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Remissvar Förstudie gemensamt stöd för 
Utbildningsplanering 

Kungl. Tekniska högskolan (KTH) har ombetts att svara på remissen från 

Ladokkonsortiet ”Förstudie gemensamt stöd för Utbildningsplanering”. 

KTH har under flera års tid önskat att eventuell nytta med en gemensam 

utbildningsdatabas ska utredas av Ladokkonsortiet. KTH uppskattar att detta nu 

har skett och lämnar följande svar på remissen: 

KTH ställer sig generellt positivt till att Ladokkonsortiet bygger en gemensam 

lösning för utbildningsplanering enligt förstudiens beskrivning. KTH är positivt 

till att det tilltänkta systemstödet inkluderar processtöd för utbildningsplanering. 

Ur ett verksamhetsperspektiv ser KTH fördelar med att processtödet är 

konfigurerbart per lärosäte. Ur ett IT-perspektiv ser KTH dock att möjligheten till 

konfiguration per lärosäte kan komplicera arbetet med lokala integrationer 

jämfört med om det varit en nationellt standardiserad process. KTH är positivt 

till att det tilltänkta systemstödet för utbildningsplanering inkluderar samtliga 

utbildningsnivåer.  

KTH ser att det gemensamma stödet för utbildningsplanering kommer behöva 

kompletteras internt på KTH med lokalt systemstöd för vissa processer samt med 

lokala integrationer för överföring av utbildningsinformation till kringsystem. 

För att undvika att de lokala lösningarna och integrationerna blir kostsamma att 

utveckla och svåra att förvalta önskar KTH att tidigt få möjlighet att vara med och 

påverka val av standarder för informationsmodeller och teknik för integrationer. 

KTH önskar även att arbete med datamodell för informationsutbyte mellan 

system påbörjas i ett tidigt skede och ser gärna att man arbetar med etablerade 

standarder alternativt skapar nya. KTH önskar vidare att en mer modern teknik 

för prenumeration på events, gärna via meddelandebuss, ska erbjudas. 

KTH anser vidare att möjlighet att, via registervård, korrigera felaktigheter i 

utbildningsinformation i status Komplett är en förutsättning för att en smidig och 

rättssäker process för utbildningsinformation ska kunna stödjas. KTH ser därför 

att sådan funktionalitet behöver ingå i den gemensamma lösningen.  

KTH anser att det är viktigare att projektet startar än att frågan om 

finansieringsmodell utreds.  
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Vad gäller tidsaspekten är KTH positivt till att lärosätena kan börja använda 

systemstödet för utbildningsplanering allteftersom istället för att ha en skarp 

övergång. KTH har ett stort behov av den gemensamma lösningen och är 

intresserat av att börja använda lösningen så fort den gör nytta, om lösningen 

dröjer kommer KTH behöva undersöka alternativa lösningar.  

Detta remissvar har beretts av Plattformsstyrgruppen för utbildningens IT-stöd. 

 

Med vänlig hälsning 
 
 
 
 
Kerstin Jacobsson 
Universitetsdirektör, KTH 
 


