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1 Läs om registervård på Ladok3-wikin! 
På sidan Registervård på Ladok3-wikin informerar vi om ändringar, rättningsskript, 
kompletteringsbatchar m.m. Där hittar du också publicerade handböcker, länk till 
sammanställningen med era inskickade resultat och skripten som textfiler m.m. 
https://confluence.its.umu.se/confluence/pages/viewpage.action?pageId=5312151 

 

1.1 Felsökningar i Handbok 16 

I handbok 16 tar vi sikte på både på MIT7 och framtida MIT-leveranser. Även om 
man inte kommer att börja konvertera tabeller för tillgodoräknaden på ett tag, så 
vill vi ändå börja få ut skript då det kan vara en del att göra i dessa tabeller.  
Information om konverterade tabeller och leveranser beskrivs på projekt-wikin:  
https://confluence.its.umu.se/confluence/display/Publik/Leveranser 

 

1.2 Resultat på körningarna 

Som vanligt vill vi få in rapporten från DB03 enligt instruktionerna nedan: 

 Skapa ett ärende på projektsupporten i Jira 

 Som Sammanfattning/Summary: skriv ”H16- [Lärosätets namn]” 

 Bifoga DB03-rapporten som fil 
 

1.3 Rättade och indragna felsökningar 

Följande skript har rättats och bör köras om: L3_H10_FORSORJ_1024, 
L3_H14_DOKOMK_1294 och L3_H14_UPPHLIN_1401. 
Vi har även konstaterat att skripten H4_LPWKTILL_102 och H4_LPWKTFOR_105 
inte behövs rättas, då IKn inte stoppar för felen, utan endast exkluderar posterna 
vid konvertering. 
 

1.4 Forumet för registervård – endast för lärosätena! 

Använd forumet för registervård (forumet för registervård på Google groups) för 
att diskutera rättning med andra Ladok-kollegor runt i landet.  
OBS! Har du synpunkter på felsökningsskripten som Ladok3-projektet behöver veta 
om måste du skicka in ett Jira-ärende! Forumet är bara för lärosätena själva. 
 

1.5 Projektsupport – för alla slags frågor och synpunkter 

Alla frågor eller synpunkter till Ladok3-projektet meddelas som vanligt i Jira: 
https://jira.its.umu.se/browse/L3SUPPORT).  

https://confluence.its.umu.se/confluence/pages/viewpage.action?pageId=5312151
https://confluence.its.umu.se/confluence/display/Publik/Leveranser
https://jira.its.umu.se/secure/CreateIssue!default.jspa
https://groups.google.com/forum/#!forum/ladok3-registervard
https://jira.its.umu.se/browse/L3SUPPORT
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2 Tabeller 

2.1 Regelfilerna 

Regelfiler i DB03 som är kopplade till denna handbok är i sedvanlig ordning märkta 
med ”L3_H16_”, dvs. Ladok3 – Handbok 16, samt tabellnamn och ett löpnummer.  
 
Nedanstående text beskriver aktuella tabeller, funktion där de uppdateras samt de 
felsökningar som finns för respektive tabell.  
 
Tänk på att vi också ibland hänvisar till regelfiler för befintliga Ladok.  
Observera att de i DB03 finns under sina egna benämningar och inte är inkluderade 
i någon handbok i DB03.  

2.2 ANTINR 

Tabellen innehåller antagningar till programinriktning inom program. Uppgift om 
påbörjade studier på programinriktning läggs in i tabellen först i samband med 
registrering. Se mer information och felsökningsskript i tidigare handböcker.  
 
 L3_H16_ANTINR_1612: Skriptet söker fram poster med en antagning till ett 

programs inriktning på en termin innan antagningsterminen till programmet 

2.3 AUPRUPPS 

Tabellen innehåller provuppsättningar på kurs inom Annan utbildning. Se mer 
information och felsökningsskript i tidigare handböcker. 

 
 L3_H16_AUPRUPPS_1621: Skriptet söker ut poster där inläggningsdatumet har ett 

ogiltigt datumformat 

2.4 AVGANM 

Tabellen innehåller betald eller återbetald anmälningsavgift för studenter som är 
skyldiga eller befriade från att betala studieavgift och anmälningsavgift för en viss 
termin. Innehållet kan ses och redigeras i SA02. 
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Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare. 
 
 För att söka fram personnummer som inte återfinns i tabellen NAMN används 

DB03:s ordinarie regelfil PNRFEL_BEHORIGHET 
 L3_H16_AVGANM_1454: Skriptet söker fram terminer som saknar definition i 

tabellen TERMIN, kolumn TERMIN5 
 L3_H16_AVGANM_1455: Skriptet söker fram poster som har annat löpnummer än 

mellan 1 till 99 
 L3_H16_AVGANM_1560: Skriptet söker ut poster där status för återbetalning är 

annat än J/N 
 L3_H16_AVGANM_1561: Skriptet söker ut poster där inläggningsdatum har ett 

ogiltigt format 
 L3_H16_AVGANM_1613: Skriptet söker fram poster där uppgiftskälla är annat än 

NyA eller Ladok 

2.5 DOKKURS2 

Tabellen innehåller resultat på godkända kurser på forskarnivå. Se mer information 
och felsökningsskript i tidigare handböcker. 

 

Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare. 
 

 L3_H16_DOKKURS2_1152: Skriptet söker fram poster som inte har blankt i 
kolumnen HSK, UTLHSK, LAND eller URSPREX. Dessa kolumner används inte längre 
utan all information om tillgodoräknade ska ha konverterats över till tabellerna 
FTGGRUND och FORSKTG. Om träff ges, kan det finnas poster eller delar av 
information kvar som aldrig konverterats över till de nya tabellerna 

 L3_H16_DOKKURS2_1510: Skriptet söker fram inläggningsdatum som har  
ett ogiltigt datumformat 

2.6 FFGKURS 

Tabellen innehåller förstagångsregistreringar på kurs. Se mer information och 
felsökningsskript i tidigare handböcker. 

 
 För att söka fram poster som saknar värde i fälten PROGRINR, TERMIN, KURSTAKT, 

KURSTID, UNDFORM, ORT, OMGANG och/eller KURSTYP används det befintliga 

skriptet FFGKURS_FEL 
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2.8 FFGLIN 

Tabellen innehåller förstagångsregistreringar på termin inom program med 
terminsregistrering. Innehållet kan ses och redigeras i registrerings- och 
registervårdsfunktioner, t ex RG01, RV15 och RV07 m fl. 
 
Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare. 
 
 För att söka fram personnummer som inte återfinns i tabellen NAMN används 

DB03:s ordinarie regelfil PNRFEL_PROGRAM 
 L3_H16_FFGLIN_761: Skriptet söker fram poster med programkoder som inte 

finns i tabell LINJE 
 L3_H16_FFGLIN_762: Skriptet söker fram kombinationer av program- och 

inriktningskoder som saknas i tabell LINJEINR 
 L3_H16_FFGLIN_763: Skriptet söker fram värde i kolumnen TERMIN som saknar 

motsvarighet i tabell TERMIN och kolumnen TERMIN5 
 L3_H16_FFGLIN_764: Skriptet söker fram poster i kolumnen TERMORDN som har 

andra värden än 1 till 20 
 L3_H16_FFGLIN_766: Skriptet söker fram alla poster som har en programtermin i 

fel ordningsföljd i förhållande till annan programtermin och termin, t ex program-
termin 3 ligger före programtermin 2 inom programmet och programinriktningen 

2.9 FOPLAN 

Tabellen innehåller individuella studieplaner för doktorander. Innehållet kan ses 
och redigeras i funktionen SA92. 
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Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare. 
 

 För att söka fram personnummer som inte återfinns i tabellen NAMN används 
DB03:s ordinarie regelfil PNRFEL_FORSKARUTB 

 L3_H16_FOPLAN_1502: Skriptet söker fram kod för forskarutbildningsämne, 
som saknar motsvarighet i tabellen FOAMNE 

 L3_H16_FOPLAN_1503: Skriptet söker fram poster som har annat plannummer 
än mellan 1 till 99 

 L3_H16_FOPLAN_1504: Skriptet söker fram poster som har annat radnummer 
än mellan 1 till 99 

2.10 FORSORJ 

Tabellen innehåller uppgifter om doktorandernas försörjning. Se mer information 
och felsökningsskript i tidigare handböcker. 

 

 L3_H16_FORSORJ_1629: Skriptet söker fram poster som har försörjning 
inrapporterat på senare kalenderhalvår (termin) i tabellen FORSORJ än 
kalenderhalvår för datum i tabellen FOEXAM inom samma ämne. 
Om flera examina finns med examenstyp L eller LI och D eller DO inom 
samma ämne, kontrollerar skriptet datum för senaste examina 

2.11 FTGGRUND 

Tabellen innehåller tillgodoräknanden på forskarnivå som grundas på studier vid 
eget eller annat lärosäte eller annan verksamhet. Se mer information och 
felsökningsskript i tidigare handböcker. 

 

Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare. 
 

 L3_H16_FTGGRUND_1509: Skriptet söker fram poster som inte har betyg utan 
endast ett värde för betygsskala i kolumnen BSKALA eller ANTECKN 

2.12 INBYTEGH 

Tabellen innehåller kurser som tillgodoräknats från egen högskola. Se mer 
information och felsökningsskript i tidigare handböcker. 
 

Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare. 
 

 L3_H16_INBYTEGH_87: Skriptet söker fram poster som saknar slutbetyg på kursen 
i tabellen GODKKURS. Gäller kurser som lästs vid egen högskola 
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2.14 INLKURSP 

Tabellen innehåller inledande kurs på program med kursregistrering. Innehållet 
läggs in och redigeras i funktion KA25 och kan ses i funktion KA22. 
 

 
 
 
Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare. 

 
 L3_H16_INLKURSP_1605: Skriptet söker fram anmälningskoder för program som 

saknar motsvarande post i tabell PTILL 
 L3_H16_INLKURSP_1606: Skriptet söker fram terminer som saknar motsvarande 

post i tabell TERMIN 
 L3_H16_INLKURSP_1607: Skriptet söker fram poster där kurstillfälle saknar  

motsvarande post i tabell KTILL2 

2.15 LOKUPR 

Tabellen innehåller koppling mellan utbytesprogram och lokal serie och klass. 
Innehållet kan ses och redigeras i funktion KA37 eller KA46. 
 

 
 
Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare. 
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 L3_H16_LOKUPR_1577: Skriptet söker ut poster där kod för utbytesprogram 
saknar definition i tabellen UPROGRAM 

 L3_H16_LOKUPR_1578: Skriptet söker ut poster där kod för lokal serie saknar 
definition i tabellen LOKSERIE 

 L3_H16_LOKUPR_1579: Skriptet söker ut poster där kombinationen lokal serie 
och klass saknar definition i tabellen LOKKOD 

2.16 PROV 

Tabellen innehåller provkoder inom kurs. Se mer information och felsökningsskript 
i tidigare handböcker. 
 
 L3_H16_PROV_1425: Skriptet söker fram prov som inte ingår i någon 

provuppsättning för kursen, trots att det finns provuppsättningar inlagda 
 
Skriptet söker fram prov som inte ingår i någon provuppsättning för kursen,  
trots att det finns provuppsättningar inlagda. IK har speciell hantering 
för de poster som lärosätena inte lyckats rätta: För varje provuppsättning 
upprättar IK en ny version av kursen i nya Ladok. De prov som inte ingår i 
någon provuppsättning för en kurs läggs tillsammans i en egen version. 

2.17 UBUTSTUD 

Tabellen innehåller studerandeutbyten för utresande studenter. Se mer  
information och felsökningsskript i tidigare handböcker. 
 

