
V

F_UTD_DEMOGRAFI

SNR_NUDB

KOMMNR

STATBORG

BHU_NUS2000

Snr

Bostedskommune

Statsborgerskap

NUS-kode for høyeste fullførte 
utdanning, gammel definisjon

 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. 

Krypteres ved utlevering.

Årlig datering (september).

Kortnavn
Variabelnavn

Datatype, lengde

VARCHAR2

VARCHAR2

VARCHAR2

VARCHAR2

8

4

3

6

DefinisjonKoder

Ved utgangen av september

Ved utgangen av september

Ved utgangen av september

Variabelen viser personens 
bostedskommune  ifølge folkeregisteret 
(formell adresse).

Variabelen viser landkode for personens 
statsborgerskap

Utdanningens art for høyeste fullførte 
utdanning, gruppert ved hjelp av NUS2000

Kommentar

19701001

19701001

19861001

19701001

20051001

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Endring:

Endring:

Endring:

Gyldig til:

Gyldig til:

Gyldig til:

Gyldig til:



V

F_UTD_DEMOGRAFIVariabelbeskrivelse for tabellen(e):

BHU_NUS2000DATO

BHU_KLTRINN2000

BHU_REGDATO

BU

Endringsdato for høyeste fullførte 
utdanning, gammel definisjon

Klassetrinn for høyeste fullførte 
utdanning, gammel definisjon

Eksakt dato for høyeste fullførte 
utdanning, gammel definisjon

NUS-kode for høyeste utdanning, ny 
definisjon

Årlig datering (september). For eksakt 
sluttdato for det kurset som gir BHU-
koden, se Eksakt dato for høyeste fullførte 
utdanning(BHU_REGDATO). Gammel 
definisjon.

Gammel definisjon.

Avsluttadato fra kursrecorden som gir 
høyeste fullførte 
utdanning(BHU_NUS2000). Med unntak 
for kursrecorder fra før 1970, da er 
BHU_REGDATO satt til 197011.

Kortnavn
Variabelnavn

Datatype, lengde

YYYYMM

YYYYMM

NUMBER

VARCHAR2

NUMBER

VARCHAR2

6

2

6

6

DefinisjonKoder

Ved utgangen av september

Ved utgangen av september

Høyeste utdanning etter ny definisjon 
utarbeidet i 2006. Nærmere beskrevet i 
SSBmagasinet. Se 
http://www.ssb.no/vis/magasinet/slik_lever_
vi/art-2006-09-14-01.html

Kommentar

19701001

19701101

19701001

19701001

20051001

20051001

20051001

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Datoformat:

Datoformat:

Endring:

Endring:

Gyldig til:

Gyldig til:

Gyldig til:

Gyldig til:



V

F_UTD_DEMOGRAFIVariabelbeskrivelse for tabellen(e):

BUDATO

BU_KLTRINN

BU_REGDATO

Endringsdato for høyeste utdanning, 
ny definisjon

Klassetrinn for høyeste utdanning, ny 
definisjon

Eksakt dato for høyeste utdanning, ny 
definisjon

Årlig datering (september). For eksakt 
sluttdato for det kurset som gir BU-koden,
se Eksakt dato for høyeste utdanning, ny 
definisjon

Avsluttadato fra kursrecorden som gir 
høyeste utdanning, ny definisjon. 
Sammen med BU_LOEPENR_KURS er 
denne en del av nøkkelen til den 
kursrecorden som BU-opplysningene er 
hentet fra. Med unntak av når det er laget 
en 
grunnskolerecord(MRK_BU_GRSKOLE=
1). Da er det dato for den recorden som 
ikke ble godkjent som oppdatering av ny 
BU. Det er også unntak for kursrecorder 
fra før 1970, da er BU_REGDATO satt til 
197011

Kortnavn
Variabelnavn

Datatype, lengde

YYYYMM

YYYYMM

NUMBER

VARCHAR2

NUMBER

6

2

6

DefinisjonKoder

Kommentar

19701101

19701101

19701101

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Gyldig fra:

Datoformat:

Datoformat:

Gyldig til:

Gyldig til:

Gyldig til:


