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2 Corona

• Drift och utveckling av Ladok fortgår som vanligt

• Samverkan SUHF, CSN, Ladok (31 mars) 

• Kursplanernas mål ska säkerställas men formerna för 

undervisning och examination får anpassas

• Studenternas rätt till studiemedel – lägesrapport SUHF, CSN 

och Ladokkonsortiet samverkansgrupp

• SUHF och Socialstyrelsen beredskap för smidigt utfärdande av 

examensbevis och legitimation för vårdyrken sommaren 2020 

• Övriga frågor med anledning av omställningen av undervisning 

och examination till nätbaserade former?



3 Vad är på gång i Konsortiet?

• Produktägare

• förmedla och förädla visionen för systemet både ut mot 
konsortiets parter men också inåt till våra utvecklingsteam

• Gemensamt stöd för utbildningsplanering

• Sista dag att svara på remissen fredag 3 april

• Remissvaren sammanställs och diskuteras med 
Ladokkonsortiets styrelse

• Inför Ladokstämman skickas förslag till beslut ut till lärosätena

• Beslut på Ladokstämman 28/5

• Lärosätesbesök



4 Ladokkonsortiets styrdokument

Strategi

Rambeslut

Verksamhetsplan

Beslutas av stämman

Gäller i 5 år

Beslutas av stämman

Gäller i 1 år  

inriktning för kommande 3 år

Beslutas av styrelsen

Gäller i 1 år  



5 Målområden under 2019-2024:
Ladok bidrar till effektiva lösningar genom att:

• den existerande funktionaliteten och infrastrukturen i Ladok kontinuerligt förbättras och 
vidareutvecklas i enlighet med användarnas- och tekniska behov utveckla stödet till 
lärosätenas planerings- och uppföljningsprocesser.

Ladok främjar digitalisering genom att:

• generera förslag till beslut och att ha stöd för automatisering i de processer som 
prioriteras av sektorn.

• skapa möjlighet till digital överföring till lokala bevarande system.

• utreda nya tekniska lösningar för att digitalisera lärosätenas studieadministration.

Ladok är ett stabilt, kostnadseffektivt, driftsäkert och tillgängligt stöd genom att

• ha en tillgänglighet på minst 99,5% per helår.

• förbättra och utveckla samverkan med andra system lokalt på lärosätena.

Ladok utökar stödet genom att:

• utveckla funktionalitet för lärosätenas behov av utbildningsplanering och ge möjlighet att 
ersätta de lokala utbildningsdatabaserna, om nyttoanalysen som genomförs under 2019 
visar på sektorsnytta.



6 Stämma 28 maj 2020

• Verksamhetsberättelse 2019

• Rambeslut

• Framtida styrning och ägande

• Gemensamt stöd för utbildningsplanering



UTVECKLING AV LADOK 2020



8 Löpande under 2020

• Rättningar

• Angelägna förbättringar

• Konvertering av webbramverket, Angular

• Lärosätena förstår vilka behörigheter som ska delas ut 

till användarna

• Corona



9 Kvartal 1

SWAMID AL2 och SWAMID AL2-MFA-HI (tvåfaktorsinloggning) i 

Ladok

SÄKER INLOGGNING

Smidigare deltagarhantering för aktivitetstillfällen

Smidigare hantering vid upprepad attestering

Underlätta att lägga till annan merit i tillgodoräknande

Vy för attestanter på startsida

RESULTATPROCESS

Utöka Utfall HST och HPR UTÖKNING BEFINTLIGA 

RAPPORTER

API: Uppgift om medarbetarrättigheter UTÖKNING API

Utökning BI-ojekt, löpande UTÖKNING BI-OBJEKT

Ta bort registreringar för fler STUDENTS DELTAGANDE

Historik på behörighetsprofil BEHÖRIGHETSSTYRNING



10 Kvartal 2

Intyg INTYG

Förbättrad CSV-fil för utdata

Förbättringar i vyerna Deltagande för kurs samt kurspaketering

UTDATA

Förenkla vid ta bort och lägg in nytt resultat, en student

Integration kan ange vem som klarmarkerat resultat

Resultatrapportering från Canvas till Ladok via LIS

Kunna göra ändringar i TG-ärenden innan det attesterats

Nytt delmål: Rapportör ska kunna se redo för resultat oavsett period

RESULTATPROCESS

EMREX är integrerad i Ladok

Nationellt intyg

Skolverket

ERSÄTTA PING

Bevisansökan fungerar likadant som TG-ansökan - bifoga dokument STUDENTGRÄNSSNITT



11 Kvartal 3

Utökade parametrar för utsökning i utdata

Komplettera vyer som listar tillfällesinformation

Utdata - pågående rapportering

Utdata - ärenden

UTDATA

Delge studenten resultatnoteringar innan resultatet är attesterat RESULTATPROCESS

Effektiv hantering av och åtkomst till utvalda studenter på startsida

Förenkla flöde för individuella åtaganden samt tillfällen

STUDENTS DELTAGANDE

Utforma systemaktiviteter för att ge möjlighet att bättre styra användares 

möjlighet att lägga till deltagande

BEHÖRIGHETSSTYRNING 

SAMT SPÅRBARHET

Sökning av folkbokföringsuppgifter mot Skatteverket

Permanent lösning för SCB-användare

ERSÄTTA PING



12 Kvartal 4
Studentgränssnitt STUDENTGRÄNSSNITT

Utdata - borttagna/ändrade resultat UTDATA

Bättre stöd för inmatning av resultat för stora grupper

Överblick via bokmärkta kurser på startsidan

RESULTATPROCESS

Förenkla hantering för sena förändringar av moduler i kurs

Förenkla hantering för sena förändringar av betygsskala

UTBILDNINGSINFORMATION SENA 

FÖRÄNDRINGAR

Förenkla flödet för tillfällesbyte av kurs både för administratör 

samt student

STUDENTS DELTAGANDE

Kompletteringar Socialstyrelsen samt CSN ERSÄTTA PING

Stöd för den informationsmängd som mobilitetssystem behöver 

finns i LIS-adaptern

STUDENTMOBILITET

Utöka Utfall HST och HPR  

Kvalitetssäkring av Genomströmning kurs samt 

Genomströmning kurspaketeringstillfälle

Kvalitetssäkring av Studiedeltagande-antagning

UTÖKNING BEFINTLIGA RAPPORTER



13 Verksamhetsplan – tekniska punkter

• Förbättra för lokala integrationer

• Förbättra dokumentation

• Internt/externt API

• Löpande tekniska förbättringar

• Följer verksamhetsförbättringar

• Konvertering av webbramverket, Angular



14
Stöd för hantering av forskarnivå samt 

utbytesstudier
• Smidigare hantering vid upprepad attestering

• Underlätta att lägga till annan merit i tillgodoräknande

• Vy för attestanter på startsida

• Intyg

• Förbättrad CSV-fil för utdata

• Utökade parametrar för utsökning i utdata

• Komplettera vyer som listar tillfällesinformation

• Effektiv hantering av och åtkomst till utvalda studenter på 
startsida

• Förenkla flöde för individuella åtaganden samt tillfällen


