
V

TAB_UTD_PERSON

SNR_NUDB

SOSBAK

NUS2000_FAR_16

NUS2000_MOR_16

Snr

Foreldrenes utd.nivå da personen var 
16 år

Fars høyeste utdanning da personen 
var 16 år

Mors høyeste utdanning da personen 
var 16 år

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.

1

2

3

4

9

Lang høyere. Mor eller far 
eller begge har utdanning på 
nivå 7 el. 8
Kort høyere. Mor eller far 
eller begge har utdanning på 
nivå 6
Videregående. Mor eller far 
eller begge har utdanning på 
nivå 3, 4 eller 5
Grunnskole. Mor eller far eller
begge har utdanning på nivå 0,
1 eller 2
Uoppgitt.  Begge foreldrene 
har uoppgitt utdanning.

=

=

=

=

=

Kortnavn
Variabelnavn

Datatype, lengde

VARCHAR2

VARCHAR2

VARCHAR2

VARCHAR2

8

1

6

6

DefinisjonKoder

Kommentar

19701001

19701001

19701001

19701001

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Gyldig til:

Gyldig til:

Gyldig til:

Gyldig til:



V

TAB_UTD_PERSONVariabelbeskrivelse for tabellen(e):

KJOENN

FODT_AAR

FODT_DATO

FODATO

Kjønn

Fødselsår

Fødselsdato

Oppholdsdato, første opphold i Norge

Utfylt også for ikke-innvandrere. De fleste
har samme dato som fødselsdato. 
88888888=fødselsregistrerte. Mange har 
19601101 og 19640930. 
  

1

2

9

Menn

Kvinner

Uoppgitt kjønn

=

=

=

Kortnavn
Variabelnavn

Datatype, lengde

YYYY

YYYYMMDD

YYYYMMDD

VARCHAR2

NUMBER

NUMBER

NUMBER

1

4

8

8

DefinisjonKoder

Variabelen viser personens første 
oppholdsdato i landet

Kommentar

19701001

19701001

19701001

19701001

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Datoformat:

Datoformat:

Datoformat:

Gyldig til:

Gyldig til:

Gyldig til:

Gyldig til:



V

TAB_UTD_PERSONVariabelbeskrivelse for tabellen(e):

FODELAND

INVKAT

LANDBAK

KOMM_16

Fødeland

Innvandringskategori

Landbakgrunn

Bostedskommune ved fylte 16 år

A

B

C

D

E

F

G

Uten innvandringsbakgrunn

Førstegenerasjons innvandrer 
uten norsk bakgrunn
Person født i Norge av to 
utenlandsfødte foreldre
Koden er ikke i bruk. 
(Utenlandsadoptert)
Utenlandsfødt med en norsk 
forelder
Norskfødt med en utenlandsk 
forelder
Født i utlandet av norskfødte 
foreldre

=

=

=

=

=

=

=

Kortnavn
Variabelnavn

Datatype, lengde

VARCHAR2

VARCHAR2

VARCHAR2

VARCHAR2

3

1

3

4

DefinisjonKoder

Variabelen viser landkode for personens 
fødeland, det vil si morens bostedsland ved
fødselen.

Variabelen viser ulike kombinasjoner av 
eget eller foreldres fødeland.

For personer født i utlandet, er dette (med 
noen få unntak) eget fødeland. For personer
født i Norge er det foreldrenes fødeland. I 
de tilfeller der foreldrene har ulikt 
fødeland, er det morens fødeland som blir 
valgt. Hvis ikke personen selv eller noen av
foreldrene er utenlandsfødt, hentes 
landbakgrunn fra de første utenlandsfødte 
en treffer på i rekkefølgen mormor, morfar,
farmor eller farfar.

Kommentar

19701001

19701001

19701001

19701001

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Gyldig til:

Gyldig til:

Gyldig til:

Gyldig til:



V

TAB_UTD_PERSONVariabelbeskrivelse for tabellen(e):

AAR_FORSTE_FULLF_GS

AAR_FORSTE_FULLF_VS

AAR_FORSTE_FULLF_VS_LOV

Årstall første gang fullført utdanning 
på grunnskolenivå

Årstall  første gang fullført tre-årig 
videregående-skole-nivå

Årstall  første gang fullført tre-årig 
utdanning under lov om videregående 
opplæring/opplæringsloven

Fullført treårig videregående skole 
defineres som UTFALL = 8 og RECTYPE
<> 3 (blank kan forekomme) og 
NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-
koden) = 4 eller 5.

Det er rimelig å bruke klassetrinn 12 etter 
R94(muligens med unntak av 
avviksfagene, de som tar 3 år i skole og 2 
år i lære.), men for tidligere år er ikke dette
uproblematisk. f.eks. vil da hjelpepleiere 
ikke bli definert som fullført videregående 
nivå.

Fullført treårig utdanning under lov om 
videregående opplæring defineres som 
UTFALL = 8 og RECTYPE <> 3 (blank 
kan forekomme) og NUS2000-nivå (første
siffer i NUS2000-koden) = 4 eller 5 og 
STUDRETN <> blank.

Kortnavn
Variabelnavn

Datatype, lengde

YYYY

YYYY

YYYY

NUMBER

NUMBER

NUMBER

4

4

4

DefinisjonKoder

Kommentar

19701001

19701001

19701001

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Datoformat:

Datoformat:

Datoformat:

Gyldig til:

Gyldig til:

Gyldig til:



V

TAB_UTD_PERSONVariabelbeskrivelse for tabellen(e):

AAR_FORSTE_FULLF_VSA

AAR_FORSTE_FULLF_VSA_LOV

AAR_FORSTE_FULLF_VSY

AAR_FORSTE_FULLF_VSY_LOV

Årstall første gang fullført tre-årig 
utdanning på videregående-skole-
nivå, allmennfag

Årstall første gang fullført tre-årig 
utdanning under lov om videregående 
opplæring, allmennfag

Årstall første gang fullført tre-årig 
utdanning på videregående-skole-
nivå, yrkesfag

Årstall første gang fullført tre-årig 
utdanning under lov om videregående 
opplæring, yrkesfag

Fullført treårig videregående skole, 
allmenfag defineres som UTFALL = 8 og 
RECTYPE <> 3 (blank kan forekomme) 
og NUS2000-nivå (første siffer i 
NUS2000-koden) = 4 eller 5 og fagfelt 
(andresiffer i NUS2000-koden) = 0.

Fullført treårig under lov om videregående 
opplæring, allmenfag defineres som 
UTFALL = 8 og RECTYPE <> 3 (blank 
kan forekomme) og NUS2000-nivå (første
siffer i NUS2000-koden) = 4 eller 5 og 
STUDRETN = 01, 21, 22, 23.

Fullført treårig videregående skole, 
yrkesfag defineres som UTFALL = 8 og 
RECTYPE <> 3 (blank kan forekomme) 
og NUS2000-nivå (første siffer i 
NUS2000-koden) = 4 eller 5 og fagfelt 
(andresiffer i NUS2000-koden) <> 0.

Fullført treårig utdanning under lov om 
videregående opplæring,  yrkesfag 
defineres som UTFALL = 8 og RECTYPE
<> 3 (blank kan forekomme) og 
NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-
koden) = 4 eller 5 og STUDRETN = 03-
19, 31-99

Kortnavn
Variabelnavn

Datatype, lengde

YYYY

YYYY

YYYY

YYYY

NUMBER

NUMBER

NUMBER

NUMBER

4

4

4

4

DefinisjonKoder

Kommentar

19701001

19701001

19701001

19701001

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Datoformat:

Datoformat:

Datoformat:

Datoformat:

Gyldig til:

Gyldig til:

Gyldig til:

Gyldig til:



V

TAB_UTD_PERSONVariabelbeskrivelse for tabellen(e):

AAR_FORSTE_FULLF_HOY

AAR_FORSTE_FULLF_CMG

AAR_FORSTE_FULLF_BACH

AAR_FORSTE_FULLF_HOV

Årstall første gang fullført 
høgskolekandidat eller tilsvarende

Årstall første gang fullført cand.mag. 
eller tilsvarende

Årstall første gang fullført bachelor

Årstall første gang fullført 
hovedfagsnivå/master

Fullført høgskolekandidatnivå defineres 
som UTFALL=8 og RECTYPE <> 3 og 
NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-
koden) = 6 og klassetrinn = 15 eller 16 og 
UHGRUPPE ulik 01-03.

Cand.mag-nivå defineres som NUS2000-
nivå (første siffer i NUS2000-koden) = 6 
og klassetrinn > 16 

Fullført betyr at UTFALL = 8 og 
RECTYPE <> 3 "

Fullført hovedfag defineres som  UTFALL
= 8 og RECTYPE <> 3 NUS2000-nivå 
(første siffer i NUS2000-koden) = 7.

Kortnavn
Variabelnavn

Datatype, lengde

YYYY

YYYY

YYYY

NUMBER

NUMBER

VARCHAR2

NUMBER

4

4

4

4

DefinisjonKoder

Kommentar

19701001

19701001

20051001

19701001

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Datoformat:

Datoformat:

Datoformat:

Gyldig til:

Gyldig til:

Gyldig til:

Gyldig til:



V

TAB_UTD_PERSONVariabelbeskrivelse for tabellen(e):

AAR_FORSTE_FULLF_DOK

SEMESTER_FFF_VS

SEMESTER_FFF_VS_LOV

SEMESTER_FFF_VSA

Årstall første gang fullført doktorgrad

Antall semester registrert i 
videregående utd. før første fullførte 
3-årige videregående utdanning.

Antall semester registrert i utd. under 
lov om vid. oppl. før første fullførte 3-
årige under loven.

Antall semester registrert i 
videregående utdanning før første 
fullføring, allmennfag.

Fullført forskernivå defineres som 
UTFALL = 8 og RECTYPE <> 3 og 
NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-
koden) = 8.

Fullført treårig videregående skole 
defineres som UTFALL = 8 og RECTYPE
<> 3 (blank kan forekomme) og 
NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-
koden) = 4 eller 5.

Antall semester i HOVED = 1 og 2. Ikke 
inkludert opphold i utdanningen.

Fullført treårig utdanning under lov om 
videregående opplæring defineres som 
UTFALL = 8 og RECTYPE <> 3 (blank 
kan forekomme) og NUS2000-nivå (første
siffer i NUS2000-koden) = 4 eller 5 og 
STUDRETN <> blank.

Antall semester i HOVED = 1 og 2 og 
STUDRETN <> blank. Ikke inkludert 
opphold i utdanningen.
"

Fullført treårig videregåendeskole, 
allmenfag defineres som UTFALL = 8 og 
RECTYPE <> 3 (blank kan forekomme) 
og NUS2000-nivå (første siffer i 
NUS2000-koden) = 4 eller 5 og fagfelt 
(andresiffer i NUS2000-koden) = 0.

Antall semester er lik antall semester i 

Kortnavn
Variabelnavn

Datatype, lengde

YYYY

NUMBER

NUMBER

NUMBER

NUMBER

4

1

1

1

DefinisjonKoder

Kommentar

19701001

19701001

19701001

19701001

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Datoformat:

Gyldig til:

Gyldig til:

Gyldig til:

Gyldig til:



V

TAB_UTD_PERSONVariabelbeskrivelse for tabellen(e):

SEMESTER_FFF_VSA_LOV

SEMESTER_FFF_VSY

SEMESTER_FFF_VSY_LOV

Antall semester registrert i vid. utd. 
under loven før første fullført 3-årig 
under loven, allmennfag.

Antall semester registrert i vid. utd. 
før første fullført 3-årig vid. utd., 
yrkesfag.

Antall semester reg. under lov om vid. 
oppl. før første fullført 3-årig 
utd.under loven, yrkesfag.

Fullført treårig allmennfaglig utdanning 
under loven defineres som UTFALL = 8 
og RECTYPE <> 3 (blank kan 
forekomme) og NUS2000-nivå (første 
siffer i NUS2000-koden) = 4 eller 5 og 
STUDRETN = 01, 21, 22, 23.

Antall semester er lik antall semester i 
HOVED = 1 og 2 og STUDRETN <> 
blank

Opphold i utdanningen er ikke inkludert

Fullført treårig videregåendeskole, 
yrkesfag defineres som UTFALL = 8 og 
RECTYPE <> 3 (blank kan forekomme) 
og NUS2000-nivå (første siffer i 
NUS2000-koden) = 4 eller 5 og fagfelt 
(andresiffer i NUS2000-koden) <> 0.

Antall semester i HOVED = 1 og 2. 
Opphold i utdanningen er ikke inkludert.

Antall semester registrert under lov om 
videregående opplæring før første fullført 
treårig utdanning under lov om 
videregående opplæring, yrkesfag.
Fullført tre-årig utdanning under lov om 
videregående opplæring, yrkesfag 
defineres som UTFALL = 8 og RECTYPE
<> 3 (blank kan forekomme) og 
NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-
koden) = 4 eller 5 og STUDRETN = 03-
19, 31-99.

Antall semester i HOVED = 1 og 2 og 
STUDRETN <> blank."

Kortnavn
Variabelnavn

Datatype, lengde

NUMBER

NUMBER

NUMBER

1

1

1

DefinisjonKoder

Kommentar

19701001

19701001

19701001

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Gyldig til:

Gyldig til:

Gyldig til:



V

TAB_UTD_PERSONVariabelbeskrivelse for tabellen(e):

SEMESTER_FFF_HOY

SEMESTER_FFF_BACH

SEMESTER_FFF_CMG

SEMESTER_FFF_HOV

Antall semester registrert i høyere 
utdanning før første gang fullført 
høgskole eller tilsvarende.

Antall semester registrert i høyere 
utdanning før første gang fullført 
bachelor

Antall semester registrert i høyere 
utdanning før første gang fullført 
cand.mag. eller tilsvarende.

Antall semester registrert i høyere 
utdanning før første gang fullført 
hovedfagsnivå/master

Fullført høgskolekandidatnivå defineres 
som UTFALL=8 og RECTYPE <> 3 og 
NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-
koden) = 6 og klassetrinn = 15 eller 16 og 
UHGRUPPE ulik 01-03.

Antall semester i HOVED=3. Opphold 
telles ikke med"

Fullført cand.mag-.nivå defineres som 
UTFALL = 8 og RECTYPE <>3 (Blank 
forekommer) NUS2000-nivå (første siffer 
i NUS2000-koden) = 6 og klassetrinn > 16
eller UTFALL = 8 RECTYPE <>3 og 
UHGRUPPE =17

Antall semester defineres som antall 
semester i høyere utdanning (HOVED = 
3). Ikke inkludert opphold i utdanningen."

Fullført hovedfag defineres som  UTFALL
= 8 og RECTYPE <> 3 NUS2000-nivå 
(første siffer i NUS2000-koden) = 7.

Antall semester defineres som antall 
semester i høyere utdanning (HOVED = 
3). Ikke inkludert opphold i utdanningen.

Kortnavn
Variabelnavn

Datatype, lengde

NUMBER

NUMBER

NUMBER

NUMBER

2

2

2

2

DefinisjonKoder

Kommentar

19701001

19701001

19701001

19701001

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Gyldig til:

Gyldig til:

Gyldig til:

Gyldig til:



V

TAB_UTD_PERSONVariabelbeskrivelse for tabellen(e):

SEMESTER_FFF_DOK

SEMESTER_TOT_FFF_VS

SEMESTER_TOT_FFF_VS_LOV

Antall semester registrert i høyere 
utdanning før første gang fullført 
doktorgrad.

Antall semester registrert i utdanning 
utover ordinær grunnskolet før første 
fullførte 3-årig vid.

Antall semester reg. i utd. utover 
ordinær grunnskole før første fullførte
3-årig utd. under loven.

Fullført forskernivå defineres som 
UTFALL = 8 og RECTYPE <> 3 og 
NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-
koden) = 8.

Antall semester defineres som antall 
semester i høyere utdanning (HOVED = 
3). Ikke inkludert opphold i utdanningen.

Fullført treårig videregåendeskole 
defineres som UTFALL = 8 og RECTYPE
<> 3 (blank kan forekomme) og 
NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-
koden) = 4 eller 5.

Antall semester i HOVED = 1, 2 og 3. Ikke
inkludert opphold i utdanningen.

Antall semester registrert i utdanning 
utover ordinær grunnskole før første 
fullførte treårige utdanning under lov om 
videregående opplæring. "Fullført tre-årig 
utdanning under lov om videregående 
opplæring" defineres som UTFALL = 8 og
RECTYPE <> 3 (blank kan forekomme) 
og NUS2000-nivå (første siffer i 
NUS2000-koden) = 4 eller 5 og 
STUDRETN <> blank.

