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Hantering av uppgifter i tabellen IGALLRAD.
Tabellen IGALLRAD innehåller normalt endast avlidna personer. Ett personnummer som
finns i IGALLRAD ska inte kunna finnas i någon annan tabell. Denna typ av individuell
gallring kan ej längre göras, tidigare var det möjligt i Ladok Classic. Det har inte tillkommit
några nya poster i tabellen sedan 2001 då vi införde en ny hantering i Ladok av avlidna
personer.
Informationskonverteraren inför Ladok3/nya Ladok kommer att hantera posterna i
IGALLRAD på samma sätt som personer som fått en Avliden-markering inlagd i SA01.
Tyvärr har man vid vissa lärosäten missuppfattat funktionaliteten, någon som medfört att det
kan finnas personer i IGALLRAD som inte är avlidna. Om ni är det minsta osäkra om detta
ska ni kontrollera posterna i tjänsten LP05 i LadokPing.
De personnummer som finns i IGALLRAD ska normalt inte finns i den ordinarie
persontabellen NAMN. Det finns ett registervårdsskript som kontrollerar detta,
L3_H17_IGALLRAD_1249. Om ni fått några träffar vid körning av detta skript måste dessa
personer kontrolleras noggrant:
•

Om de inte är avlidna ska de tas bort från tabellen IGALLRAD med hjälp av SQL

•

Om de är avlidna ska de markeras som avlidna i SA01 och sedan tas bort ur tabellen
IGALLRAD med hjälp av SQL.

Det kan också finnas ologiska personnummer i tabellen. De kommer på fellista i IK:n och
måste tas bort ur IGALLRAD med hjälp av SQL. Felmeddelandet i IK:n har förtydligats.
Det kan på grund av ett programfel som fanns 1996-97 finnas poster i IGALLRAD som
saknar uppgift om förnamn och efternamn. De måste i så fall uppdateras med namnuppgifter
med hjälp av SQL Namnuppgifter kan sökas ut med hjälp av tjänsten LP05 i LadokPing eller i
de utskrifter som gjordes vid gallringen.

