
V

F_UTD_PERSON

SNR_NUDB

REGDATO

STUDIEKODE

KODE

snr

Registreringsdato

Studiekode. Første siffer angir 
hovedgruppen, og resterende siffer 
angir hvilket studium. Dateres vha. 
REGDATO

Hendelseskode

Snr er et løpenummer som unikt 
identifiserer personer over tid. Ved skifte 
av fødselsnummer en eller flere ganger vil 
Snr være bindeleddet mellom de ulike 
fødselsnumrene og sikre at vi har en unik 
nøkkel over tid. 
Ugyldige SNR_NUDB vil få et eget 
løpenummer som starter med 'U'.
Krypteres ved utlevering.

Registreringsdato vil fungere som en siste 
oppdaterings- /endringsdato for hele 
recorden sett under ett, uavhengig av om 
det er en tilgang, avgang eller endring.

I høyere utdanning vil STUDIEKODE 
være lik UH-gruppe med 3 foran.
 (eks. 317 Cand.mag.-utdanning, 309B 
Bachelor, førskolelærerutdanning) 

Settes ved danning av forløp i 
datavarehuset og angir hvilken hendelse 
recorden representerer.

100

200

201

210

211

220

221

230

240

250

260

0

1

2

3

Avslutta grunnskole

Grunnkurs allmennfag

Grunnkurs yrkesfag

VK I allmennfag

VK I yrkesfag

VK II allmennfag

VK II yrkesfag

Andre kurs under loven

Fagopplæring før R94

Andre videreg. kurs

Andre kurs på mellomnivået

Avgangsrecord

Tilgangsrecord

Endringsrecord

Tilgang(venstresensur)

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Kortnavn
Variabelnavn

Datatype, lengde

YYYYMM

VARCHAR2

NUMBER

VARCHAR2

VARCHAR2

8

6

3

1

DefinisjonKoder

Fortløpende

Kommentar

19701001

19701001

19701001

19701001

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Datoformat:

Endring:

Gyldig til:

Gyldig til:

Gyldig til:

Gyldig til:



V

F_UTD_PERSONVariabelbeskrivelse for tabellen(e):

ENDREKODE

TILGDATO

AVGDATO

UTDTILG

Endrekode for internvariablene

Tilfellets tilgangsdato

Tilfellets avgangsdato

Tilgangsdato for hovedgruppen.

Settes ved danning av endringsrecord i 
NUDB og viser hvilke internvariable som 
har endret verdi siden forrige record i 
forløpstabellen. Hver internvariabel får en 
unik kodeverdi. Kodeverdiene summeres 
dersom endringer har funnet sted på flere 
internvariable samtidig. Summen angir en 
unik kombinasjon av endringer. Eksempel:
Dersom en record i forløpstabellen 
F_UTD_KURS har ENDRKODE =  3073, 
så  betyr det at SKOLEKOM, KLTRINN 
og HELDEL (1 + 1024 + 2048 = 3073) har
endret verdi siden  forrige registrering. (se 
kodelisten).

Settes ved tilgang til nytt kurstilfelle og 
endres ikke. På F_UTD_PERSON settes 
TILGDATO når en person kommer inn i 
utdanningssystemet første gang eller etter å
ha vært helt ute.

Settes når kurstilfellet avsluttes, ellers 
blank (NULL) På forløp-person betyr det 
når en går ut av utdanningssystemet. På 
demografi når personen ikke lenger er 
bosatt.

Settes ved tilgang til nytt overordnet 
utdanningstilfelle og ved tilgang til ny 
hovedgruppe (ved overgang) for det 
samme tilfellet. Hovedgruppe=1. siffer i 
STUDIEKODE

1

1024

16

2

2048

256

32

4

512

8

SEMESTER_I_UTD

KOMP

SEMESTER_I_HOY_UTD

SEMESTER_I_VUTD

UTLAND

NUS2000

SEMESTER_I_UTL_HOY

SEMESTER_I_VUTD_LOV

STUDRETN

SEMESTER_I_UTL_VUTD

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Kortnavn
Variabelnavn

Datatype, lengde

YYYYMM

YYYYMM

YYYYMM

NUMBER

NUMBER

NUMBER

NUMBER

5

6

6

6

DefinisjonKoder

Kommentar

19701001

19701001

19700110

19701001

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Datoformat:

Datoformat:

Datoformat:

Gyldig til:

Gyldig til:

Gyldig til:

Gyldig til:



V

F_UTD_PERSONVariabelbeskrivelse for tabellen(e):

UTDAVG

STUDTILG

STUDAVG

UTFALL

Avgangsdato for hovedgruppen.

Tilgangsdato for studiet.

Avgangsdato for studiet.

Utfall, omkodet

Settes når overordnet utdanningstilfelle 
avsluttes, og ved avgang fra en 
hovedgruppe (ved overgang til ny), ellers 
NULL. Hovedgruppe=1. siffer i 
STUDIEKODE

Settes ved tilgang til nytt overordnet 
utdanningstilfelle og ved tilgang til ny 
hovedgruppe (ved overgang) for det 
samme tilfellet og ved tilgang til ny 
studiekode (ved overgang) for det samme 
tilfellet.

Settes når overordnet utdanningstilfelle 
avsluttes, og ved avgang fra en 
hovedgruppe (ved overgang til ny), , og 
ved avgang fra en studiekode (ved 
overgang til ny), ellers NULL

Settes ved avgang og endres ikke. Ellers 
NULL (blank)

1

2

8

Kodet avbrutt i NUDB. Kurset
har vært registrert som startet 
på en NUS-kode, men det er 
ikke registrert noen avslutning
og heller ikke registrert som 
igangværende året etter på 
samme NUS-kode
Ikke fullført

Fullført

=

=

=

Kortnavn
Variabelnavn

Datatype, lengde

YYYYMM

YYYYMM

YYYYMM

NUMBER

NUMBER

NUMBER

VARCHAR2

6

6

6

1

DefinisjonKoder

Kommentar

19700110

19701001

19701001

19741001

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Datoformat:

Datoformat:

Datoformat:

Gyldig til:

Gyldig til:

Gyldig til:

Gyldig til:



V

F_UTD_PERSONVariabelbeskrivelse for tabellen(e):

FTYPE

SEMESTER_INNEN_STUDIE

FULLF_NORMERT

Fagprøvetype

Antall semester innen studiet.

Fullført på normert tid innen studiet.

For avsluttet fag/svennprøve. 

Angir hvor mange semester 
eleven/studenten har brukt på å fullføre 
utdanningen. Beregnes for utvalgte 
fullførte studier. For høyere utdanning er 
normert tid beregnet i forhold til katalog 
over antatt antall semestre i ulike studier. I 
videregående utdanning er variabelen 
beregnet ved hjelp av KOMP der den er 
utfylt, ellers ved hjelp av høyeste 
klassetrinn for utdanningen.

Variabelen angir om eleven/studenten har 
fullført utdanningen på normert tid eller 
om hun har brukt kortere eller lengre tid.

' '

9

E

K

L

O

P

1

2

3

Andre enn fagprøver

Uoppgitt

Fagprøve som elev i skole

Avlagt kompetanseprøve

Fagprøve som lærling

Lærekandidat med 
opplæringskontrakt
Fagprøve som praksiskandidat

Fullført på under normert tid

Fullført på normert tid

Fullført på over normert tid

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Kortnavn
Variabelnavn

Datatype, lengde

VARCHAR2

NUMBER

VARCHAR2

1

2

1

DefinisjonKoder

For videregående opplæring registreres 
hvorvidt en lærling er på 
opplæringskontrakt eller ordinær 
lærlingekontrakt. Lærling er etter 
Opplæringsloven den som har skrevet en 
lærekontrakt med sikte på fagprøve eller 
svenneprøve i fag som har læretid etter 
forskrifter gitt med hjemmel i 
opplæringsloven§ 3-4. Lærekandidat er 
etter denne loven den som har skrevet en 
opplæringskontrakt med sikte på en mindre
omfattande prøve enn fag- eller 
svenneprøve. 
For fagprøvekandidater registreres det om 
kandidaten har bakgrunn som elev, lærling 
eller praksiskandidat ved fremstilling til 
fag-/svenneprøven.

Kommentar

19971001

19701001

19701001

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Gyldig til:

Gyldig til:

Gyldig til:



V

F_UTD_PERSONVariabelbeskrivelse for tabellen(e):

SEMESTER_OVER_NORMERT

NUS2000

NUS2000DATO

Anntall  semester over normert tid 
innen studiet

Utdanningens art NUS2000 for fag i 
semesteret (ikke studiemål)

Endringsdato for NUS2000 på 
PERSON-nivået

Dersom en elev/student har brukt lengre tid
enn normert tid på å fullføre en utdanning, 
vil denne variabelen angi antall semester 
hun har brukt utover normert tid. Dersom 
studenten har brukt kortere tid enn normert
vil det angis som negativt tall.

I F_UTD_PERSON er NUS2000 en 
endringsvariabel. På lavere nivå på 
universitetsstudier vil det ofte kunne være 
valgt tilfeldig blant flere NUS-koder i 
samme UHGRUPPE 

Kortnavn
Variabelnavn

Datatype, lengde

YYYYMM

NUMBER

VARCHAR2

NUMBER

2

6

6

DefinisjonKoder

Fortløpende

Kommentar

19701001

19701001

19701001

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Datoformat:

Endring:

Gyldig til:

Gyldig til:

Gyldig til:



V

F_UTD_PERSONVariabelbeskrivelse for tabellen(e):

STUDRETN

SSBs studieretningskode

 Kode 01-19 gjelder før Reform94. Kode 
21-50 gjelder Reform94. Kode 60-78 
gjelder Kunnskapsløftet fra 2006.

01

03

05

07

09

10

11

17

19

21

22

23

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

50

60

61

62

70

71

72

73

74

75

76

77

78

98

Allmennfag

Husflids- og estetiske fag

Handels- og kontorfag

Håndverks- og industrifag

Fiskeri- og sjøfartsfag

Landbruksfag og naturbruk

Helse og sosial fag

Husholdningsfag

Idrettsfag

Allmenne, økonomiske og 
administrative fag
Musikk, dans og drama

Idrettsfag

Helse og sosialfag

Naturbruk

Formgivingsfag

Hotell- og næringsmiddelfag

Byggfag

Tekniske byggfag

Elektrofag

Mekaniske fag

Kjemi- og prosessfag

Trearbeiderfag

Medier og kommunikasjon

Salg og service

Teknisk fagskole

 Idrettsfag

 Musikk, dans og drama

Studiespesialisering

Bygg- og anleggsteknikk

Design og håndverk

 Elektrofag

 Helse- og sosialfag

 Medier og kommunikasjon

 Naturbruk

Restaurant- og matfag

Service og samferdsel

Teknikk og industriell 
produksjon
Alternativ opplæring utenfor 
utdanningsprogram

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Kortnavn
Variabelnavn

Datatype, lengde

VARCHAR2 2

DefinisjonKoder

Kommentar

19741001Gyldig fra:

Gyldig til:



V

F_UTD_PERSONVariabelbeskrivelse for tabellen(e):

STUDRETNDATO

KOMP

KOMPDATO

SEMESTER_I_UTD

Endringsdato for STUDRETN på 
PERSON-nivået

Elevens kompetanse etter VKII/ VKIII

Endringsdato for KOMP på 
PERSON-nivået

Antall semester registrert i utdanning

Fom avslutta skoleåret 1996/97 og igang 
1.10.1997

videregående og høyere utdanning. 
Opphold telles ikke med.

