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1 Handbok 23 
Detta är den sista handbok som registervårdsgruppen gör tillsammans. Från och 
med den sista juni upplöses gruppen.  Gun Wallius kommer dock att ha några 
timmar till förfogande för registervård under hösten 2016. 
 

1.1 Konverterade tabeller 

Läs om aktuella versioner på ladok.se: http://www.ladok.se/ladok/nya-
ladok/leveranser/versioner/aktuell-version-ikn/ 
 

1.2 Landskod nationell data 

I Ladok3 kommer landskod att vara gemensam nationell information. Därför kommer 
alla poster som innehåller felaktig landskod att generera fel i IK. Landskoderna är de 
tvåställiga koderna som återfinns på SCB:s sida för högskolerapportering 
Inga speciella skript kommer att göras för detta utan vi hänvisar till de skript som 
redan levererats.  
Läs även Rekommendationer för registervård av Land i Ladok 
 

1.3 Ändrade skript 

Alla ändrade skript finns listade i slutet av detta dokument i kapitel 3. Dessa kan 
alltså behöva köras om. Listan finns även på ladok.se: 
http://www.ladok.se/ladok/nya-
ladok/registervard/registervardshandbocker/befintliga-regelfiler-andrade-skript-
och-aterkallade-skript/ 

 

1.4 Rapport med resultat till SD+ 

Rapporten från DB03 skickas in i Service Desk + enligt instruktionerna nedan: 

 Klicka på Rapportera problem och välj MIT-ärende/Registervård 

 Skriv som ärendets Ämne: ”Resultat för H23” (du behöver inte ange 
lärosäte eftersom den uppgiften hämtas automatiskt) 

 Hoppa över fältet Beskrivning, men ange Produkt: Registervård (www.mit-
ik.ladok.se) 

 Bifoga DB03-rapporten som bilaga, precis som du fått ut den från Ladok, utan att 
ändra namn eller format! 
 

1.5 Support 

Frågor och synpunkter om skripten skickas in som ett vanligt supportärende i SD+ och 
flyttas därefter in i Jira för vidare behandling. Kolla gärna i Jira först innan ni 

http://www.ladok.se/ladok/nya-ladok/leveranser/versioner/aktuell-version-ikn/
http://www.ladok.se/ladok/nya-ladok/leveranser/versioner/aktuell-version-ikn/
http://www.scb.se/hogskoleanv
https://www.ladok.se/index.php?id=1651
http://www.ladok.se/ladok/nya-ladok/registervard/registervardshandbocker/befintliga-regelfiler-andrade-skript-och-aterkallade-skript/
http://www.ladok.se/ladok/nya-ladok/registervard/registervardshandbocker/befintliga-regelfiler-andrade-skript-och-aterkallade-skript/
http://www.ladok.se/ladok/nya-ladok/registervard/registervardshandbocker/befintliga-regelfiler-andrade-skript-och-aterkallade-skript/
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rapporterar, för att se så att ingen annan redan anmält samma sak. Och har någon 
det kan man rösta på det ärendet. 

1.6 Forum för registervård 

I forumet för registervård (forumet för registervård på Google groups) kan du 
diskutera rättning med andra Ladok-kollegor runt i landet. Hör av dig till 
projektsupporten för att få hjälp med att bli medlem i gruppen. 
 

1.7 Handfast hjälp med registervård 

Som produktionssättningskoordinator inom Ladokförvaltningen ställer Hasse Persson 
från LU upp och kan komma på besök vid behov för att hjälpa till med extra svåra 
registervårdsfall. Kontakta honom via epostadressen: Hans.Persson@stu.lu.se. 
Observera dock att IK-relaterade frågor ska ställas till IK-teamet via SD+. 

 

2 Tabeller 

2.1 ANNANEX 

Tabellen innehåller uppgift om doktorandens grundexamina vid annat svenskt eller 
utländskt lärosäte.  Innehållet kan ses och redigeras i SA90. 
 
 L3_H23_ANNANEX_2068: Skriptet söker fram examen i ANNANEX där det finns en 

examen utfärdad på eget lärosäte som har samma pnr, examenskod, eventuell 
examensinriktning, och utfärdandedatum. 
 

2.2 BETSKALA 

Tabellen innehåller kataloguppgifter om betyg och betygsskalor. Innehållet kan ses och  
redigeras i KA47. 
 
 L3_H23_BETSKALA_2058: Skriptet söker fram poster från BETSKALA som sannolikt 

blivit märkt med fel betygsklass 
 

2.3 DOKANDEL 

Tabellen innehåller uppgift om doktorandens uppnådda andel inom ramen för studierna  
på forskarnivå. Innehållet kan ses och redigeras i UT90 och RS92. 
 
 L3_H23_DOKANDEL_2061: Skriptet söker ut poster som tidsmässigt ligger före 

forskarantagningen 
 L3_H23_DOKANDEL_2062: Skriptet söker fram poster som är inlagda på terminer 

efter avbrottsterminen 

https://groups.google.com/forum/#!forum/ladok3-registervard
mailto:Hans.Persson@stu.lu.se
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2.4 DSGRUND1 

Tabellen innehåller kataloguppgifter för Diploma Supplement på grund och avancera nivå.  
Innehållet kan ses och redigeras i KA77.  
 
 L3_H23_DSGRUND1_2051: Skriptet söker fram poster för Diploma Supplement som 

avser examen enligt 2007 års SO, men har huvudämne angivet (huvudämne avser 
1993 års SO) 

 L3_H23_DSGRUND1_2052: Skriptet söker fram poster för Diploma Supplement som 
avser examen enligt 1993 års SO, men har huvudområde angivet (huvud- 
område avser 2007 års SO) 
 

2.5 DSGRUND3 

Tabellen innehåller examensordningstexter för Diploma Supplement på grund och 
avancerad nivå. Innehållet kan ses och redigeras i KA77. 
 
 L3_H23_DSGRUND3_2053: Skriptet söker fram poster för Diploma Supplement som 

avser examen enligt 2007 års SO, men har huvudämne angivet (huvudämne avser 
1993 års SO) 

 L3_H23_DSGRUND3_2054: Skriptet söker fram poster för Diploma Supplement som 
avser examen enligt 1993 års SO, men har huvudområde angivet (huvud- 
område avser 2007 års SO) 
 

2.6 EXAMEN2 

Tabellen innehåller utfärdade examina inom grundutbildningen och på grund och  
avancerad nivå. Innehållet kan ses och redigeras i UT10 och RS41 med flera 
funktioner.  
 
 L3_H23_EXAMEN2_2056: Skriptet söker ut alla utfärdade examina som har 

huvudtyp X, som är en främmande examenstyp. Examenstyp kan ändras i KA07, om 
man vill ändra till någon som inte har huvudtyp X. 

 

2.7 EXAMINR 

Tabellen innehåller alla kombinationer på examen- och examensinriktningar.  
Innehållet kan ses och redigeras i KA08 och KA07.  
 
 L3_H23_EXAMINR_2057: Skriptet söker fram examensinriktningar med samma 

inriktningskod men med olika benämningar. Ladok3 betraktar varje inriktnings-
kod som unik, oavsett examenskod. Följande varianter kan förekomma:  
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1. Inriktning har samma kod och exakt samma benämning och är samma 
inriktning: IK tolkar som samma  
2. Inriktning har samma kod men olika benämning men är samma inriktning: 
Genom att rätta benämningen så de blir exakt lika kommer de av IK också tolkas 
som samma 
3. Inriktningar har samma kod och samma eller olika benämning men ska tolkas 
som olika  
4. Olika inriktning har olika kod men exakt samma benämning och ska tolkas som 
samma. 
 

Vad det gäller fall 3 och 4 tittar projektet på olika möjligheter till åtgärder, varav ett är 
att återuppväcka batchen EB36. Vilken det blir kommer att meddelas senare. 
 

2.8 FOAMNE 

Tabellen innehåller kataloguppgifter om forskarämne. Innehållet kan ses och 
 redigeras i funktion KA90. 
 
 L3_H23_FOAMNE_2063: Skriptet söker fram forskarämnen där det saknas  

uppgift om första termin, så tillvida att det inte finns några antagningar, 
registreringar, registrerad aktivitet etc.  
 

