
 
 

 

 

 

 

 

Handbok för registervård 

- Del 17 

 

 

 

 

 

 

  



 

Dokument: 
Handbok för registervård _ Del 17 

Version  
1.0 

 
Författare 
Registervårdsgruppen 

Sida 2 av 13 
 

Ladok3  Datum 2015-03-27 

 

Innehåll 

1 OM REGISTERVÅRD PÅ LADOK3-WIKIN...................................................................................... 3 

1.1 FELSÖKNINGAR I HANDBOK 17 ..................................................................................................... 3 
1.2 RESULTAT PÅ KÖRNINGARNA ........................................................................................................ 3 
1.3 RÄTTNING AV REDAN UTSKICKADE FELSÖKNINGAR ...................................................................... 3 
1.4 ANVÄND FORUMET FÖR REGISTERVÅRD ........................................................................................ 3 
1.5 PROJEKTSUPPORT – FÖR ALLA SLAGS FRÅGOR OCH SYNPUNKTER ............................................ 3 

2 TABELLER ............................................................................................................................................ 4 

2.1 REGELFILERNA ..................................................................................................................................... 4 
2.2 ANTINR .............................................................................................................................................. 4 
2.3 ANTLIN .............................................................................................................................................. 4 
2.4 AUKTILFH ......................................................................................................................................... 4 
2.5 AUPROV............................................................................................................................................. 4 
2.6 AVGFRIKU ........................................................................................................................................ 5 
2.7 AVGFRIPR ......................................................................................................................................... 5 
2.8 AVGFRITE ......................................................................................................................................... 5 
2.9 AVGKURS .......................................................................................................................................... 5 
2.10 AVGPROGR .................................................................................................................................. 5 
2.11 AVGTERM .................................................................................................................................... 5 
2.12 DOKOMK ...................................................................................................................................... 6 
2.13 FORTKURS ................................................................................................................................... 6 
2.14 FTGGRUND .................................................................................................................................. 6 
2.15 GAMMALNY ................................................................................................................................ 6 
2.16 GODKKURS .................................................................................................................................. 6 
2.17 GODKPROV .................................................................................................................................. 6 
2.18 HANDLED ..................................................................................................................................... 7 
2.19 IGALLRAD .................................................................................................................................... 8 
2.20 INBYTANN ................................................................................................................................... 8 
2.21 LOKEXINR .................................................................................................................................... 8 
2.22 NYAPAKET ................................................................................................................................... 9 
2.23 OMREGLIN ................................................................................................................................... 9 
2.24 OVERKURS ................................................................................................................................. 10 
2.25 PAKETDEF .................................................................................................................................. 10 
2.26 UTBYTE ...................................................................................................................................... 11 
2.27 VALDKURS ................................................................................................................................ 12 

 

  



 

Dokument: 
Handbok för registervård _ Del 17 

Version  
1.0 

 
Författare 
Registervårdsgruppen 

Sida 3 av 13 
 

Ladok3  Datum 2015-03-27 

 

1 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 17 

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 ”H17- [Lärosätets namn]” 

 Bifoga DB03-rapporten som fil 
 

1.3 Rättning av redan utskickade felsökningar 

Det har nyligen tagits beslut om verksamhetskoder i Ladok3, dvs. kurskoder, 
programkoder etc. Tillåtna tecken, förutom stora bokstäver A – Ö och siffror 0-9, 
är även punkt (.), kolon ( : ), bindestreck ( - ) och understreck ( _ ).  
Vad det gäller tabeller av typen underlag, som t.ex. LPW-tabeller, antagnings- och 
valtabeller, behövs tillsvidare endast registervård göras på poster för innevarande 
och kommande terminer. 
Rättning av redan utskickade felsökningsskript som faller inom ovanstående 
kategorier kommer att ske efter hand. Löpande information kommer på wikin. 
 

1.4 Använd forumet för registervård 

I forumet för registervård (forumet för registervård på Google groups) kan du 
diskutera rättning med andra Ladok-kollegor runt i landet.  
 

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). Lägg in ärendet som typen ”Service 
request”. 