1

2

3

4

5

Generell studiekompetanse

Yrkeskompetanse 
dokumentert med svennebrev 
eller fagbrev, læretid normalt 
etter to år i skole
Yrkeskompetanse 
dokumentert med vitnemål
Underveis til 
yrkeskompetanse, tredje år i 
skole før læretid
Yrkeskompetanse 
dokumentert med svennebrev 
eller fagbrev, læretid etter tre 
år i skole

=

=

=

=

=

Kortnavn
Variabelnavn

Datatype, lengde

YYYYMM

YYYYMM

NUMBER

VARCHAR2

NUMBER

NUMBER

6

1

6

2

DefinisjonKoder

Kompetanse viser om kurset gir 
studiekompetanse eller yrkeskompetanse. 
Gjelder 3. og eventuelt 4. år av 
videregående opplæring, fra og med 
Reform 94.

Kommentar

19741001

20001001

19971001

19701001

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Datoformat:

Datoformat:

Gyldig til:

Gyldig til:

Gyldig til:

Gyldig til:



V

F_UTD_PERSONVariabelbeskrivelse for tabellen(e):

SEMSTER_I_UTD_DATO

SEMESTER_I_VUTD

SEMSTER_I_VUTD_DATO

SEMSTER_I_VUTD_LOV

Endringsdato for antall semester 
registrert i utdanning

Antall semester i videregående 
utdanning

Endringsdato for antall semester i 
videregående utdanning

Antall semester i videregående 
utdanning under lov om videregående 
opplæring/opplæringsloven

Opphold telles ikke med. 

Opphold telles ikke med.

Kortnavn
Variabelnavn

Datatype, lengde

YYYYMM

YYYYMM

NUMBER

NUMBER

NUMBER

NUMBER

6

2

6

2

DefinisjonKoder

Kommentar

19701001

19701001

19701001

19701001

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Datoformat:

Datoformat:

Gyldig til:

Gyldig til:

Gyldig til:

Gyldig til:



V

F_UTD_PERSONVariabelbeskrivelse for tabellen(e):

SEMESTER_I_VUTD_LOV_DATO

SEMESTER_I_HOY_UTD

SEMESTER_I_HOY_UTD_DATO

TOTSTUDPOENG_EKS (UTGÅR)

Endringsdato for antall semester i 
videregående utdanning under lov om 
videregående opplæring/opplær

Antall semester i høyere utdanning

Endringsdato for antall semester i 
høyere utdanning

Totalt antall eksamenstudiepoeng hittil

Høyere utdaning defineres somHOVED = 
3.
Opphold skal ikke telles med.

Høgskole/universitet. Summen av alle 
eksamenstudiepoeng(rectype 3) fra og med
oktober 1998. Dataene er komplette fra og 
med oktober 2001.

Kortnavn
Variabelnavn

Datatype, lengde

YYYYMM

YYYYMM

NUMBER

NUMBER

NUMBER

NUMBER

6

2

6

5

DefinisjonKoder

Kommentar

19701001

19701001

19701001

19991001

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Datoformat:

Datoformat:

Gyldig til:

Gyldig til:

Gyldig til:

Gyldig til:



V

F_UTD_PERSONVariabelbeskrivelse for tabellen(e):

TOTSTUDPOENG_EKS_DATO 
(UTGÅR)

TOTSTUDPOENG_GRAD (UTGÅR)

TOTSTUDPOENG_GRAD_DATO 
(UTGÅR)

SEMESTER_I_UTL_VUTD

Datering av totalt antall 
eksamenstudiepoeng hittil

Totalt antall gradstudiepoeng hittil

Datering av totalt antall 
gradstudiepoeng hittil

Antall semester i videregående 
utdanning i utlandet

Høgskole/universitet. Fra og med oktober 
1998

Hoved = 1 og 2.
Opphold telles ikke med.

Kortnavn
Variabelnavn

Datatype, lengde

YYYYMM

YYYYMM

NUMBER

NUMBER

NUMBER

NUMBER

6

5

6

2

DefinisjonKoder

Kommentar

19991001

19991001

19991001

19861001

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Datoformat:

Datoformat:

Gyldig til:

Gyldig til:

Gyldig til:

Gyldig til:



V

F_UTD_PERSONVariabelbeskrivelse for tabellen(e):

SEMESTER_I_UTL_VUTD_DATO

SEMESTER_I_UTL_HOY

SEMSTER_I_UTL_HOY_DATO

UTLAND

Endringsdato for antall semester i 
videregående utdanning i utlandet

Antall semester i høyere utdanning i 
utlandet

Endringsdato for antall semester i 
høyere utdanning i utlandet

Utdannelse i utlandet

Høyere utdaning defineres som hoved = 3.
Opphold telles ikke med."

1 = Utlandet
2 = Ikke utlandet

Kortnavn
Variabelnavn

Datatype, lengde

YYYYMM

YYYYMM

NUMBER

NUMBER

NUMBER

VARCHAR2

6

2

6

1

DefinisjonKoder

Kommentar

19861001

19861001

19861001

19861001

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Datoformat:

Datoformat:

Gyldig til:

Gyldig til:

Gyldig til:

Gyldig til:



V

F_UTD_PERSONVariabelbeskrivelse for tabellen(e):

UTLANDDATO

MRK_DG

MRK_SNR_NUDB

STATUS1

Endringsdato for utdanning i utlandet

Global datomerking av startdatoer 
som er flyttet vhs. vårsemester- eller 
vekttallsregelen.

Merker ev. omkodinger etc. på 
SNR_NUDB

Teknisk hjelpevariabel

1= Dato er flyttet iht. vårsemesterregelen.
2= Dato er satt vha. vekttall i 
vektallsregelen. 
3=Dato er satt vha. STOPPDny i 
vektallsregelen.
 4= Opprinnelig avgangsdatering er flyttet 
fra september til august i ettertid."

Markerer om SNR_NUDB er gyldig eller 
ikke. 

Angir fra hvilken fil vi har fått 
opplysningen

1

2

3

Ugyldig fnr

Seksjonens selvgenererte fnr 
(har 9 i syvende pos. i FNR)
Gyldig fnr som ikke matcher 
mot snr-katalogen

=

=

=

Kortnavn
Variabelnavn

Datatype, lengde

YYYYMM

NUMBER

VARCHAR2

VARCHAR2

VARCHAR2

6

2

1

1

DefinisjonKoder

Kommentar

19741001

19741001

19701001

19701001

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Datoformat:

Gyldig til:

Gyldig til:

Gyldig til:

Gyldig til:



V

F_UTD_PERSONVariabelbeskrivelse for tabellen(e):

STATUS2

STATUS3

STATUS4

STATUS5

TOMDATO

Teknisk hjelpevariabel

Teknisk hjelpevariabel

Teknisk hjelpevariabel

Teknisk hjelpevariabel

Dato som benyttes for å effektivisere 
uttak av tverrsnitt

Angir en kode for hvilke regler som er 
benyttet for å bygge opp recorden i 
datavarehuset

Alle records for kurstilfeller som er 
avsluttet skal ha registrert kursets 
avgangsdato i dette kjennemerke

Kortnavn
Variabelnavn

Datatype, lengde

YYYYMM

VARCHAR2

VARCHAR2

VARCHAR2

VARCHAR2

NUMBER

4

1

1

1

6

DefinisjonKoder

Kommentar

19701001

19701001

19701001

19701001

19701001

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Datoformat:

Gyldig til:

Gyldig til:

Gyldig til:

Gyldig til:

Gyldig til:



V

F_UTD_PERSONVariabelbeskrivelse for tabellen(e):

STUDTOM

Dato som benyttes for å effektivisere 
uttak av tverrsnitt

Alle records for studietilfellet som er 
avsluttet skal ha registrert studiets avgang i
dette kjennemerket.

Kortnavn
Variabelnavn

Datatype, lengde

YYYYMM

NUMBER 6

DefinisjonKoder

Kommentar

19701001Gyldig fra:

Datoformat:

Gyldig til:


