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1 Näst sista handboken! 
Med Handbok 19 börjar vi närma oss slutet av handböcker. Vi kommer att ge ut yt-
terligare en handbok (nr 20), men räknar sen med att genomgången av tabeller som 
ska registervårdas är klar. Vi behöver eventuellt skicka ut kompletterande skript, men 
under hösten kommer vi att fokusera mer på rättningsskript.  

1.1 FAQ-sida under registervårdsidan på Ladok3-wikin 
På sidan Registervård på Ladok3-wikin informerar vi om ändringar, rättningsskript, 
kompletteringsbatchar m.m. Det finns även en FAQ som vi fyller på efterhand. 
 
Sedan förra handboken har framför allt sidan Beslut om rättningsskript  
uppdaterats, liksom sidan Rättningsskript i DB03. 
https://confluence.its.umu.se/confluence/pages/viewpage.action?pageId=5312151 

 

1.2 Konverterade tabeller 

Information om befintliga konverterade tabeller och leveranser beskrivs på 
projekt-wikin:  
https://confluence.its.umu.se/confluence/display/Publik/Leveranser 

Obs! Inga nya tabeller har börjat konverterats sedan MIT6. 
 

1.3 Ändrade och återkallade skript 

Skripten H10_AKTIVIT_953 och H18_TENTTEXT_1725 är rättade, skriptet 
H8_PROTITE2_728X, som motsvarar rättningsskriptet UPDATE_ PROTITE2_728X, 
har lagts till och skripten H11_UBINDBG_1180 (dubblett!) 
och H18_TENTTEXT_1723 (felaktig) har återkallats. 

1.4 Resultat på körningarna 

Skicka in rapporten från DB03 enligt instruktionerna nedan: 

 Skapa ett ärende på projektsupporten i Jira 

 Som Sammanfattning/Summary: skriv ”H19- [Lärosätets namn]” 

 Bifoga DB03-rapporten som fil 
 

1.5 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.  
 

1.6 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_H19_”, dvs. Ladok3 – Handbok 19, samt tabellnamn och ett löpnummer.  

 
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, men vi vill ändå gärna få in resultat på dem. 

2.2 AUKURS 

Tabellen innehåller kurskoder inom Annan utbildning. Se mer information och 
felsökningsskript i tidigare handböcker. 
 
 L3_H19_AUKURS_1860: Skriptet söker ut poster där senaste ändringsdatum har 

ogiltigt datumformat 

2.3 AVSTSTUD 

Tabellen innehåller uppgifter om avstängda studenter. Innehållet kan ses och 
redigeras i UT10 och SA01. 
 

 
 
Tillsvidare konverteras endast kolumnerna PNR, FROMDAT, TOMDAT, ORSAK och 
NOTERING.  
 
 L3_H19_AVSTSTUD_1660: För att söka fram personnummer som inte återfinns i 

tabellen NAMN, kan man använda DB03:s regelfil PNRFEL_BEHORIGHET  
 L3_H19_AVSTSTUD_1661: Skriptet söker fram poster med fr o m-datum som har 

ett ogiltigt datumformat eller är blankt samt poster där t o m-datumet har ett 
ogiltigt datumformat eller är blankt (poster som har tillsvidare avstängning och 
har blankt i t o m-datum är borträknade)  
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 L3_H19_AVSTSTUD_1663: Skriptet söker fram poster som har ett t o m-datum 
som ligger före fr o m-datum (exkl. poster som har tillsvidare avstängning och har 
blankt i t o m-datum) 

 L3_H19_AVSTSTUD_1664: Skriptet söker fram poster som har annat värde än J 
eller N för tillsvidare avstängning i kolumnen TILLSV 

 L3_H19_AVSTSTUD_1665: Skriptet söker fram poster som har annat värde än 
1, 2 eller 3 som orsak till avstängning (Disciplinära åtgärder, obetald kåravgift 
eller obetald studieavgift) 

 L3_H19_AVSTSTUD_1666: Skriptet söker fram poster som har annat värde än J 
i kolumnen REG (avser avstängning för registreringar) 

 L3_H19_AVSTSTUD_1667: Skriptet söker fram poster som har annat värde än J 
i kolumnen RES (avser avstängningar för resultat) 

 L3_H19_AVSTSTUD_1668: Skriptet söker fram poster som har annat värde än J 
eller N i kolumnen EXAM (gäller avstängning för examen) 

 L3_H19_AVSTSTUD_1669: Skriptet söker fram poster där inläggningsdatum har ett 
ogiltigt datumformat (kolumnen INLDAT) 

 L3_H19_AVSTSTUD_1670: Skriptet söker fram poster där sista ändringsdatum har 
ogiltigt datumformat (kolumnen IDATUM) 

2.4 DKLASS 

Tabellen innehåller kurser med flera ämnen (huvudämnen), enligt 1993 års  
studieordning. Innehållet kan ses och redigeras i KA79. 

 
 

 
 
 
 

 
 
Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare. 
 
 L3_H19_DKLASS_1656: Skriptet söker fram poster där kurskoden saknar 

 definition i tabellen KURS 
 L3_H19_DKLASS_1657: Skriptet söker fram poster där ämneskoden saknar 

 markering som huvudämne i tabellen AGRPSCB 
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 L3_H19_DKLASS_1658: Skriptet söker fram poster där angiven nivå saknar en 
definition i tabellen NIVAUHA 

 L3_H19_DKLASS_1659: Skriptet söker fram poster där djup på kurs saknar en 
definition i tabellen DJUP 

 L3_H19_DKLASS_1845: Skriptet söker fram kurser som har samma ämne 
angivet som kursens ordinarie i tabellen KURS 

2.5 DOKKURS2 

Tabellen innehåller avklarade kurser på forskarnivå. Innehållet kan ses och 
redigeras i UT90 och RS90. Se mer information och felsökningsskript i tidigare 
handböcker. 
 
OBS! Den nya engångsbatchen EB51 för städning av benämningsfälten måste vara 
körd först, alternativt om man har korrigerat det själv med hjälp av ett eget sql-
skript, därefter görs en efterföljande kontroll med skriptet nedan.  
 
 L3_H19_DOKKURS2_1150: Skriptet söker fram resultatposter som saknar 

kursnamn och/eller engelsk översättning. Gäller endast poster med fritext där 
kolumnen BENAMNS och/eller BENAMNE har blankt värde. 
Informationskonverteraren ersätter blank engelsk benämning med 
'No translation available' 

2.6 FEXAMKUR 

Tabellen innehåller uppgift om specificerat kursinnehåll i examen på forskarnivå. 
Innehållet kan ses och redigeras i UT90 och RS96. 
 
OBS! Den nya engångsbatchen EB51 för städning av benämningsfälten måste vara 
körd först, alternativt om man har korrigerat det själv med hjälp av ett eget sql-
skript, därefter görs en efterföljande kontroll med skriptet nedan.  
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Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare. 
 
 L3_H19_FEXAMKUR_1580: För att söka fram personnummer som inte återfinns i 

tabellen NAMN används DB03:s ordinarie regelfil PNRFEL_FORSKARUTB 
 L3_H19_FEXAMKUR_1581: Skriptet söker fram poster där forskarämneskoden 

saknar definition i tabellen FOAMNE. 
 L3_H19_FEXAMKUR_1582: Skriptet söker fram poster som saknar en motsvarande 

antagningspost i tabellen FOANT2. Examen utan antagning kan förekomma och är 
inte ett fel 

 L3_H19_FEXAMKUR_1583: Skriptet söker fram poster där examenstyp har annat 
värde än D, DO, L, LI, DK eller LK 

 L3_H19_FEXAMKUR_1584: Skriptet söker fram poster där löpnummer inte är 
mellan 1 och 999 

 L3_H19_FEXAMKUR_1586: Skriptet söker fram alla poster som har en kurskod, 
där angiven kod saknar definition i tabellen KURS 

 L3_H19_FEXAMKUR_1588: Skriptet söker fram alla poster som har en forskar- 
kurskod, där angiven kod saknar definition i tabellen FOKURS 

 L3_H19_FEXAMKUR_1591: Skriptet söker fram kurser med fritext som saknar 
svensk eller engelsk benämning. IK ersätter blankt i engelsk benämning med 
No translation available 

 L3_H19_FEXAMKUR_1594: Skriptet söker fram poster som har annat än J eller 
blankt i kolumnen för TG (tillgodomarkering) 

 L3_H19_FEXAMKUR_1595: Skriptet söker fram alla poster där angiven 
högskolekod saknar definition i tabellen ALLAHSK 

 L3_H19_FEXAMKUR_1596: Skriptet söker fram poster vars kombination av ut-
ländsk högskola och land saknas i tabell UTLHSK 

 L3_H19_FEXAMKUR_1601: Skriptet söker fram forskarkurser (kod) som har en 
avvikande poäng i jämförelse med forskarkursens poängomfattning i tabellen 
FOKURS  

 L3_H19_FEXAMKUR_1602: Skriptet söker fram poster som har en avvikande 
poäng på angiven kurskod i jämförelse med kursens poäng i tabell KURS 

 L3_H19_FEXAMKUR_1603: Skriptet söker fram tillgodoräknade poster som saknas 
i FTGGRUND 

 L3_H19_FEXAMKUR_1604: Skriptet söker fram poster som har annat värde än H i 
valuta 

 L3_H19_FEXAMKUR_1615: Skriptet söker fram poster vars godkännandedatum 
har ett ogiltigt datumformat (kolumnen DATUM) 

 L3_H19_FEXAMKUR_1622: Skriptet söker fram poster som saknar motsvarande 
post i FOEXAM  
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2.7 FOKURS 

Tabellen innehåller kurskoder på forskarnivå. Se mer information och felsöknings-
skript i tidigare handböcker. 

 

 L3_H19_FOKURS_1847: Skriptet söker fram idatum, där det inte är tomt, som 
har ogiltigt datumformat 

2.8 FOTNOTEX 

Tabellen innehåller fotnoter för examensbevis. Innehållet kan ses och redigeras i 
KA68. 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare. 
 
 L3_H19_FOTNOTEX_1676: Skriptet söker fram poster där fotnotsnummer 

innehåller otillåtna tecken eller har blankt 
 L3_H19_FOTNOTEX_1677: Skriptet söker ut poster som saknar svensk eller 

engelsk text 

2.9 FTGGRUND 

Tabellen innehåller tillgodoräknande på forskarnivå (grundas på). Se mer 
information och felsökningsskript i tidigare handböcker. 

 

Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare. 
 
 L3_H19_FTGGRUND_1242: Skriptet söker fram tillgodoräknande som saknar 

utbildningsnivå och grundas på högskolestudier enligt 2007 års studieordning vid 
svenskt lärosäte (ingen konverteringsmarkering) 

2.10 GALLRAD 

Tabellen innehåller personer som gallrats ur Studok-systemet, och är endast 
aktuellt för de högskolor som använde detta system fram till slutet av 1980-talet. 
En person kan finnas både här och i tabellen NAMN, och kan återetableras i SA02. 
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Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare. 
 
 L3_H19_GALLRAD_1251: Skriptet söker fram poster som har blankt/tomt värde 

i kolumnen PNR 
 L3_H19_GALLRAD_1252: Skriptet söker fram poster som har ett datum med 

ogiltigt datumformat 

2.11 KTILL2 

Tabellen innehåller kurstillfällen för fristående kurs och kurser inom program med 
kursregistrering. Se mer information och felsökningsskript i tidigare handböcker. 

 

 L3_H19_KTILL2_1868: Skriptet kontrollerar om kolumn avgfri innehåller annat 
än J eller N 

2.12 KTILL3 

Tabellen innehåller kurstillfälle (Ladok3). OBS! Eventuella dubblettposter tas bort i 
tabellen KTFORT3. 
 

 L3_H19_KTILL3_1875: Skriptet söker fram poster i KTILL3 med dubbletter i 
KTFORT3 med samma anmälningskod och starttermin för olika kurser 

2.13 KURS 

Tabellen innehåller kurskoder och kursuppgifter. Se mer information och 
felsökningsskript i tidigare handböcker. 