  

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_H17_”, dvs. Ladok3 – Handbok 17, 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 regelfilerna 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_H17_ANTINR_1780: Skriptet söker fram senaste ändringsdatum som har 

ogiltigt datumformat i kolumnen IDATUM 

2.3 ANTLIN 

Tabellen innehåller antagningar till program. Uppgift om påbörjade studier på 
program läggs in i tabellen först i samband med registrering. Se mer information 
och felsökningsskript i tidigare handböcker. 
 
 L3_H17_ANTLIN_1781: Skriptet söker fram inläggningsdatum som har ogiltigt 

datumformat i kolumnen IDATUM 

2.4 AUKTILFH 

Tabellen innehåller kurstillfällen i Annan utbildning. Se mer information och 
felsökningsskript i tidigare handböcker. 

 
 L3_H17_AUKTILFH_1782: Skriptet söker fram inläggningsdatum som har ogiltigt 

datumformat i kolumnen IDATUM 

2.5 AUPROV 

Tabellen innehåller prov i Annan utbildning. Se mer information och felsökningsskript i 
tidigare handböcker. 

 
 L3_H17_AUPROV_1783: Skriptet söker fram inläggningsdatum som har ogiltigt 

datumformat i kolumnen IDATUM 
 



 

Dokument: 
Handbok för registervård _ Del 17 

Version  
1.0 

 
Författare 
Registervårdsgruppen 

Sida 5 av 13 
 

Ladok3  Datum 2015-03-27 

 

2.6 AVGFRIKU 

Tabellen innehåller avgiftsskyldiga som slipper betala och är avgiftsfria till detta  
kurstillfälle på fristående kurs eller kurs inom program med kursregistrering. 
Se mer information och felsökningsskript i tidigare handböcker. 

 
 L3_H17_AVGFRIKU_1784: Skriptet söker fram senaste ändringsdatum som har 

ogiltigt datumformat i kolumnen IDATUM 

2.7 AVGFRIPR 

Tabellen innehåller avgiftsskyldiga som slipper betala och är avgiftsfria till detta 
program. Se mer information och felsökningsskript i tidigare handböcker. 

 
 L3_H17_AVGFRIPR_1785: Skriptet söker fram senaste ändringsdatum som har 

ogiltigt datumformat i kolumnen IDATUM 

2.8 AVGFRITE 

Tabellen innehåller avgiftsskyldiga som slipper betala och är avgiftsfria till denna 
kurs inom program med terminsregistrering. Se mer information och 
felsökningsskript i tidigare handböcker. 

 
 L3_H17_AVGFRITE_1786: Skriptet söker fram senaste ändringsdatum som har 

ogiltigt datumformat i kolumnen IDATUM 

2.9 AVGKURS 

Tabellen innehåller uppgifter om studieavgift på fristående kurs och kurs inom 
program med kursregistrering. Se mer information och felsökningsskript i tidigare 
handböcker. 
 
 L3_H17_AVGKURS_1787: Skriptet söker fram senaste ändringsdatum som har 

ogiltigt datumformat i kolumnen IDATUM 

2.10 AVGPROGR 

Tabellen innehåller uppgift om studieavgift inom program. Se mer information och 
felsökningsskript i tidigare handböcker. 

 
 L3_H17_AVGPROGR_1788: Skriptet söker fram senaste ändringsdatum som har 

ogiltigt datumformat i kolumnen IDATUM 

2.11 AVGTERM 

Tabellen innehåller uppgift om studieavgift på kurs inom program med termins- 
registrering. Se mer information och felsökningsskript i tidigare handböcker. 

 
 L3_H17_AVGTERM_1789: Skriptet söker fram senaste ändringsdatum som har 

ogiltigt datumformat i kolumnen IDATUM 
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2.12 DOKOMK 

Tabellen innehåller uppgift om handledares värdering av doktoranders resultat 
på kurser inom ämnet. Se mer information och felsökningsskript i tidigare 
handböcker. 
 

 L3_H17_DOKOMK_1790: Skriptet söker fram senaste ändringsdatum som har 
ogiltigt datumformat i kolumnen IDATUM 

2.13 FORTKURS 

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

 

 L3_H17_FORTKURS_1792: Skriptet söker fram inläggningsdatum som har ogiltigt 
datumformat i kolumnen IDATUM 

2.14 FTGGRUND 

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

 

 L3_H17_FTGGRUND_1777: Skriptet söker fram poster där senaste ändringsdatum 
har ogiltigt datumformat i kolumnen IDATUM 

2.15 GAMMALNY 

Tabellen innehåller personnummerbyten. Se mer information och felsökningsskript 
i tidigare handböcker. 
 
 L3_H17_GAMMALNY_1793: Skriptet söker fram datum som har ogiltigt 

datumformat i kolumnen DATUM  

2.16 GODKKURS 

Tabellen innehåller godkända resultat på hel kurs. Se mer information och 
felsökningsskript i tidigare handböcker. 

 

 L3_H17_GODKKURS_1794: Skriptet söker fram inläggningsdatum som har ogiltigt 
datumformat i kolumnen IDATUM  

2.17 GODKPROV 

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

 

 L3_H17_GODKPROV_1795: Skriptet söker fram inläggningsdatum som har ogiltigt 
datumformat i kolumnen IDATUM  
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2.18 HANDLED 

Tabellen innehåller doktorandens handledare. Innehållet kan ses och redigeras i 
SA91. 
 

 
 
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_H17_HANDLED_1434: Skriptet söker fram ämneskoder som saknar definition 

i tabellen FOAMNE 
 L3_H17_HANDLED_1435: Skriptet söker fram kombinationer på handledarkod och 

institutionstillhörighet som saknar definition i tabellen LARARE 
 L3_H17_HANDLED_1436: Skriptet söker fram startdatum som har ett 

ogiltigt datumformat eller blankt  
 L3_H17_HANDLED_1437: Skriptet söker fram slutdatum som har ogiltigt 

datumformat i kolumnen SLUTDAT 
 L3_H17_HANDLED_1438: Skriptet söker fram poster där slutdatum är tidigare än 

startdatum (Slutdatum får ha blankt värde) 
 L3_H17_HANDLED_1439: Skriptet söker fram poster där typ av handledare saknar 

definition i tabellen HANDLTYP 
 L3_H17_HANDLED_1441: Skriptet söker fram poster där kombinationen 

personnummer och ämne saknar en motsvarande antagningspost i tabellen 
FOANT2  
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2.19 IGALLRAD 

Tabellen innehåller normalt endast avlidna personer. Individuell gallring kan inte 
längre göras i gränssnittet. För mer information om hantering av namnuppgifter i 
olika tabeller - se https://www.ladok.se/?id=539 
 
 L3_H17_IGALLRAD_1249: Skriptet söker fram poster med personnummer som 

återfinns i tabellen NAMN 
 L3_H17_IGALLRAD_1250: Skriptet söker fram poster som har datum med ett 

ogiltigt datumformat 

2.20 INBYTANN 

Tabellen innehåller tillgodoräknande, på grund eller avancerad nivå, som grundas 
på studier lästa vid annat lärosäte eller annan verksamhet. Innehållet kan ses och 
redigeras i RS21. Se mer information och felsökningsskript i tidigare handböcker. 

 
Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare. 
 
 L3_H17_INBYTANN_166: Skriptet söker fram tillgodoräknade kurser, grundas på, 

där angivet betyg och betygsskala saknar motsvarighet i tabellen BETSKALA. 
Sökningen exkluderar poster som har specificerad betygsskala i tabellen 
PERSATKN 

 L3_H17_INBYTANN_187: Skriptet söker fram tillgodoräknade kurser, grundas på, 
som har blankt i betyg och ectsbetyg och har en post med specificerad  
betygsskala i tabellen PERSATKN  

 L3_H17_INBYTANN_1626: Skriptet söker fram alla poster som saknar både 
svensk och engelsk benämning (blankt värde i både BENAMNS och BENAMNE) 

2.21 LOKEXINR 

Tabellen innehåller koppling mellan examen-/examensinriktningar och lokal serie 
och klass. Innehållet kan ses och redigeras i funktionen KA07 eller KA46. 
 
 

 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
  

https://www.ladok.se/?id=539
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Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare. 
 
 L3 L3_H17_LOKEXINR_1505: Skriptet söker ut poster där examenskoden 

saknas i tabell EXAMBEN 
 L3_H17_LOKEXINR_1506: Skriptet söker ut poster där kombinationen av 

examenskod och examensinriktning saknas i tabellen EXAMINR 
 L3_H17_LOKEXINR_1507: Skriptet söker ut poster där koden för lokal serie 

saknas i tabell LOKSERIE 
 L3_H17_LOKEXINR_1508: Skriptet söker ut poster där kombinationen av serie 

och klass inte finns i tabellen LOKKOD 

2.22 NYAPAKET 

Tabellen innehåller ingående anmälningskoder i ett kurspaket. Innehållet kan ses 
och redigeras i KA15.  
 
Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare. 
 
OBS! Skripten nedan gäller endast poster på innevarande termin eller nästkommande 
terminer.  
 

 L3_H17_NYAPAKET_1738: Skriptet söker fram poster där anmälningskoden för 
kurspaket saknar definition i tabellen PAKETDEF 

 L3_H17_NYAPAKET_1739: Skriptet söker fram terminer som saknar motsvarande 
definition i tabellen TERMIN, kolumn TERMIN5 

 L3_H17_NYAPAKET_1740: Skriptet söker fram poster där ingående anmälningskod 
saknar definition i tabellen KTILL2 

 L3_H17_NYAPAKET_1741: Skriptet söker fram poster där starttermin för ingående 
anmälningskod saknar definition i tabellen TERMIN, kolumn TERMIN5 

2.23 OMREGLIN 

Tabellen innehåller omregistreringar på programtermin inom program med 
terminsregistrering. Se mer information och felsökningsskript i tidigare 
handböcker. 
 

 L3_H17_OMREGLIN_1796: Skriptet söker fram inläggningsdatum 
som har ogiltigt datumformat i kolumnen IDATUM  
  



 

Dokument: 
Handbok för registervård _ Del 17 

Version  
1.0 

 
Författare 
Registervårdsgruppen 

Sida 10 av 13 
 

Ladok3  Datum 2015-03-27 

 

2.24 OVERKURS 

Tabellen innehåller kurser med samma innehåll för överlappande och överlappad 
kurs. Innehållet kan ses och redigeras i KA78. 
 

 
 

Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare. 
 

 L3_H17_OVERKURS_1630: Skriptet söker fram överlappande kurser 
där angiven kod saknar definition i tabellen KURS (avser kolumn KURS1) 

 L3_H17_OVERKURS_1631: Skriptet söker fram överlappade kurser  
där angiven kod saknar definition i tabellen KURS (avser kolumn KURS2) 

 L3_H17_OVERKURS_1632: Skriptet söker fram poster som har ogiltigt 
datumformat eller blankt 

 L3_H17_OVERKURS_1633: Skriptet söker ut poster som har annan valuta än H 
 L3_H17_OVERKURS_1634: Skriptet söker fram poster som har annat värde än 

J eller blankt i kolumnen KONVERT 
 L3_H17_OVERKURS_1637: Skriptet söker ut poster som har blankt eller 0 

som poängvärde i kolumnen POANG. Högskolepoäng måste vara större än 0 

2.25 PAKETDEF 

Tabellen innehåller koder för kurspaket. Innehållet kan ses och redigeras i KA15. 
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Tills vidare konverteras endast värden från kolumnerna ANMPAKET, STARTTER, 
BENAMNS och BENAMNE och TOTPOANG. 
 
OBS! Skripten nedan gäller endast poster på innevarande termin eller nästkommande 
terminer.  

 
 L3_H17_PAKETDEF_1724: Skriptet söker ut poster som innehåller otillåtna 

tecken i anmälningskoden för kurspaketet 
 L3_H17_PAKETDEF_1726: Skriptet söker fram startterminer som saknar  

definition i tabellen TERMIN, kolumn TERMIN5 
 L3_H17_PAKETDEF_1727: Skriptet söker fram poster som saknar svensk eller 

engelsk benämning. Informationskonverteraren ersätter blank engelsk 
benämning med 'No translation available'  

 L3_H17_PAKETDEF_1728: Skriptet söker ut poster som saknar eller har 0 hp 
i poängomfattning. Omfattningen ska vara större än 0 hp 

 L3_H17_PAKETDEF_1729: Skriptet söker fram planeringstal som innehåller 
annat värde än mellan -1 till 9999 

 L3_H17_PAKETDEF_1730: Skriptet söker fram antagningstal, ordinarie urval, 
som innehåller annat värde än mellan -1 till 9999 

 L3_H17_PAKETDEF_1731: Skriptet söker fram antagningstal, reservurval, 
som innehåller annat värde än mellan -1 till 9999 

 L3_H17_PAKETDEF_1732: Skriptet söker ut poster som har annan valuta än H 
 L3_H17_PAKETDEF_1733: Skriptet söker ut poster som innehåller andra 

värden än 'J' eller blankt i kolumnen KONVERT 
 L3_H17_PAKETDEF_1766: Skriptet söker fram anmälningskod för kurspaket 

som saknar motsvarighet i tabellen NYAPAKET 

2.26 UTBYTE 

Tabellen innehåller beslut om tillgodoräknande och studier tillgodoräknande vid 
egen högskola (motsvaras av). Innehållet kan ses och redigeras i funktionen RS21. 
Se mer information och felsökningsskript i tidigare handböcker. 

 
Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare. 

 
 L3_H17_UTBYTE_103: Skriptet söker fram poster som har blankt värde i både 

kurskod eller svensk specificering och utbildningspoäng 
 L3_H17_UTBYTE_107: Skriptet söker fram poster på tillgodoräknad hel kurs 

som har ett godkänt resultat på hel kurs på samma kurskod och inom samma 
program-/inriktning i tabellen GODKKURS 

 L3_H17_UTBYTE_144: Skriptet söker fram poster som har annan valuta än H i 
kolumnen VALUTA (kan gälla poster som aldrig blev konverterade i samband med 
Bolognaövergången 1/7 2007).  
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 L3_H17_UTBYTE_148: Skriptet söker fram tillgodoräknande med svensk fritext 
(motsvaras av) som har utbildningsnivå angivet, trots att posten är konverterad 
KONVERT='J' 

 L3_H17_UTBYTE_1779: Skriptet söker fram senaste ändringsdatum som har 
ogiltigt datumformat i kolumnen IDATUM 

2.27 VALDKURS 

Tabellen innehåller val av kurser inom program med terminsregistrering. Innehållet 
kan ses och redigeras i funktionen SA33 och andra funktioner för program med 
terminsregistrering, t ex SA34, SA41 och registervård m fl. 
 

OBS! Skripten nedan gäller endast poster på innevarande termin eller nästkommande 
terminer, som inte har någon registreringsmarkering eller ffg-registrering på kursen.  
 

 
 

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_UNDERLAG 

 L3_H17_VALDKURS_932: Skriptet söker fram termin som saknas i tabellen 
TERMIN, kolumn TERMIN5 

 L3_H17_VALDKURS_933: Skriptet söker fram programkoder som saknas 
i tabellen LINJE 

 L3_H17_VALDKURS_934: Skriptet söker fram kurskoder som saknas 
i tabellen KURS 

 L3_H17_VALDKURS_935: Skriptet söker fram programterminer som har andra 
värden än mellan 1 till 20 

 L3_H17_VALDKURS_936: Skriptet söker fram program- och programinriktningar 
som saknas i tabellen LINJEINR alternativt inriktningen saknar blankt underscore  

 L3_H17_VALDKURS_937: Skriptet söker fram poster som har andra värden än O 
(Obligatorisk) eller V (Valbar) i kolumnen TYP för typ av kurs 
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 L3_H17_VALDKURS_939: Skriptet söker fram poster som har annat värde för 
läsperiod än 1 till 9 eller blankt i kolumnen LPERIOD 

 L3_H17_VALDKURS_940: Skriptet söker fram poster där angiven finansieringsform 
(kurstyp) saknar definition i tabellen ETYPBEN, alternativt blankt underscore 
saknas i kolumnen KURSTYP 

 L3_H17_VALDKURS_941: Skriptet söker fram poster som har annat värde än J eller 
blankt i kolumnen TVINGAD, där J är val som tvingats in med "jodå-knappen" 

 L3_H17_VALDKURS_1625: Skriptet söker ut inläggningsdatum som har ogiltigt 
datumformat i kolumnen IDATUM 