Antall semester i HOVED = 1, 2 og 3.

Kortnavn
Variabelnavn

Datatype, lengde

NUMBER

NUMBER

NUMBER

2

2

2

DefinisjonKoder

Kommentar

19701001

19701001

19701001

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Gyldig til:

Gyldig til:

Gyldig til:



V

TAB_UTD_PERSONVariabelbeskrivelse for tabellen(e):

SEMESTER_TOT_FFF_VSA

SEMESTER_TOT_FFF_VSA_LOV

SEMESTER_TOT_FFF_VSY

Antall semester registrert i utdanning 
utover ordinær grunnskole før første 
fullføring, allmennfag.

Antall semester reg. i utd. utover 
ordinær grunnskole før første 
fullføring under loven, allmennfag.

Antall semester reg. i utd. utover 
ordinær grunnskole før første fullført 
3-årig, yrkesfag.

Fullført treårig videregåendeskole, 
allmenfag defineres som UTFALL = 8 og 
RECTYPE <> 3 (blank kan forekomme) 
og NUS2000-nivå (første siffer i 
NUS2000-koden) = 4 eller 5 og fagfelt 
(andresiffer i NUS2000-koden) = 0.

Antall semester er lik antall semester i 
HOVED = 1 ,2,3

Fullført tre-årig allmennfaglig utdanning 
under loven defineres som UTFALL = 8 
og RECTYPE <> 3 (blank kan 
forekomme) og NUS2000-nivå (første 
siffer i NUS2000-koden) = 4 eller 5 og 
STUDRETN = 01, 21, 22, 23.

Antall semester er lik antall semester i 
HOVED = 1,  2, 3

Antall semester registrert i utdanning 
utover ordinær grunnskolet før første 
fullført tre-årig videregående utdanning, 
yrkesfag. Fullført treårig 
videregåendeskole, yrkesfag defineres som
UTFALL = 8 og RECTYPE <> 3 (blank 
kan forekomme) og NUS2000-nivå (første
siffer i NUS2000-koden) = 4 eller 5 og 
fagfelt (andresiffer i NUS2000-koden) <> 
0.

Antall semester i HOVED = 1, 2,3.

Kortnavn
Variabelnavn

Datatype, lengde

NUMBER

NUMBER

NUMBER

2

2

2

DefinisjonKoder

Kommentar

19701001

19741001

19701001

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Gyldig til:

Gyldig til:

Gyldig til:



V

TAB_UTD_PERSONVariabelbeskrivelse for tabellen(e):

SEMESTER_TOT_FFF_VSY_LOV

SEMESTER_TOT_FFF_BACH

SEMESTER_TOT_FFF_HOY

SEMESTER_TOT_FFF_CMG

Antall semester reg. i utd. utover 
ordinær grunnskole før første fullf. 3-
årig under loven, yrkesfag.

Antall semester utover ordinær 
grunnskole før første fullført bachelor

Antall semester utover ordinær 
grunnskole før første fullført høgskole 
eller tilsvarende.

Antall semester registrert i utdanning 
utover ordinær grunnskole før første 
gang fullført cand.mag.

Antall semester registrert i utdanning 
utover ordinær grunnskole før første 
fullført treårig utdanning under lov om 
videregående opplæring, yrkesfag.

Antall semester utover ordinær grunnskole 
i utdanning før første gang fullført 
høgskole eller tilsvarende
Fullført høgskolekandidatnivå defineres 
som UTFALL=8 og RECTYPE <> 3 og 
NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-
koden) = 6 og klassetrinn = 15 eller 16 og 
UHGRUPPE ulik 01-03.

Antall semester i HOVED=1,2,3. Opphold 
telles ikke med

Antall semester registrert i utdanning 
utover ordinær grunnskole før første gang 
fullført cand.mag. eller tilsvarende.
Fullført cand.mag-nivå defineres som 
UTFALL = 8 og RECTYPE <>3 (Blank 
forekommer) NUS2000-nivå (første siffer 
i NUS2000-koden) = 6 og klassetrinn > 
16. 

Antall semester defineres som antall 
semester i HOVED = 1,2,3). Ikke inkludert
opphold i utdanningen."

Kortnavn
Variabelnavn

Datatype, lengde

NUMBER

NUMBER

NUMBER

NUMBER

2

2

2

2

DefinisjonKoder

Kommentar

19701001

19701001

19701001

19701001

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Gyldig til:

Gyldig til:

Gyldig til:

Gyldig til:



V

TAB_UTD_PERSONVariabelbeskrivelse for tabellen(e):

SEMESTER_TOT_FFF_HOV

SEMESTER_TOT_FFF_DOK

AAR_NY_I_VID_UTD

Antall semester registrert i utd. utover 
ordinær grunnskole før første gang 
fullført hovedfagsnivå/master.

Antall semester registrert i utdanning 
utover ordinær grunnskole før første 
gang fullført doktorgrad.

Årstall  første gang registrert i 
videregående utdanning

Antall semester registrert i utdanning 
utover ordinær grunnskole før første gang 
fullført hovedfagsnivå
Fullført hovedfag defineres som  UTFALL
= 8 og RECTYPE <> 3 NUS2000-nivå 
(første siffer i NUS2000-koden) = 7.

Antall semester defineres som antall 
semester i HOVED = 1,2,3). Ikke inkludert
opphold i utdanningen.

Antall semester registrert i utdanning 
utover ordinær grunnskole før første gang 
fullført doktorgrad.
Fullført forskernivå defineres som 
UTFALL = 8 og RECTYPE <> 3 og 
NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-
koden) = 8.

Antall semester defineres som antall 
semester i HOVED = 1,2,3. Ikke inkludert 
opphold i utdanningen.

I videregående utdanning defineres som 
utdanning med HOVED=1,2  og 
MRK_GRSKOLE = blank

Kortnavn
Variabelnavn

Datatype, lengde

YYYYMM

NUMBER

NUMBER

NUMBER

2

2

6

DefinisjonKoder

Kommentar

19701001

19701001

19741001

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Datoformat:

Gyldig til:

Gyldig til:

Gyldig til:



V

TAB_UTD_PERSONVariabelbeskrivelse for tabellen(e):

AAR_NY_I_VID_UTD_LOV

AAR_FORSTE_REG_UH

AAR_FORSTE_REG_HOV

Årstall  første gang registrert i 
videregående utdanning under lov om 
vid.opplæring/opplæringsloven.

Årstall første gang registrert i høyere 
utdanning (ny student)

År første gang registrert i 
hovedfag/master

Årstall  første gang registrert i 
videregående utdanning under lov om 
videregående opplæring/opplæringsloven 
I videregående utdanning under lov om 
videregående opplæring defineres som 
utdanning med HOVED=1,2 og 
STUDRETN ulik blank og 
MRK_GRSKOLE = blank

Høyere utdanning defineres som 
NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-
koden) = 6, 7 eller 8.

Hovedfag defineres som alle registrert på 
mastergrad i klassetrinn 17 eller 
UHGRUPPE 332-334, 338,340-341, 
344-346, 349, 352, 356-363, 365, med 
unntak av NUS-kodene 716103, 742201, 
757201, 763102, 764104, 767102, 729903,
741109,
741116, 757202, 769908. Det innebærer at
profesjonsutdanninger ikke er tatt med, 
fordi de i disse utdanningene er vanskelig å
vite når de har nådd hovedfagsnivå.

Kortnavn
Variabelnavn

Datatype, lengde

YYYYMM

YYYYMM

YYYYMM

NUMBER

NUMBER

NUMBER

6

6

6

DefinisjonKoder

Kommentar

19741001

19741001

19741001

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Datoformat:

Datoformat:

Datoformat:

Gyldig til:

Gyldig til:

Gyldig til:



V

TAB_UTD_PERSONVariabelbeskrivelse for tabellen(e):

ALDER_FORSTE_REG_UH

Alder ved utgangen av det 
kalenderåret personen første gang er 
reg. i høyere utdanning(ny student).

Alder ved utgangen av det kalenderåret 
personen første gang er registrert i høyere 
utdanning.(ny student)
Høyere utdanning defineres som 
NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-
koden) = 6, 7 eller= 8 (Tilsvarer hoved = 
3).

Kortnavn
Variabelnavn

Datatype, lengde

NUMBER 3

DefinisjonKoder

Kommentar

19701001Gyldig fra:

Gyldig til:


