
FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET - Mars 2011 

Vedlegg 1: Utdanningskoder/FAD 
Departementet ber om at virksomhetene i størst mulig utstrekning registrerer utdanningskode fra Statistisk sentralbyrås 
Standard for utdanningsgruppering i stedet for de tresifrede kodene som følger her, og som ikke oppdateres: 
 
 Kode Eksamen/utdanning 
 
I          Utdanning fra universitet og høgskole, høyere grad 
 101 Dr. grad realfag 
 102 Dr. grad samf.fag (humaniora) 
 103 Aktuarembetseksamen 
 106 Farmasøytisk embetseksamen 
 109 Embets-/magistergradseksamen i humanistiske og estetiske fag (tidligere hist.-fil. fag) 
 110 Hovedfagskandidat, humanistiske og estetiske fag 
 111 Mastergrad, humanistiske og estetiske fag,  2-årig 

112 Juridisk embetseksamen/ Master i rettsvitenskap 
 113 Embets-/magistergradseksamen i informatikk/databehandling 
 114 Embetseksamen i medievitenskap 
 115 Embets-/magistergradseksamen i matematisk-naturvitenskapelige fag 
 116 Master informasjonssystemer, 2-årig 
 118 Medisinsk embetseksamen 
 119 Master of Philosophy, medisinske fag 
 120 Master of Science, medisinske fag 
 121 Odontologisk embetseksamen 
 124 Embets-/magistergradseksamen i pedagogikk 
 125 Hovedfagskandidat, lærerutdanning og pedagogikk 
 126 Mastergrad, lærerutdanning og pedagogikk, 2-årig 
 127 Embets-/magistergradseksamen i psykologi 
 128 Embets-/magistergradseksamen i statsvitenskapelige fag 
 129 Master offentlig administrasjon, 2-årig 
 130 Embets-/magistergradseksamen i samfunnsvitenskapelige fag - ikke nevnt annet sted  
 131 Master samfunnsplanlegging, 2-årig 
 133 Sosialøkonomisk embetseksamen 
 136 Embets-/magistergradseksamen i sosiologi 
 137 Master sosiologi, 2-årig 
 139 Teologisk embetseksamen 
   142 Utdanning som gir lektorkompetanse - ikke nevnt annet sted 
 145 Hagebrukskandidateksamen 
 148 Jordskiftekandidateksamen 
 151 Landskapsarkitekteksamen (tidligere hagearkitekteksamen) 
 154 Meieriingeniør-/næringsmiddelkandidateksamen 
 157 Sivilagronomeksamen 
 160 Skogbrukskandidateksamen 
 161 Naturforvaltningskandidateksamen 
 163 Arkitekteksamen 
 166 Sivilingeniøreksamen 
 169 Veterinæreksamen 
 172 Siviløkonomeksamen eller høyere avdelings eksamen fra handelshøgskole/diplomøkonomeksamen  
                        fra Bedriftsøkonomisk Institutt (BI) med rett til å bruke tittelen siviløkonom (jf kode 603)  
 173 Master of Business Administration (MBA), 1 1/2-årig 
 174 Master of Science, økonomisk-administrative fag, 2-årig 
 175 Embetseksamen i idrett/idretttskandidateksamen 
 176 Embetseksamen eller diplomeksamen i musikk 
 178 Fiskerikandidateksamen 
 182 Embetseksamen i sykepleievitenskap 
 183 Master of Philosophy, humanistiske og estetiske fag 
 184 Master of Philosophy,  lærerutdanning og pedagogikk 
 185 Master of Philosophy, samfunnsfag og juridiske fag 
 186 Master of Philosophy, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 
 187 Master of Science, samfunnsfag og juridiske fag 
 188 Master og Science, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 
 189 Hovedfagskandidat, samfunnsfag og juridiske fag 
 193  Mastergrad, samfunnsfag og juridiske fag, 2-årig 
 194 Mastergrad, økonomiske og administrative fag, 2-årig 
 195 Mastergrad, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, 2-årig   
 196 Master of management 
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 197 Master, sosialt arbeid 
 198 Master, barnevern     
 199 Annen utdanning på universitets- og høgskolenivå, høyere grad                    
I a Lektorkompetanse etter særskilte vurdering       
 190 Lektor etter særskilt vurdering i håndverks- og industrifag 
 191 Lektor etter særskilt vurdering i estetiske fag (tidl. hist.-fil.fag) 
 192 Lektor etter særskilt vurdering i sjøfartsfag 
II Utdanning fra universitet, lavere grad, og fra høgskole 
 203 Cand.mag.eksamen i humanistiske og estetiske fag (tidl. hist.-fil. fag) 
 206 Cand.mag.eksamen i matematisk-naturvitenskapelige fag 
 209 Cand.mag.eksamen i samfunnsvitenskapelige fag 
 210 Cand.mag.eksamen eller kandidateksamen i musikk 
 212 Exam.oecon. 
 213 Cand.mag.eksamen i idrett 
 214 Cand.mag.eksamen i sykepleievitenskap 
 215 Utdanning som gir adjunktkompetanse, bygd på lærerutdanning 
 216 Utdanning som gir adjunktkompetanse, bygd på førskolelærerutdanning 
 217 Utdanning som gir adjunktkompetanse, bygd på 4-årig lærerhøgskole (ny ordning) 
 218 Utdanning som gir adjunktkompetanse, bygd på faglærerutdanning 
 219 Bachelor, pedagogikk 
 220 Bachelor, spesialpedagogikk 
 222 Bachelor, samfunnsfag og personalledelse 
 223 Bachelor, ingeniørfag 
 224 Bachelor, journalistikk 

225 Diplomøkonom, informasjon og samfunnskontakt 
226 Bachelor, informasjon og datateknologi 
227 Bachelor, sosialfag (inkl. sosialt arbeid, sosionom) 
228 Bachelor, barnevern 
229 Bachelor, vernepleie 

 Bachelor – ikke nevnt annet sted: 
 291 Bachelor, humanistiske og estetiske fag 
 292 Bachelor, lærerutdanning og pedagogikk 
 293 Bachelor, samfunnsfag og juridiske fag 
 294 Bachelor, økonomiske og administrative fag 
 295 Bachelor, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 
 296 Bachelor, helse-, sosial- og idrettsfag 
 297 Bachelor, primærnæringsfag 
 298 Bachelor, samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 
 299 Annen utdanning på universitets- og høgskolenivå, lavere grad   
II a Annen adjunktutdanning etter utdanningskrav for lærere i yrkesfag 
 221 Utdanning som gir adjunktkompetanse, bygd på yrkeslærerutdanning 
 263 Annen utdanning som gir adjunktkompetanse 
II b Deleksamen fra universitet eller høgskole 
 251 Grunnfagseksamen 
 255 Mellomfagseksamen 
 259 Andre deleksamener fra universitet eller høgskole 
III Lærerutdanning 
 303 Barnehagelærerutdanning/førskolelærerutdanning 
 306 Barnehagelærerutdanning/førskolelærerutdanning med videreutdanning som gir rett til opprykk   
 309 Eksamen fra lærerskole, 2-årig eller 4-årig (gammel ordning) 
 312 Eksamen fra lærerskole med videreutdanning som gir rett til opprykk/eksamen fra lærerhøgskole, 3-årig    
 315 Eksamen fra faglærerhøgskole 
 318 Eksamen fra faglærerhøgskole med videreutdanning som gir rett til opprykk  
 325 Utdanning fra spesiallærerhøgskole 
III a Annen lærerutdanning etter utdanningskrav for lærere i yrkesfag 
 321 Annen utdanning som gir faglærerkompetanse 
 324 Annen utdanning som gir faglærerkompetanse med videreutdanning som gir rett til opprykk  
 399 Lærer og faglærer uten godkjent utdanning 
IV Utdanning innen helse- og sosialomsorg 
 402 Arbeidsterapeututdanning, 2-årig 
 403 Aktivitør med fagbrev 
 406 Ergoterapeututdanning, 3-årig 
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 408 Barnevernspedagogutdanning eller barnevernslinje ved sosialhøgskole, eller tilsvarende 3-årig distriktshøgskoleutdanning   
 412 Barsel-, spedbarn- og barnepleierhøgskole, minimum 6 måneder 
 413 Barne- og ungdomsarbeider med fagbrev 
 414 Omsorgsarbeider med fagbrev 
 420 Bioingeniøreksamen (tidl. fysiokjemikereksamen eller MIP-ingeniøreksamen)    
 424 Fysioterapeut- eller mensendieckeksamen, minimum 2 års utdanning 
 428 Grunnskole i sykepleie (off. godkjent) 
 432 Grunnskole i vernepleie (off. godkjent) 
 436 Hjelpepleierutdanning (off. godkjent) 
 437 Videreutdanning i hjelpepleie, min. 6 måneder 
 440 Legesekretærutdanning 
 442 Audiografeksamen 
 444 Laboratorieassistentutdanning 
 445 Opplæring ved sykehuslaboratorium, minimum 2 år 
 448 Eksamen fra Norges sykepleierhøgskole eller tilsvarende administrativ utdanning fra distriktshøgskole, Norges kommunal-  
  og sosialhøgskole, NKI-skolen eller tilsvarende eksamen fra utlandet                           
 452 Ortopediingeniøreksamen (tidligere proteseteknikereksamen) 
 456 Reseptareksamen 
 460 Radiografeksamen/røntgenografeksamen 
 464 Sosionomeksamen 
 468 Spesialutdanning i sykepleie (psykiatri-, jordmor- eller helsesøsterutdanning)   
 472 Annen godkjent spesialutdanning i sykepleie  
 476 Tannlegeassistenteksamen 
 480 Tannpleiereksamen 
 482 Husmorvikarutdanning, min. 1/2-årig utdanning/Omsorgsfag (husmorvikar), videregående kurs I fra videregående skole  
 485 Husmorskoleutdanning 
 491   Ambulansepersonell med fagbrev 
 499 Annen utdanning innen helse- og sosialomsorg, min. 6 måneder 
V Utdanning fra tekniske skoler og høgskoler  
 503 Elementærteknisk skole, 1-årig - inkl. teknisk assistentutdanning 
 506 Teknisk fagskole, 2-årig 
 509 Ingeniørutdanning, 2- eller 3-årig, tidligere teknisk fagskole/maritim høgskole/næringsmiddelteknisk høgskole 
 512 Verkstedskole/yrkesskole, grunnleggende, minimum 1 år 
 515 Verkstedskole/yrkesskole, videregående, 2 år 
 518 Verkstedskole/yrkesskole, fullst. eller fag-/svenneprøve 
 521 Fagskoler i landbruk, skogbruk, gartneri- og hagebruk, fiskerifag, minimum 10 måneder  
 524 Yrkesskole i handels- og kontorfag, grunnleggende - minimum 1 års heltidsskole, eller handelsskole, minimum 6 måneder  
 527 Yrkesskole i handels- og kontorfag, videregående 
 528 Kontorfag - fagbrev 
 530 Eksamen fra håndverks- og kunstindustrihøgskole 
 599 Annen utdanning av håndverksmessig eller teknisk karakter - ikke nevnt annet sted 
VI Diverse spesialutdanning 
 601 Kateketutdanning, 4-årig utdanning fra Menighetsfakultetet, eller fra høgskole 
 602 Diakonutdanning, 4- eller 5-årig utdanning.  Sykepleier-, sosionom- eller 
  pedagogisk utdanning med ett års tilleggsutdanning i diakoni og grunnfag i kristendom 
 603 Bedriftsøkonomisk Institutt (BI), utdanning som kvalifiserer til eksamenstitlene:  Diplomøkonom BI (jf. kode 172),   
  bedriftsøkonomisk kandidat, høgskolekandidat eller bedriftsøkonom   
 604 Eksamen fra Handelsakademiet, 4-årig handelsøkonomstudium 
 606 Bibliotekhøgskoleeksamen 
 608 Eksamen fra Bankakademiet 
 609 Distriktshøgskoleutdanning, minimum 2 år 
 610 Eksamen i markedsføring, minimum 1 års utdanning 
 612 Eksamen fra Nordisk høgskole for husholdsvitenskap (tidligere Nordisk Husholdshøgskole)    
 615 Flygeledereksamen 
 618 Journalisthøgskoleeksamen 
 619 Høgskolekandidat, journalist, 2-årig 
 621 Kommunalkandidateksamen 
 624 Revisoreksamen, med rett til tittelen "registrert revisor" 
 627 Revisoreksamen, med rett til tittelen "statsautorisert revisor"  
 630 Eksamen fra kokk- og stuertskole, minimum 1 års utdanning 
 631  Renholdsoperatør - fagbrev 
 633 Kostholdsøkonomutdanning fra skole for kostholdsøkonomer, eller kjøkkenlederutdanning fra Yrkeskursene i Bergen   
 636 Husøkonomeksamen (tidligere oldfrueeksamen) 
 640 Mindre enn 3-årig utdanning i kirkemusikk (organisteksamen høyere grad) 
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 641 3-årig grunnutdanning i kirkemusikk (organisteksamen, normal grad) eller annen 3-årig grunnutdanning i musikk  
 642 4-årig utdanning i kirkemusikk, eller 3-årig grunnutdanning i kirkemusikk pluss til sammen ett års videreutdanning   
 643 Annen musikkutdanning 
 644 Diplom-/solisteksamen fra musikkhøgskole eller annen tilsvarende høyere utd. i  musikk 
 646 3-årig grunnutdanning i musikk (utd. som sanger, musiker, vokal-/instrumentalpedagog) eller musikkteoretisk utd, jf. Kode 641 
 648 Minst 2-årig musikkutdanning og tilfredsstillende pedagogisk utdanning 
 649 Musikklærerutdanning 
 651 Maskiniskskole (maskinist- og maskinsjefutdanning), minimum 10 mdr. måneder   
 654 Navigasjonsskole (styrmanns- og skipsførerutdanning), minimum 10 mdr. måneder   
 657 Radioskole med rett til radiotelegrafistsertifikat 
 660 Eksamen fra Norsk hotellhøgskole, eller tilsvarende utenlandsk eksamen 
 670 Eksamen fra datahøgskole, minimum 2 års utdanning 
 673 Annen eksamen fra datahøgskole eller dataskole, minimum 1 års utdanning 
 680 Statens trafikklærerskole, 1 års utdanning 
 681 Høgskolekandidat, offentlig administrasjon, 2-årig 
 682 Høgskolekandidat, offentlig administrasjon (inkluderer off.adm. 2-årig studium), 3-årig 
 683 Høgskolekandidat, samfunnsplanlegging, 2-årig 
 684 Høgskolekandidat, offentlig styring og økonomi/samfunnsfag med kulturforvaltning eller samfunnsfag og personalledelse, 2-årig 
 699 Annen spesialutdanning 
VII Etatsutdanning 
 710 Eksamen fra Statens saksbehandleropplæring, 1 års utdanning 
 720 Etatsutdanning 
 721 Etatsutdanning med kompetanse, politiet 
 722 Etatsutdanning, politiansiennitet 20 år 
 741 Obligatorisk etterutdanning for kontrollteknikere i regi av Statens næringsmiddeltilsyn 
 751 Grunnkurs RTV 
 752 Saksbehandlerkurs RTV  
 753 Distriktshøgskoler RTV 
 780 Høyere etatsutdanning 
 782 Politihøgskolen, 3 års utdanning 
VIII Militær utdanning 
 805 Befals- og offisersutdanning 
IX Allmennutdanning 
 905 Eksamen artium/økonomisk gymnas 
 910 Handelsgymnas, 2-årig 
 912 Ettårig sekretærkurs/ettårig studentkurs i tillegg til eksamen artium/økonomisk gymnas 
 913 Eksamen fra folkehøgskole 
 915 Eksamen fra middelskole, realskole eller ungdomsskole 
 920 Eksamen fra 7-årig folkeskole eller framhaldsskole 
IXa Utdanning fra videregående skoler 
 930 Videregående skole, studieretning for allmenne fag (AF) 
 931 Videregående skole, studieretning for fiskerifag (FF) 
 932 Videregående skole, studieretning for husflids- og estetiske fag (HE) 
 933 Videregående skole, studieretning for husholdningsfag (HH) 
 934 Videregående skole, studieretning for håndverks- og industrifag (HI) 
 935 Videregående skole, studieretning for handels- og kontorfag (HK) 
 936 Videregående skole, studieretning for landbruksfag (LF) 
 937 Videregående skole, studieretning for sjøfartsfag (SF) 
 938 Videregående skole, studieretning for sosial- og helsefag (SH) 
 939 Videregående skole, studieretning for idrettsfag (IF) 
IXb     Utdanning fra videregående skoler, etter “Reform 94” 
 940 Videregående skole, studieretning for allmenne og økonomiske/administrative fag (AA)               
 941 Videregående skole, studieretning for byggfag (BY) 
 942 Videregående skole, studieretning for elektrofag (EL) 
 943 Videregående skole, studieretning for formgivingsfag (FO) 
 944 Videregående skole, studieretning for hotell- og næringsmiddelfag (HN) 
 945 Videregående skole, studieretning for helse- og sosialfag (HS) 
 946 Videregående skole, studieretning for idrettsfag (ID) 
 947 Videregående skole, studieretning for kjemi- og prosessfag (KP) 
 948  Videregående skole, studieretning for musikk, dans og drama (MD)   
 949 Videregående skole, studieretning for mekaniske fag (ME) 
 950 Videregående skole, studieretning for naturbruk (NA) 
 951 Videregående skole, studieretning for tekniske byggfag (TB) 
 952      Videregående skole, studieretning for trearbeidsfag (TR) 
 953      Videregående skole, studieretning for media og kommunikasjon (MK)  
 954 Videregående skole, studieretning for salg og service (SA) 

955 Videregående skole, VK1 
956 Studieforberedende utdanningsprogram 
957 Yrkesfaglig utdanningsprogram 


