv om studenten ikke har kundeforhold

• Framvisning i FS og Studentweb om Lånekassen faktisk har hentet 
data
– I dag vises det om data er tilgjengelig for Lånekassen

• WS løsning for rapportering til BIBSYS

Endringer som kommer fram i tid
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DBH rapportering
Det	er	lagt	inn	sperre	for	
generering	av	fremtidige	
semestre
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Oppdateringssperre

• Kolonner for oppdateringssperre (bilde i modul Semesterregistrering): 
Om det skal sperres mot generering av datagrunnlag for DBH-
rapporter ved generering for hhv inneværende eller forrige semester.

• Åpner for registrering 1.1 vår og 1.8 høst
• Stenger 15.4 vår og 15.11 høst
• Ved manuell stenging vil det automatisk åpnes i perioden 1.1 – 28.2 

vår og 1.8 – 30.9 høst
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Bestilling av DBH-rapporter
• Lag datagrunnlag: Denne funksjonen foretar generering av datagrunnlag for oppgitt rapporteringstidspunkt (år eller 

termin/semester). Når informasjonen er sendt til NSD, bør datagrunnlaget ikke overskrives!
• Hent datagrunnlag: Når datagrunnlag er generert for rapporteringstidspunkt, kan disse opplysningene hentes over for 

lokal behandling av informasjonen.
• NSD-tabellen: Når denne er valgt, vil tabellen med data til NSD vises 
• Utvidet tabell: Denne viser frem ulike rapporter avhengig av hvilken NSD-tabell som det arbeides med. Det kan være 

NSD-tabellen med noen ekstra kolonner eller summeringsoversikter som gir tall på ulike nivåer. 
• Individdata: For de mer kompliserte rapportene blir grunnlagsdata (individdata) lagret. Dette for å kunne kontrollere 

hvordan informasjonen til DBH er generert. NB! Grunnlagsdataene som kommer frem i disse rapportvinduene, er for 
SISTE generering av datagrunnlag. 

• Aggregerte data: Dersom det rapporteres individdata er det laget aggregerte tabeller for å kontrollere data
• Lagre datafil: Denne funksjonen lagrer datagrunnlaget på fil, på det format som kan leses av NSD. Default filnavn 

foreslås ved lagring.
• DBH-Web: Ved å trykke på NSD-banneret til venstre i rapporten, vil WEB-siden med beskrivelse av DBH-tabellene åpnes.
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Diagnoserapport FS009.001(FS-system)
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Diagnoserapport FS009.001(FS-system)
• FDG1	– Phd.	Student	ikke	oppdatert	med	verdi	for	sted
• FEM1- Emner	har	ikke	verdi	for	studieprogram	rapportering
• FEM2	- Emner	med	ulovlig	NUSkode
• FEM3	- Emner	med	ulovlig	NSDstudienivå
• FSEP1	- Resultat	er	tidligere	bestått,	men	ikke	rapportert	grunnet	setting	av	status	manuelt	ugyldig.	Det	gamle	resultatet	

må	gis	resultatstatus	X	for	at	den	nye	skal	rapporteres
• FEU1	- Kurs	mangler	verdi	for	kurstype.	Vil	ikke	bli	rapportert
• FEU2	- Kurs	mangler	verdi	varighet	(timer)
• FEU3	- Kurs	mangler	verdi	for	målgruppe
• FEU4	- Kurs	mangler	verdi	for	finansiering
• FKV1	- Kvalifikasjoner	med	ulovlig	NUSkode
• FOKP1	- Oppnådd	doktorgrad	er	ikke	knyttet	til	en	doktorgrad
• FOKP2	- Dato	for	oppnådd	doktorgrad	har	annen	verdi	enn	disputasdato.
• FSP1	- Studieprogram	mangler	studiumtilknytning
• FSP2	- Studieprogram	knyttet	til	lokal	studiumkode
• FSP3	- Studieprogram	med	ulovlig	NUSkode
• FUP1	- Lokal	institusjonskode	for	ekstern	institusjon
• FUP2	- Lokal	NSD	utveklsingsprogram benyttet
• FVR1	- Vektingsreduksjonsregel	som	kun	inneholder		et	emne
• FVR2	- Vektingsreduksjonsregel	som	ikke	inneholder	noe	emne.
• FVR3	- Vektingsreduksjonsregel	med	reduksjon	på	0
• FVR4	- Reduksjonen	er	større	enn	sum	studiepoeng	av	emner	som	inngår
• FVR5	- Mer	enn	2	emner	inngår,	men	det	er	ikke	spesifisert	parvise	reduksjoner	som	inneholder	delmengden av	emner	

som	inngår	(Antall	emner	minus	1)
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Informasjon som må være på plass

Oppdatering av registerkortopplysninger FS357.001

Dette	er	en	funksjon	som	gjennomgår	alle	
semesterregistrerte	for	oppgitt	
registreringstermin.	For	hver	student	blir	
aktuelle	vurderingsmeldinger	lagt	inn	som	emne	
dette	semester.	Dette	gjøres	for	alle	meldinger	
for	inneværende	semester	eller	senere.

Dersom	oppdateringene	ikke	kjøres	samlet,	så	
bør	de	kjøres	i	følgende	rekkefølge:
- 1:	Emne-rapportering
- 2:	Studieprogram-rapportering	registerkort
- 3:	Campus	rapportering	registerkort
- 4:	Studieprogram-rapportering	resultater
- 5:	Campus	rapportering	resultater
- 6:	Stemmerettsted

19



Oppdatering av registerkort
• Å initialisere jobb for oppdatering av 

registerkort betyr å sette i gang en 
jobb som vil gå hver natt inntil noen 
sletter den fra jobblisten eller oppgitt 
siste-dato for jobb. Denne jobben 
gjennomgår alle registerkort, og 
oppdaterer emne-rapportering, 
studieprogram-rapportering, campus 
og/eller stemmerettsted. 

• Jobben legger kun til informasjon 
som mangler – den foretar ikke 
overskriving av eksisterende verdier. 
Dvs. at 357.001 må kjøres dersom en 
ønsker å endre eksisterende verdier.
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Informasjon som må være på plass
Institusjonskode 

ü Applikasjonen FS_system (som også benyttes for NSD-
rapportering) har en meny - Spesielt - med menyvalg -
Systemverdier.Dette gir en dialog der man kan oppgi en 
del opplysninger om eierinstitusjonen for databasen. 
Valget ‘Institusjon’ har et felt med benevnelsen NSD-nr. 
Det er den koden som oppgis her, som benyttes ved 
rapportering av institusjonskode til NSD.

Avdelingskode 
ü De fleste NSD-tabellene inneholder kolonne med 

avdelingskode. Informasjonen til denne kolonne blir 
utledet fra tabellen Sted (bilde Sted samlebilde). 
Stedtabellen må derfor være oppdatert med NSD-koder 
for institusjonens egne steder. 

– Avdelingskode-SSB er fakultet, avdeling og gruppekode 
fra stedkoden.
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• Kolonner som går igjen i flere tabeller
• Semester

– Semester utledes fra terminkode på følgende sett;
– VÅR, VÅT -> 1
– SOM -> 2
– HØST, HØT -> 3
– VIT -> 4

• Emnekode
– Den emnekoden som rapporteres til NSD, er satt sammen av FS-emnekode og 

versjonskode, med bindestrek mellom.
– F eks vil emnekode EXPHIL versjon 1 rapporteres som EXPHIL-1.

• Landkode
– Landkode, og ikke landnr benyttes ved rapportering. Gjelder tabellene 

Utvekslingsstudenter og Utenlandske studenter. Se bildet Land (tabellen Land).
• Gyldig fra/til

– Tidsfesting av gyldighetsperioder er på formen ååååt, der å er årstall og t er 
semester (se beskrivelse av semester over).

• Studienivå
– Studienivåtabellen inneholder en kolonne for tilhørende NSD-kode. Denne 

informasjonen benyttes for å utlede studienivå for studietilbudstabellene. 
Informasjonen finnes i bildet Studienivå.

NSD-koder og beregning
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• Gyldige studieretter for studenten, på nivå lavere enn 900, gjennomgås. 
• For VÅR-registreringer kontrolleres det om studieretten er/var aktiv innen perioden 01.02 til 15.06. For HØST kontrolleres studieretter innenfor perioden 01.09 til 30.11. 
• Studieretter med studentstatus ENDRET og TRUKKET tas det ikke hensyn til.
• Kun studieretter for programmer med verdi J for Benytt studierett ved plassering – NSD. 
• Dersom student har permisjon fra studieprogrammet innenfor hele perioden, vil studieretten ikke telle med. 
• Det kreves også at studieretten er aktiv i mer enn 5 dager innenfor rapporteringsperioden.
• Beregningen starter med å sjekke om det finnes en studierett ut fra spesifikasjonen gitt ovenfor, med verdi N for Privatist. Dersom studenten har flere slike studieretter, vil 

de bli sortert på følgende vis:
– Studierettstatus IKKEFULLF prioriteres sist
– Høyeste nivå først, med unntak av 800-serien som vil bli plassert inn som 450
– Program som student har en bekreftet plan i, blir prioritert først
– Studierett med lengst varighet innenfor terminen blir prioritert først
– Siste tildelte studierett blir prioritert først

• Dersom studenten ikke har en studierett som omfattes av kravene ovenfor, gjennomgås alle forekomster av emne-rapportering for studenten i oppgitt semester
• Et emne er knyttet til et ’studieprogram for rapportering’ (se bildet Emne). 

– Teller studiepoeng for studenten gruppert etter emnenes studieprogram. 
– Kun emner knyttet til studieprogram under nivå 900 teller med. 
– Plasserer studenten på det studieprogrammet studenten har flest studiepoeng ved. 
– Dersom like antall studiepoeng ved to forskjellige studieprogram, plasseres studenten på studieprogrammet på høyeste nivå. 
– Der studieprogram er markert med kryss i feltet ’Krever studierett ved plassering – NSD’, vil kun studenter med studierett bli plassert.

• Dersom det heller ikke ut fra emnegjennomgang finnes noe studieprogram, vil det foretas en ny gjennomgang av studieretter, og nå vil studieretter med verdi J for privatist 
telle med, dersom det på studieprogrammet er gitt verdi N for feltet Krever studierett ved plassering – NSD. Videre vil også studieretter som studenten har permisjon 
fra, telle med i denne siste gjennomgangen.

• Grunnen til at program på nivå 900 eller høyere utelates fra beregningen, er at drgradprogrammet ikke skal rapporteres i semesterregistreringstabellene til NSD.

Beregning av studieprogramtilhørighet
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• I forbindelse med rapportering av studentdata, er det viktig at studentene kan plasseres 
entydig på en campus. Dette beregnes i utgangspunktet ut fra studieprogramtilhørighet :

– Hvis studieprogrammet er knyttet til én campus, settes studentens campus lik 
studieprogrammets campus.

– Hvis studieprogrammet er knyttet til flere campuser, hentes campustilknytning fra 
studentens klassetilhørighet

– Hvis campus ikke kan beregnes på grunnlag av studieprogram eller klasse, forsøker 
FS å plassere på grunnlag av emnetilknytning.

– Hvis campus ikke lar seg beregne, settes studentens campustilhørighet til den 
campus som er angitt som default for institusjonen.

• For mer informasjon om campusfunksjonaliteten i FS, se:
• Generelt om campus

http://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/brukerdok/campus/generelt-om-
campus.html

Beregning av campus for studenter
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• NSD-tabellene stud_reg, stud_eks, stud_vin og stud_vfa forutsetter en plassering av studentene innenfor STUDENTKATEGORI. NSD/KD har skissert 2 
kategorier:

– S - Studenter
– P - Privatister

• Kategori S angir personer som innenfor rapporteringsperioden har minst en gyldig studierett på høyere utdanningsnivå ved institusjonen.
• Kategori P angir personer som ikke har noen gyldig studierett ved institusjonen.
• FS plasserer student i kategori etter følgende oppskrift:
• Let gjennom alle gyldige studieretter i rapporteringsperioden (rapporteringsperioden er et semester, VÅR eller HØST, eller et kalenderår). Gyldig 

studierett vil her være
– alle studieretter som er aktiv innenfor gitt periode, med studierettstatus ulik PRIVATIST. 
– dersom rapporteringsperioden er VÅR, vil kontrollperioden for studierett være satt til 01.02 - 15.06, 
– dersom perioden er HØST, vil kontrollperioden settes til 01.09 - 30.11. 
– studierett med studentstatus TRUKKET tas ikke med i beregningen.

• Med gyldig studierett menes at studierettens fra-til-dato snitter kontrollperioden, og status-privatist er forskjellig fra J.
• Tilsvarende kontrolleres det om studenten er innreisende utvekslingsperson innenfor samme kontrollperiode som gjelder for studierett. Dersom det er 

angitt verdi for utvekslingsstatus eller avbruddstatus, må denne statusen ha verdi J for Rapporter NSD.
• Dersom student har minst en gyldig studierett, eller er innreisende utvekslingsperson, vil studenten bli rapportert i kategori S.
• Dersom studenten ikke har noen gyldige studieretter, plasseres studenten i kategori P.
• UNNTAK:
• Dersom studenten i rapporteringsperioden er meldt til et emne med N for studierettkrav, vil studenten rapporteres i studentkategori S uansett studierett. 

Dette fordi melding til et slikt emne implisitt medfører studierett på emnet. Dette gjelder kun dersom student har aktiv studierett innenfor samme 
semester, med studierettstatus forskjellig fra BEGRENSET.

• Studenter med undervisningsmelding med J for opptak vil rapporteres med studentkategori S.

Beregning av studentkategori
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Lånekassen
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Lånekassa -
Resultatrapportering
• Eksamensresultatrapporteringen består av en forsendelse som 

inneholder både emner og eksamensresultater.  
• Eksporten tar også med spesifikke godkjenningssaker.
• Når rapporteringen kjøres via databasejobb vil databasejobben 

selv finne (fra-)termin ut fra dagens dato. Før 1.7 vil rapporten 
kjøres fra og med forrige vår-semester. Fra og med 1.7 vil 
rapporten kjøres fra og med forrige høst-semester.
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Lånekassa - Utplukk 
eksamensresultater
ü Henter alle resultater for eierinstitusjonen som er oppnådd fra og med angitt  termin for vurdering, samt alle 

resultater endret etter gitt dato.
ü Følgende grupper med resultater tas med i rapporteringen:

ü Kun studenter med ordentlig fødselsnummer blir rapportert, dvs studenter med  D-nr, SO-nr osv vil ikke 
tas med i denne rapporteringen. 

ü Kun resultater som er oppnådd høsten 2002 eller senere vil bli overført.
ü For å unngå dobbeltrapportering av resultater i forbindelse med konvertering av data fra andre 

systemer, er transaksjon nr 1 tatt i bruk for å angi at resultater som finnes i denne transaksjonen aldri 
skal rapporteres på nytt.

ü Dersom kunngjøringsdato for vurderingsenhet er angitt, og dagens dato er tidligere enn denne dato, vil 
resultatene for enheten ikke bli rapportert.

ü Ikke-gyldige resultater blir kun rapportert dersom de er bestått. Dersom resultatet ikke er gyldig, vil 
vekting hentes fra det gyldige resultatet. (Årsaken til denne endringen er at studenter  som bestod et 
emne før de tok opp lån i lånekassa, skal ved bestått gjentak av samme emne få omgjort lån til 
stipend.)

ü Det foretas i utgangspunktet kun endringsrapportering. Dersom det er behov for  full rapportering av 
resultater, må rapporten kjøres manuelt .

ü Merk at lånekassa avviser ”fremtidige” resultater. Resultater for vårsemester kan ikke rapporteres før 16. 
januar, og for høstsemesteret er grensen 16. august
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Lånekassa - Utplukk av 
godkjenningssaker

ü Også enkelte godkjenningssaker rapporteres som eksamensresultater, og disse inngår både som emne- og 
eksamensresultattransaksjoner.

ü Følgende krav stilles for at en godkjenningssak skal rapporteres:
ü Saktype må ha verdi INNPASS (Innpassing delstudium)
ü Status behandlet må ha verdi BEHANDLET
ü Ferdigbehandlet må ha dato
ü Godkjent vekting må ha verdi J
ü Vekting må ha verdi
ü Studenten må ha norsk fødselsnummer
ü Godkjenningssaken må være tilknyttet et eksternstudium, der dato siste eksamen har verdi og der denne er tilknyttet en 

utenlandsk institusjon.
ü Dato siste eksamen må være innenfor gitt eksamensperiode, eller godkjenningssak/eksternstudium må være endret etter gitt 

dato.
ü Kun godkjenninger som gjelder f o m 2002 blir rapportert.

ü For disse godkjenningene vil det bli generert fiktive emnekoder XGOD_<studiepoeng>SP, da dette kreves ved rapportering av 
emner/eksamensresultater.
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Lånekassa - Rapportering av 
forhåndsgodkjenning

• Overfører alle saker med godkjenningstype FORHÅND
• Webservicen som er satt opp mot Lånekassa henter data både fra 

Utvekslingsperson og Godkjenningssak. 
- Studentens fødselsnummer
- Periode til og fra for utvekslingsoppholdet
- Internt sted
- Eksternt utenlandsk sted
- Studieprogramkode og navn på studieprogram
- Oppholdstype
- Omfang totalt
- Omfang Lånekassen og Terminangivelse Lånekassen

• Tjenesten erstatter D-skjema. Institusjonen trenger ikke sende de lenger
30



Godkjenningssak samlebilde
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Lånekassa – Studentstatus via WS
• Rapportering av studentstatus innebærer 

rapportering av om student er aktiv. 
• Rapporteres hver halve time
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Lånekassa - Utplukk av studenter

ü Rapporten utfører rapportering fra og med et gitt semester. Beregning av semester 
utføres på grunnlag av dagens dato. Før  01.10 hentes alle semestre fra og med høst 
foregående år. Etter 01.10 hentes alle semestre fra og med høst  inneværende år.

ü Henter alle registrerte studenter med J for feltene Betaling OK og Registrering  OK  - se 
bildet Registerkort. I tillegg kreves det at studenten har minst en aktiv  studierett 
innenfor terminen. 

ü Dersom feltet Ugyldig har verdi J, vil studenten  ikke bli rapportert gitt termin. 

ü For VÅR testes studieretter i perioden 01.01-30.06, mens for HØST sjekkes perioden 
01.08-31.12.
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Lånekassa - Utplukk av studenter
ü Studierett kontrolleres fra Student samlebilde:

ü Feltet Privatist må ha verdi N
ü Studentstatus må ha en verdi som angir aktiv student
ü Studieretten må være gyldig mellom dagens dato og 01.06 for vår-semester og 01.12. for 

høstsemester.
ü Studentstatus PERMISJON vil ikke regnes som aktiv student. 
ü Studenten kan ikke være registrert med et studentgrunnlag med verdi N for  feltet ”Skal 

rapporteres til lånekassa”.
ü Dersom studenten ikke har studierett, men innenfor semesteret er meldt til undervisning, med  

tilbudstatus I eller S og ikke har verdi N for verken svart eller møtt, vil det regnes som om 
studenten har studierett.

ü Kun personer med reelt norsk fødselsnummer blir levert.
ü Normalt leveres kun positive studentstatus (verdi J), men dersom J er levert tidligere for en 

student, og registrering/studierett ikke lengre gir studentstatus J, så vil studentstatus N leveres.
ü Ved endring av fødselsnummer på studenter som allerede er rapportert et semester, vil personen 

rapporteres med begge fødselsnummer.

34



• Slette siste forsendelse
• Omkjøring av 

forsendelse
• Gjøres i kontakt med 

Lånekassen og evt. 
CERES

Forsendelser
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Transaksjonslogger
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Lånekassa - Manuell kjøring
ü Sett kryss for ’Automatisk overføring av fil’. Da vil transaksjonene bli overført automatisk til 

Lånekassa.
ü Når parametrene er angitt, utfør følgende;
ü Lag datagrunnlag. Da vil datauttrekket foretas og lagres i basen. Dersom det nå var kryss for 

’Automatisk overføring av fil’, så er transaksjonene oversendt lånekassa. 
ü Dersom en ønsker å lagre filen lokalt, kan følgende gjøres:

ü Hent data. Datagrunnlaget hentes da fra databasen og vises i Transaksjonsvinduet.
ü Lagre datafil. Transaksjonene lagres på fil. Behold foreslått filnavn (som er det på den 

form som ønskes av Lånekassa)
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Lånekassa - Studieprogram
ü Rapportering av studieprograminformasjon utføres for alle aktive 

studieprogram, og baseres på et xml-format. XML-transaksjonene
følger følgende skjema: 
http://www.fs.usit.uio.no/DTD/FS_Lanekassa_Studieprogram_1_0.x
siu

ü Rapporten kjøres for et studieår (HØST-VÅR), som beregnes ut fra 
dagens dato. Startåret for studieåret er inneværende årstall. Dvs
rapporteringen skifter til nytt studieår pr 01.01. Eksempelvis vil det i 
perioden 01.01.2014-31.12.2014 bli rapportert for studieåret 2014-
HØST – 2015-VÅR. 
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Lånekassa - Studieprogram
Benytter	i	utgangspunktet	verdier	som	er	
registrert	i	bildet	semesterregistrering	for	
termin	og	periode.	Dersom	det	legges	inn	
informasjon	i	disse	feltene	må	det	lages	ny	rad	
for	hver	ny	termin.

•Termin:	Angir	hvilken	termin	informasjonen	
gjelder	for

•Studieperiode:	Dersom	studieperiode	for	
programmet	avviker	fra	det	som	ligger	som	
Default	periode	for	studiesemester	
(Lånekassen)	i	bildet	semesterregistrering,	
legges	denne	perioden	inn	her.

•Skolepenger:	Eventuelle	skolepenger	legges	
inn	her
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• Lånekassen kan innhente data når følgende kriterier er oppfylt:
– Bildet Utvekslingsperson i modul Utveksling:
– Alle påkrevde felt (gule) felt må være utfylt
– Feltet Inn-/utreisende må ha verdi UT
– Feltet Utvekslingsprogram må være utfylt
– Feltet Studieprogram må være utfylt
– Feltet Eksternt sted må være fylt ut med et utenlandsk sted
– Feltet Kategori må ha verdi STUDENT
– Oppholdstype må ha en av verdiene STUDIER, PRAKSIS eller 