2.9 GODKKURS 

Tabellen innehåller godkända betyg på hel kurs. Innehållet kan ses och redigeras i 
UT10, RS10 m.fl. registervårdande funktioner. 
 
 L3_H23_GODKKURS_2046: Skriptet söker fram poster där betyg eller 

betygsskala är tomt 
 L3_H23_GODKKURS_2048: Skript som söker fram alla poster med 

angivet betyg som tillhör betygsklass T, tillgodoräknat 
 

2.10 INREGOM 

Tabellen innehåller avbrott på kurs som ligger på omregistreringsterminen. Innehållet kan 
ses och redigeras i UT10, RG10 eller RG11. 
 
 Skriptet söker fram poster i INREGOM där det även finns avbrottsposter i INREGFFG  

(utom tidiga avbrott) och/eller INREGFO 
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2.11 KURS 

Tabellen innehåller alla kurskoder. Innehållet kan ses och redigeras i KA11 och KA16.  
 
 L3_H23_KURS_2043: Skriptet söker fram kurser på grundnivå som är kopplade 

till en fördjupning på avancerad nivå i tabellen KURSHOMR. Det kan vara 
fördjupning inom huvudområde eller fördjupning på kurs utan huvudområde 

 L3_H23_KURS_2050: Skriptet söker fram kurser utan IDATUM som saknar annat 
underlag för starttermin, dvs. saknar prov, provuppsättning, registreringar,  
resultat etc. 

 L3_H23_KURS_2055: Skriptet söker fram kurser som enbart getts som ej 
studiemedelsberättigande utbildning H07 eller senare. Då märkningen av 
finansieringsform är mycket olika på olika lärosäten är denna sökning det 
närmaste vi kan komma för att få fram kurser som endast getts som uppdrags-
utbildning.  
OBS! Är inget fel men genom att märka upp i serie och klass kan de kurser som är 
att betrakta som enbart uppdragsutbildningar läggas in i 
utbildningstypen Uppdragsutbildning i Ladok3.  
Märkningen ska vara serie: L3SERIE, klass: UPPDRAG 

 L3_H23_KURS_2070: Skriptet söker fram kurser på avancerad nivå som är 
kopplade till fördjupning på grundnivå i tabellen KURSHOMR 
 

2.12 LINJE 

Tabellen innehåller uppgifter om alla program. Innehållet kan ses och redigeras i  
KA20 eller KA23. 
 
 L3_H23_LINJE_2064: Skriptet söker fram program som saknar uppgifter om när 

det har getts, dvs. ingen första antagningstermin, tillfällen, antagna etc. 
 L3_H23_LINJE_2066: Skriptet söker fram program som enbart getts som ej 

studiemedelsberättigande utbildning H07 eller senare. Då märkningen av 
finansieringsform är mycket olika på olika lärosäten är denna sökning det 
närmaste vi kan komma för att få fram program som endast getts som 
uppdragsutbildning.  
 
OBS! Är inget fel men genom att märka upp i serie och klass de program som är 
att betrakta som enbart uppdragsutbildningar kan dessa 
läggas in i utbildningstypen Uppdragsutbildning i Ladok3.  
Märkningen ska vara serie: L3SERIE, klass: UPPDRAG. 
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2.13 LINJEINR 

Tabellen innehåller uppgifter om alla programinriktningar Innehållet kan ses och 
redigeras i KA20 och KA23.  
 
 L3_H23_LINJEINR_2065: Skriptet söker fram poster som saknar första 

antagningstermin, utbildningstillfälle, antagna, registrerade eller annan 
tidsuppgift 
 

2.14 NYAPAKET 

Tabellen innehåller kurspakets innehåll och ingående kurstillfällen. Innehållet kan 
ses och redigeras i KA15. 
 