 

 L3_H19_KURS_1864: Skriptet söker ut poster där inläggningsdatum har ogiltigt 
datumformat (kolumnen IDATUM) 

2.14 KURSUOMR 

Tabellen innehåller kursers tillhörighet till utbildningsområde. Se mer information 
och felsökningsskript i tidigare handböcker. 

 

 L3_H19_KURSUOMR_1865: Skriptet söker ut poster där senaste ändringsdatum 
har ogiltigt datumformat (kolumnen IDATUM) 

2.15 NYAPAKET 

Tabellen innehåller kurspaket och dess innehåll. Se mer information och  
felsökningsskript i tidigare handböcker. 

 
Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare. 
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 L3_H19_NYAPAKET_1770: Skriptet söker ut poster där summapoäng för ingå-
ende kurstillfällen överstiger poängomfattningen för kurspaketet. Gäller inne-
varande termin och framtida terminer. 

2.16 PERSATKN 

Tabellen innehåller anteckningar knutna till student på person-, kurs-, program- 
eller forskarnivå och reell kompetens. Innehållet kan ses och redigeras i UT10, 
UT90 och SA20. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare. 
 
 L3_H19_PERSATKN_786: För att söka fram personnummer som inte återfinns i 

tabellen NAMN används DB03:s regelfil PNRFEL_RAPPORTERING 
 L3_H19_PERSATKN_789: Skriptet söker fram poster som har TYP=TG (tillgodo-

räknad) som saknar en motsvarande post med samma löpnummer i tabellen 
INBYTANN 

 L3_H19_PERSATKN_790: Skriptet söker fram poster i kolumnen ANTNR som 
innehåller annat värde än mellan 1 till 99 

 L3_H19_PERSATKN_1257: Skriptet söker fram fritexter som har blankt/tomt 
värde, där typ=TG (tillgodoräknad) 

 L3_H19_PERSATKN_1258: Skriptet söker fram poster där anteckningsdatum har 
ogiltigt datumformat (DATUM) 

 L3_H19_PERSATKN_1552: Skriptet söker fram poster där senaste ändringsda-
tum har ogiltigt datumformat (IDATUM)  

 L3_H19_PERSATKN_1554: Skriptet söker fram poster som har ett annat värde 
för typ av anteckning än FO, KU, PE, PR, RT och TG 
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 L3_H19_PERSATKN_1555: Skriptet söker fram poster, där angiven ämneskod 
saknar definition i tabellen FOAMNE. Avser anteckningar på forskarnivå som är 
knutna till ett visst ämne och hör till TYP=FO 

 L3_H19_PERSATKN_1556: Skriptet söker fram poster, där angiven kurskod 
saknar definition i tabellen KURS. Avser anteckningar på kursnivå som hör till 
TYP=KU 

 L3_H19_PERSATKN_1557: Skriptet söker fram poster, där angiven programkod 
saknar definition i tabellen LINJE. Avser anteckningar på programnivå som hör 
till TYP=PR 

 L3_H19_PERSATKN_1558: Skriptet söker fram poster som hör till typ=PE och RT 
och saknar blankt underscore i kolumnen KOD (Personliga anteckningar 
respektive anteckningar för reell kompetens) 

 L3_H19_PERSATKN_1618: Skriptet söker fram poster som har anteckningar på 
kurs och saknar en motsvarande ffg-registrering på kurs eller del av kurs i tabel-
len FFGKURS eller UBINDRG eller avbrott i tabellen INREGFFG 

 L3_H19_PERSATKN_1619: Skriptet söker fram poster som saknar en 
motsvarande antagningspost på programmet i tabellen ANTLIN 

 L3_H19_PERSATKN_1620: Skriptet söker fram poster som saknar en 
motsvarande antagningspost inom ämnet i tabell FOANT2 

2.17 PROGPLH 

Tabellen innehåller programplaner för program med terminsregistrering. Se mer 
information och felsökningsskript i tidigare handböcker. 

 
 L3_H19_PROGPLH_1859: Skriptet söker fram poster där senaste ändringsdatum har 

ogiltigt datumformat 

2.18 PROGPLK 

Tabellen innehåller ingående programkurser inom programplanen för program 
med terminsregistrering. Se mer information och felsökningsskript i tidigare 
handböcker. 

 

 L3_H19_PROGPLK_1858: Skriptet söker ut poster där program, programinriktning 
och termin saknar en motsvarande post i tabellen PROGPLH 

2.19 PROV 

Tabellen innehåller prov inom kurs. Se mer information och felsökningsskript i 
tidigare handböcker. 

 
 L3_H19_PROV_1848: Skriptet söker fram prov där provkoden innehåller otillåtna 

tecken 
 L3_H19_PROV_1861: Skriptet söker fram poster där senaste ändringsdatum har ogil-

tigt datumformat 
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2.20 PROVINUO 

Tabellen innehåller fördelning av helårsprestationer på institution och  
utbildningsområde. Se mer information och felsökningsskript i tidigare handböcker. 
 

 L3_H19_PROVINUO_1862: Skriptet söker ut poster där ändringsdatum har ogiltigt 
datumformat 

2.21 PROVUPPS 

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

 
 L3_H19_PROVUPPS_1863: Skriptet söker ut poster där senaste ändringsdatum har 

ogiltigt datumformat 

2.22 RESKOD 

Tabellen innehåller resultatkoder och ingående kurs och prov. Innehållet kan ses och 
redigeras i KA17 respektive KA16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare. 
 

 L3_H19_RESKOD_1869: Skriptet söker fram poster där angiven kurskod inte finns 
definierad i tabellen KURS 

 L3_H19_RESKOD_1870: Skriptet söker fram poster där kombinationen kurs och 
prov saknas i tabellen PROV 
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2.23 TERMIN 

Tabellen innehåller terminstider. Se mer information och felsökningsskript i 
tidigare handböcker. 

 

 L3_H19_TERMIN_1867: Skriptet söker fram poster där olika terminers perioder 
tidsmässig överlappar varandra.  
Kontrollera start- och slutdatum på angränsande termin! 

2.24 UBINSTUD 

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

 L3_H19_UBINSTUD_1801: Skriptet söker fram fortsättningsregistreringar för kurser 
inom utbyte, där fortsättningsregistreringen ligger på termin som inte omfattas av 
utbytet 

2.25 UTBYTE 

Tabellen innehåller beslut om tillgodoräknande på grund och avancerad nivå 
(motsvaras av). Se mer information och felsökningsskript i tidigare handböcker. 

 

 L3_H19_UTBYTE_108: Skriptet söker fram poster på tillgodoräknad hel kurs som 
har en ffg- registrering på samma kurskod och program-/inriktning i tabellen 
FFGKURS 

 L3_H19_UTBYTE_109: Skriptet söker fram alla poster med svensk fritext som 
saknar en engelsk översättning (blankt värde i kolumnen SPECE). Informations- 
konverteraren ersätter blankt värde med 'No translation available' 

2.26 VALDINR 

Tabellen innehåller val av inriktning inför kommande termin/er. Innehållet kan 
ses och redigeras i UT10 och SA42. 
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Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare. 
 

 L3_H19_VALDINR_1846: För att hitta PNR som saknar motsvarighet i 
namntabellen används DB03, felsökningsskript PNRFEL_UNDERLAG.xml  

 L3_H19_VALDINR_1853: Skriptet söker fram poster för innevarande och framtida 
termin som saknar motsvarande post i tabell termin 

 L3_H19_VALDINR_1854: Skriptet söker fram programkoder som saknar 
definition i tabell LINJE 

 L3_H19_VALDINR_1855: Skriptet söker fram program och programinriktningar 
som saknar definition i tabell linjeinriktning, gäller innevarande och framtida 
poster 

 L3_H19_VALDINR_1856: Skriptet söker fram programterminer som har annat 
värde än mellan 1 till 20, gäller innevarande och framtida poster (avser program 
som har terminsregistrering) 