FELTARBEID

Lånekassen, Forhåndsgodkjenning
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• Bildet Godkjenningssak samlebilde i modul Godkjenning:
– Type sak må være FORHÅND og
– Status behandling BEHANDLET og felt Ferdigbehandlet må ha dato
– Feltet Omfang totalt må være fylt ut med en verdi større enn 0
– Feltet Omfang Lånekassen må være fylt ut med en verdi større enn 0, men mindre 

enn eller lik verdien satt i feltet Omfang totalt.
– Feltet Terminangivelse Lånekassen må ha verdi som ikke er tidligere enn 

startterminen for studieprogrammet
– Godkjenningssaken må være tilknyttet et eksternstudium med landnr. større enn 0
– Personen må være opprettet som utvekslingsperson tilknyttet en ekstern institusjon 

som er sammenfallende med institusjonen registrert i eksternstudiet tilknyttet saken
– Personen må være opprettet som utvekslingsperson tilknyttet utvekslingsavtalen 

registrert i godkjenningssaken (felt Utvekslingsavtale: og Dato fra:)

Lånekassen, Forhåndsgodkjenning
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Lånekassen, Forhåndsgodkjenning
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Lånekassen, Varsler
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• Opplysninger om 
utvekslingsopphold og tilhørende 
forhåndsgodkjenning kan hentes av 
Lånekassen via en webservice. 
Lånekassen søker i FS-basen ved 
lærestedet studenten tilhører, etter 
at studenten selv har opprettet en 
søknad om støtte til utvekslings-
/praksis-/feltarbeidsopphold i 
nettsøknad på Lånekassens 
nettsider.

• Lærestedet vil få et varsel, dersom 
Lånekassen har søkt etter 
informasjon uten å finne noe i FS-
basen.



• Innstillinger for rapporteringen

BIBSYS
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• Utplukk av studenter
– Alle studenter som er semesterregistrert og har betalt semesteravgift fra 

og med et gitt semester. 
– Semester beregnes ut fra dagens dato. For perioden 1.2-31.08 

rapporteres fra og med forrige høst-semester, for perioden 1.9-31.1 
rapportres fra og med forrige vår-semester.

– Alle studenter som kommer med vil altså være aktive studenter. 
– Videre er det mulig å velge inn alle studenter som er medlem av aktiv 

kull/klasse (se modulvalget BIBSYS_KUL lengre ned på siden).
– Studenter på drgradsnivå som ikke er tilsatt utenom institusjonen og 

som har studierettstatus ulik KVOTEPROG, holdes utenfor denne 
rapporteringen. Disse bør rapporteres fra ansatt-system.

BIBSYS
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Kopinor
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• Rapporteres sammen med NSD data for de fleste institusjoner
• Bestilling av SSB-rapportene skjer på samme måte som standard rapportbestilling, 

med et par tillegg; Lagring av datafil, les-meg-fil og beskrivelse. 

Datagrunnlag 
ü For å produsere datagrunnlaget som skal sendes SSB, må aktuelle 

inputparametre registreres i bestillingsbildet, og menyvalg Rapport - Lag rapport 
(ctrl-R) velges. Alle rapporteringsdata blir da beregnet og hentes frem i vinduet 
'Rapporteringsdata'. 

Lagre datafil 

ü Denne funksjonen lagrer datagrunnlaget på fil, på det format som kan leses av 
SSB. Default filnavn foreslås ved lagring. Dette filnavn bør om mulig beholdes av 
hensyn til mottaker. 

SSB
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Lagre lesmeg-fil 
– Lesmeg fil for tabellene skal lagres etter at datafil er lagret. Lesmeg-filen vil 

inneholde beskrivelse av filformat, parametre for bestillingen og antall 
forekomster som er rapportert samt hvem som rapporterer. Denne filen skal 
sendes SSB sammen med datafil. 

Beskrivelse 
– Gir en rapport, som kan skrives ut, med samme innhold som lesmeg-fil. 

Grunnlagsdata 
– Ikke implementert i noen SSB-rapport, da disse hovedsaklig inneholder 

individdata. 

SSB
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