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Universitetsdirektören 
 

Ladokkonsortiet 

Beslut om 
 
Remissvar om gemensamt stöd för utbildningsplanering i Ladok utifrån förstudie 

från Ladokkonsortiet. 

 

 
Beslut 
 
Karolinska Institutet (KI) tillstyrker förslaget om att utveckla ett stöd för gemensam 

utbildningsplanering i Ladok. 

 

KI ställer sig positivt till utvecklandet av ett gemensamt stöd för 

utbildningsplanering i Ladok eftersom KI bedömer att det innebär 

effektivitetsvinster både på nationell och lokal nivå. 

 

Svar på frågorna: 

 

• Är lärosätet positivt till att Ladokkonsortiet bygger en gemensam lösning för 

utbildningsplanering enligt förstudiens beskrivning?  

 

Ja. 

 

• Vilken av de föreslagna finansieringsmodellerna förordar lärosätet? 

 

Alla lärosäten finansierar lösningen. 

 

• Givet den beskrivna tidplanen och lösningens omfattning, när tror lärosätet 

att det kan vara aktuellt att börja använda den gemensamma lösningen? 

(frågan är frivillig att besvara) 

 

För forskarnivå eventuellt 2022. För grundnivå och avancerad nivå från 

2023. 
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Ärendet 
 
I enlighet med Ladokkonsortiets strategidokument för 2019-2024 har konsortiet 

genomfört en nyttoanalys om gemensam utbildningsplanering i Ladok. Målet med 

en gemensam lösning är att skapa ett mer kostnadseffektivt och över tid hållbart 

systemstöd än dagens lösningar. För att ta ställning till om en gemensam lösning ska 

byggas i Ladok har en förstudie genomförts som beskriver innehållet i lösningen, 

vilka kostnader lösningen innebär, en tidplan och implementeringsstrategi samt hur 

lösningen ska finansieras.  

 

På KI har ärendeberedningen genomförts i dialog med berörda processägare, IT-

avdelningen samt förvaltningsorganisationen för ki.se. 

 

 
Skäl för beslutet 
 

Ett gemensamt stöd för utbildningsplanering i Ladok ger KI bättre möjligheter till ett 

enhetligt stöd för utbildningsdokumentation för samtliga tre utbildningsnivåer. Det 

planerade stödet ger dessutom möjlighet till utökat stöd för planering av 

uppdragsutbildning. 

 

Det är en fördel att samla en större del av studie- och utbildningsdokumentationen i 

samma system, eftersom det gör det enklare för användarna att arbeta i ett och 

samma gränssnitt med fler delar av den utbildningsadministrativa processen. 

 

Utöver detta ger lösningen i förslaget de tekniska förutsättningar KI behöver för att 

göra integrationer till konsumerande och producerande system. 

 

Ur ett sektorsperspektiv uppnår man en högre grad resursutnyttjande och 

kostnadseffektivitet om samtliga lärosäten nyttjar en gemensam lösning. Det lagda 

förslaget skapar nödvändiga förutsättningar att stödja de delvis olika processer som 

lärosätena har behov av. Om en gemensam finansiering tillämpas stärks lärosätenas 

incitament att använda lösningen. 

 

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad universitetsdirektör Katarina Bjelke 

efter föredragning av avdelningschef Åsa Nandorf. I ärendets slutliga handläggning 

har kommunikationsdirektör Anna Maria Böök och IT-direktör Joakim Winter även 

deltagit. 

 

 

 

Katarina Bjelke 

  


