
Innehåll

Vid behov av förändring av ett utannonserat utbildningstillfälle eller förändring av dess 

utbildning beskrivs här ett antal fall och de steg man behöver vidta för att säkerställa att 

urvalsresultat överförs till önskat utbildningstillfälle i Ladok. Det vill säga att students antagning 

placeras på korrekt utbildningstillfälle/utbildning och inom korrekt studieplan. 

Följande fall tas upp:

• Normal hantering, dvs önskad förändring är möjlig att genomföra för befintligt 

utbildningstillfälle

A. Utbildningstillfället (anmälningsalternativet) är inte kopplat till antagningsomgång i 

NyA

B. Utbildningstillfället (anmälningsalternativet) är kopplat till antagningsomgång i NyA

• Alternativ hantering, dvs. önskad förändring av utbildningstillfället är inte möjligt i 

Ladok

A. Inget krav på att kod för utbildningstillfället återanvänds

B. Krav att kod på utbildningstillfälle återanvänds
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Hantering av förändring på 
utbildningstillfällen som 

utannonserats



Exempel A: Utbildningstillfället (anmälningsalternativet) är inte kopplat till 

antagningsomgång i NyA

1. Uppdatera utbildningstillfälle i Ladok

2. Utannonsera

Information på antagning.se uppdateras med de ändrade uppgifterna.

Exempel B: Utbildningstillfället (anmälningsalternativet) är kopplat till 

antagningsomgång i NyA

1. Uppdatera utbildningstillfälle i Ladok

2. Utannonsera

• Informationen på antagning.se uppdateras

• Informationen i NyA uppdateras inte förutom avseende antagnings- och 

planeringstal. För att uppdatera övrig information krävs uppdatering direkt i NyA

Normal hantering, dvs önskad förändring är möjlig att genomföra för befintligt utbildningstillfälle
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Om utbildningskod respektive tillfälleskod förändras efter utannonsering 

Beroende på hur den lokala utbildningsmallen ser ut kan det vara möjligt att 

förändra utbildningskod respektive tillfälleskod när den första versionen av 

utbildningen eller tillfället är i status ”påbörjad”. Om koden förändras för en 

utbildning eller utbildningstillfälle som redan är utannonserat kommer det vid ny 

utannonsering skapas en fil för utannonsering med ny identifierare. 

Du behöver manuellt ta bort den tidigare filen ur backwebben i NyA. 

i

Om utbildningskod respektive tillfälleskod förändras efter utannonsering 

Beroende på hur den lokala utbildningsmallen ser ut kan det vara möjligt att 

förändra utbildningskod respektive tillfälleskod när den första versionen av 

utbildningen eller tillfället är i status ”påbörjad”. Om koden förändras för en 

utbildning eller utbildningstillfälle som redan är utannonserat kommer det vid ny 

utannonsering skapas en fil för utannonsering med ny identifierare. 

Du behöver manuellt ta bort den tidigare filen ur backwebben i NyA. 

i



Följande två exempel visar hantering i de fall önskad förändring av utbildningstillfället 

inte är möjligt i Ladok, till exempel då ett utbildningstillfälle är skapat utifrån en version av 

lokal utbildningsmall som inte innehåller önskade attribut.

Exempel A: Inget krav på att kod för utbildningstillfället återanvänds

1. Avbryt utannonsering av utbildningstillfället, dvs ändra datum för "Sista 

annonseringsdag" för utbildningstillfället

• Om utbildningstillfället inte ska nyttjas: ställ in utbildningstillfället i Ladok

• Om utbildningstillfället (anmälningsalternativet) är kopplat till antagningsomgång i 

NyA: Ställ in utbildningstillfället (anmälningsalternativet) i NyA. Meddela 

eventuellt anmälda sökande.

2. Skapa nytt utbildningstillfälle

3. Utannonsera det nya utbildningstillfället

• Om det tidigare, nu inställda, utbildningstillfället (anmälningsalternativet) var 

kopplat till antagningsomgång i NyA: Koppla det nya utbildningstillfället 

(anmälningsalternativet) till antagningsomgång i NyA.

Alternativ hantering, dvs. önskad förändring av utbildningstillfället är inte möjligt i Ladok
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Alternativ hantering, dvs. önskad förändring av utbildningstillfället är inte möjligt i Ladok

Exempel B: Krav att kod på utbildningstillfälle återanvänds

1. Registervårda studieperiod på utbildningstillfället så utbildningstillfället inte är inom 

halvåret. Det finns krav på att kod för utbildningstillfälle är unikt inom halvår.

2. Ändra datum för Sista annonseringsdag till dagens datum 

3. Utannonsera utbildningstillfället 

4. Ställ in utbildningstillfället så förväntat deltagande inte kan skapas 

5. Skapa nytt utbildningstillfälle med samma kod som det inställda utbildningstillfället på 

aktuell period

6. Utannonsera utbildningstillfället (dock tidigast dagen efter det tidigare, nu inställda 

utbildningstillfället, utannonserades med nytt datum för sista annonseringsdag)

• Om det tidigare, nu inställda, utbildningstillfället (anmälningsalternativet) inte var 

kopplat till antagningsomgång i NyA: Informationen uppdateras, vilket även 

inkluderar utbildningstillfällets UID.

• Om det tidigare, nu inställda, utbildningstillfället (anmälningsalternativet) är 

kopplat till antagningsomgång i NyA: Informationen om utbildningstillfället 

uppdateras inte i NyA. För att urvalsresultat ska föras över till det nya 

utbildningstillfället krävs uppdatering av UID i NyA:

1. Kontakta Ladoksupport för att få information om det tidigare, nu inställda, 

utbildningstillfällets UID samt UID för det nya utbildningstillfället

2. Kontakta UHR för hjälp med att korrigera UID i NyA för 

anmälningsalternativet
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