 L3_H16_UBUTSTUD_1614: Skriptet söker fram poster där samma student är 
antagen/registrerad till flera utbyten samma termin. 
OBS! Endast poster som är att betrakta som dubblettposter korrigeras. Om 
student deltagit på flera olika studerandeutbyten under samma termin ska 
posten inte ändras 

2.18 UNDKPROV 

Tabellen innehåller underkända provresultat på kurs och prov. Se mer information 
och felsökningsskript i tidigare handböcker. 
 
 L3_H16_UNDKPROV_1742: Skriptet söker fram poster där det underkända provets 

betyg inte ingår i provets betygsskala.  
Till skillnad från övriga resultattabeller innehåller inte tabellen UNDKPROV någon 
betygsskala, endast betyg. Vid ändring av betygsskala på prov kan därför denna 
differens uppstå. Eftersom Ladok3 strukturellt behöver koppla betyget till en be-
tygsskala finns en speciell hantering framtagen: Poster man inte kan/vill rätta 
kommer av IKn att klassas med betygskalan "Okänd". 
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2.19 UTBYTE 

Tabellen innehåller beslut om tillgodoräknande och studier tillgodoräknande vid 
egen högskola (motsvaras av). Innehållet kan ses och redigeras i funktionen RS21. 
 

 
 
Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare. 

 

 För att söka fram personnummer som inte återfinns i tabellen NAMN används 
DB03:s ordinarie regelfil PNRFEL_TILLGODO  

 L3_H16_UTBYTE_101: Skriptet söker fram löpnummer och radnummer som 
innehåller andra värden än siffror mellan 001-999 i kolumnen LOPNR eller mellan 
01-99 i kolumnen RADNR  

 L3_H16_UTBYTE_102: Skriptet söker fram poster där angiven kurskod saknar 
definition i tabellen KURS 

 L3_H16_UTBYTE_110: Skriptet söker fram programkoder som saknar motsvarighet 
i tabellen LINJE 

 L3_H16_UTBYTE_111: Skriptet söker fram kombinationer på program- och 
inriktningskod som saknar motsvarighet i tabellen LINJEINR, alternativt blankt 
underscore saknas i kolumnen PROGINR 

 L3_H16_UTBYTE_117: Skriptet söker fram poster med ogiltigt datumformat 
i kolumnen BESDATUM 

 L3_H16_UTBYTE_129: Skriptet söker fram beslut om tillgodoräknande som är 
kopplade till ett studerandeutbyte, där utbytesnumret saknar motsvarighet i 
tabellen UBUTSTUD 

 L3_H16_UTBYTE_133: Skriptet söker fram huvudområdeskoder som saknar 
motsvarighet i tabellen HUVUDOMR 

 L3_H16_UTBYTE_134: Skriptet söker fram koder på fördjupningar som saknar 
motsvarighet i tabellen FORDJUP 

 H16_UTBYTE_138: Skriptet söker fram poster som har en annan utbildningsnivå 
angiven än 0, 1 eller 2 i kolumnen UTBNIVA 
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 L3_H16_UTBYTE_150: Skriptet söker fram kombinationer av personnummer och 
löpnummer i tabellen UTBYTE som saknar motsvarighet i tabellerna INBYTANN, 
INBYTEGH eller INBYTFO 

 L3_H16_UTBYTE_151: Skriptet söker fram alla poster inom tillgodoräknande på 
program, som saknar en motsvarande post i tabellen ANTLIN på påbörjade 
programstudier  

 L3_H16_UTBYTE_152: Skriptet söker fram alla poster inom tillgodoräknande på 
program och programinriktning som saknar en motsvarande post i tabellen 
ANTINR på påbörjade studier inom en programinriktning 

 L3_H16_UTBYTE_270: Skriptet söker fram poster som saknar värde för 
programinriktning i kolumnen PROGINR, trots att programmet har 
inriktningskrav i tabellen LINJE 