 L3_H23_NYAPAKET_2049: Skriptet söker fram poster där kurspaketets 

starttermin är senare än ingående kurstillfällens starttermin. Gäller för 
terminer som är lika med eller större än innevarande termin. 
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3 Ändrade felsökningsskript 
Namn  Ändrat 

H13_DOKKURS2_1272  2016-03-11 

H19_FEXAMKUR_1604  2016-03-11 

H22_FORTKURS_2039  2016-03-11 

H22_OMKURS_2040  2016-03-11 

H4_LPWKTFOR_106  2016-03-11 

H4_LPWKTFOR_107  2016-03-11 

H4_LPWKTILL_103  2016-03-11 

H4_LPWKTILL_104  2016-03-11 

H8_UTLHSK_698  2016-03-11 

H10_EXAMEN2_1014  2016-02-23 

H13_GODKKURS_255  2016-02-23 

H13_GODKKURS_260  2016-02-23 

H14_FTGGRUND_1238  2016-02-23 

H14_FTGGRUND_1239  2016-02-23 

H22_INST_2041  2016-02-23 

H10_PROGKHST_920  2015-09-22 

H20_FOBEH_1814  2015-09-22 

H20_SAMEXAM_1824  2015-09-22 

H10_FORSART_1030  2015-06-25 

H11_EXAMBEN_1058  2015-06-25 

H11_EXAMINR_1137  2015-06-25 

H11_EXTYP_1062  2015-06-25 

H11_FOEX_1073  2015-06-25 

H12_LOKSERIE_743  2015-06-25 

H12_PTILL_580  2015-06-25 

H17_PAKETDEF_1724  2015-06-25 

H19_KTILL2_1868  2015-06-25 

H19_UTBYTE_108  2015-06-25 

H4_AUKURS_35  2015-06-25 

H4_BETSKALA_46  2015-06-25 

H4_ETYPBEN_47  2015-06-25 

H4_FOKURS_48  2015-06-25 

H4_FORDJUP_53  2015-06-25 

H4_HUVUDOMR_54  2015-06-25 

H4_INST_55  2015-06-25 

H4_KTFORT2_76  2015-06-25 

H4_KTILL2_58  2015-06-25 

H4_KURS_99  2015-06-25 

H4_KURSTID_101  2015-06-25 

H4_ORT_108  2015-06-25 

H4_TERMIN_110  2015-06-25 
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H4_UNDFORM_116  2015-06-25 

H4_UTBOMR_117  2015-06-25 

H6_AUPROV_431  2015-06-25 

H6_FAKULTET_383  2015-06-25 

H6_LOKKOD_330  2015-06-25 

H7_FOAMNE_591  2015-06-25 

H8_ETYPBEN_710  2015-06-25 

H8_LINJE_175  2015-06-25 

H8_UTLHSK_694  2015-06-25 

H9_UBUTHST_805  2015-06-25 

H9_UPROGRAM_233  2015-06-25 

H10_AKTIVIT_953  2015-05-19 

H18_TENTTEXT_1725  2015-05-19 

H16_FFGLIN_761  2015-05-13 

H17_PAKETDEF_1766  2015-05-13 

H8_UTLHSK_698  2015-05-13 

H10_AKTIVIT_971  2015-03-12 

H10_KTILLP_403  2015-03-12 

H15_INTBOKST_1318  2015-03-12 

H8_AUKTILFR_701  2015-03-12 

H8_GODKPROV_360  2015-03-12 

H10_FORSORJ_1024  2015-01-27 

H14_DOKOMK_1294  2015-01-27 

H14_UPPHLIN_1401  2015-01-27 

H10_AVGFRIKU_927  2014-12-12 

H10_FORSART_1030  2014-12-12 

H10_PROGKHST_1015  2014-12-12 

H11_EXAMBEN_1068  2014-12-12 

H13_EXAMKUR2_1265  2014-12-12 

H13_UNDKPROV_1225  2014-12-12 

H7_INREGFFG_623  2014-12-12 

H9_AVBRLIN_779  2014-12-12 

H11_LANTKURS_1185  2014-10-24 

H7_LANTKURS_468  2014-10-24 

H7_LANTKURS_469  2014-10-24 

H8_LANTKURS_470  2014-10-24 

H8_LANTKURS_501  2014-10-24 

H8_LANTKURS_507  2014-10-24 

H9_LANTKURS_499  2014-10-24 

H6_NAMN_476  2014-08-29 

H8_PROTITE2_730  2014-08-29 

H9_AVBRLIN_566  2014-08-29 
 


