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1.1.1 Dataafgrænsning 

I dette afsnit beskrives hvordan data afgrænses ved konverteringen. De mere detaljerede regler for dataafgrænsning for hver 

enkelt entitet kan se i tabellen nedenfor. Afgrænsningen af historisk data til konvertering er fastlagt i samarbejde med SIU, med 

feedback fra pilotinstitutionerne, til følgende: 

o Alle aktive studerende på en ordinær uddannelse  

 Alle studieforløb, der er afsluttet inden for konverteringsåret og 2,5 år bagud   

 Alle studieforløb indeholdende en karakter givet inden for konverteringsåret og 2,5 år bagud  

 Alle studieforløb, der er påbegyndt inden for konverteringsåret og 6,5 år bagud baseret på 

indskrivningsdato af hensyn til mulig genindskrivning. 

o For åben uddannelse konverteres data for studerende tilmeldt gyldige UVM uddannelseselementer med en 

startdato inden for de seneste 6 år, da uddannelsen ifølge bekendtgørelsen skal være afsluttet senest 6 år 

efter, at den studerende er påbegyndt uddannelsen.  

o For IDV uddannelser konverteres data for aktive studerende og gennemførelsesuddannelseselementer med 

en holdplacering med startdato efter den 1/1/2019. Begrænsningen kan foretages, idet disse data ikke er 

bevaringsværdige af myndighedsårsager, men blot ønsket af institutionerne til statistiske formål. 

o For alle typer studerende gælder det, at den studerendes uddannelse i SIS skal have tilkoblet en central 

uddannelseskode og at denne uddannelseskode skal være opsat af SIU i esas som uddannelsesaktivitet, for at 

den studerende kan blive konverteret. 

Alle historiske data fra SIS vil efter konverteringen blive gjort tilgængelige for de enkelte institutioner i første omgang som 

læseadgang til SIS og på sigt som dataudtræk.  

Dataområde Underområde Beskrivelse 

Studieforløb Generelt 

Følgende gælder for konvertering på tværs af forskellige typer studieforløb: 

 Studieforløb med central afgangsårsag 3 (ikke påbegyndt 

uddannelsen) konverteres ikke. 

 Studieforløb markeret som "Testperson" konverteres ikke. 

 Den studerendes uddannelse i SIS har tilknyttet en central 

uddannelseskode, som er opsat af SIU i esas som en 

uddannelsesaktivitet. 



Playbook for Konverteringer – dataafgrænsninger alene 

 © 2021 Netcompany  3

   

 

Dataområde Underområde Beskrivelse 

OU 

Mindst en af følgende betingelser skal være opfyldt, før et studieforløb på 

ordinær uddannelse konverteres: 

 Studieforløbet er aktivt. 

 Studieforløbet er afsluttet indenfor løbende år1 + 2,5 år. 

o Eksempel: Ved konvertering 1. oktober 2020, er 

skæringsdato for data 1. juli 2017 

 Seneste karakter på studieforløbet er indenfor løbende år + 2,5 år. 

o Eksempel: Ved konvertering 1. oktober 2020, er 

skæringsdato for data 1. juli 2017 

 Påbegyndt løbende år + 6,5 år baseret på indskrivningsdatoen 

angivet i feltet ”Påbegyndt uddannelse” i SIS skærmbilledet S294 

Studerende 

o Eksempel: Ved konvertering 18. oktober 2020, er 

skæringsdato for data 1. juli 2013 

ÅU 

Studieforløbet har haft mindst én holdplacering på et fag opsat på 

studieforløbets uddannelse, hvor holdplaceringens startdato er indenfor 6 

år fra konverteringstidspunktet. 

 Eksempel: Ved konvertering 1. oktober 2020, er skæringsdato for 

data 1. oktober 2014 

IDV 

Studieforløbet har haft mindst én holdplacering på et IDV fag opsat på 

studieforløbets uddannelse, med startdato på eller efter 01-01-2019. IDV 

konverteres kun for uddannelser med én af følgende aktivitetsgruppekoder: 

 9999 – IV-kurser. 

 5180 – Specialsygeplejerske i kræftsygepleje. 

 5182 – Specialsygeplejerske i borgernær sygepleje. 

Personer Generelt 
Personer konverteres, hvis de har mindst et studieforløb, der overholder 

betingelserne for konvertering. 

Uddannelsesstruktur 

Generelt 
Uddannelsesstrukturer konverteres fra uddannelser i SIS, hvis der er opsat 

en tilsvarende uddannelsesaktivitet i esas. 

OU 
Uddannelsesaktivitet skal have samme aktivitetsgruppekode, delformål, 

DST-kode, SU-retningskode og DS-retning (Uddannelsesform i esas). 

ÅU 
Uddannelsesaktivitet skal have samme aktivitetsgruppekode, delformål, 

DST-kode, SU-retningskode og DS-retning (Uddannelsesform i esas). 

IDV Uddannelsesaktivitet skal have samme aktivitetsgruppekode.  

SUE OU 
Fag på ordinær uddannelse konverteres til SUEr, for de uddannelser, hvor 

der er konverteret en uddannelsesstruktur, og hvor faget er opsat i S412. 

                                                                        
1 Løbende år = Kalenderåret, hvori der konverteres 
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Dataområde Underområde Beskrivelse 

ÅU 

Fag på åben uddannelse konverteres til SUEr, for de uddannelser hvor der er 

konverteret en uddannelsesstruktur. Derudover skal én af følgende 

betingelser være opfyldt: 

 Faget i SIS skal have tilknyttet et UVM-fag, og UVM-fagkoden på 

faget skal matche en gyldig UVM-fagkode i esas. Gyldige UVM-

fagkoder bestemmes af SIU, men er som udgangspunkt aktive 

UVM-fag samt UVM-fag der har været aktive inden for de seneste 

6 år. 

 Åbne uddannelser af typen Enkeltfag, Meritlærer eller 

Meritpædagog, skal have opsat fagene i S412. 

IDV 

Fag på IDV konverteres til SUEr, for de uddannelser hvor der er konverteret 

en uddannelsesstruktur, og hvor faget er opsat i S412 med én af følgende 

aktivitetsgruppekoder: 

 9999 – IV-kurser. 

 5180 – Specialsygeplejerske i kræftsygepleje. 

 5182 – Specialsygeplejerske i borgernær sygepleje. 

PUE 

Generelt 

Følgende betingelser gør sig gældende for konvertering af PUEr på tværs af 

uddannelsestyper: 

 PUE konverteres, hvis aktiviteten er aktiv, dvs slutdato er efter 

konverteringstidspunktet. 

 PUE konverteres, hvis aktiviteten er planlagt, dvs både startdato 

og slutdato efter konverteringstidspunktet. 

 PUE konverteres, hvis faget er opsat på uddannelsesordningen i 

S412. Alternativt skal faget været opsæt på en 

uddannelsesordning med samme aktivitetsgruppekode. 

 Den tilhørende SUE skal være konverteret. 

 Aflyste aktiviteter konverteres ikke. 

OU Der konverteres kun PUEr fra aktiviteter, med mindst én holdplacering. 

ÅU 

For åben uddannelse, vil der blive konverteret yderligere PUEr baseret på 

følgende betingelse: 

 Aktiviteten har været aktiv indenfor forrige indberetningsperiode i 

forhold til konverteringsdatoen. 

IDV 

Oprettes for aktiviteter med startdato fra og med 01-01-2019 og frem, dvs. 

også afsluttede aktiviteter.  

Der konverteres kun aktiviteter på IDV-uddannelser med en af følgende 

aktivitetsgruppekoder: 

 9999 – IV-kurser. 

 5180 – Specialsygeplejerske i kræftsygepleje. 

 5182 – Specialsygeplejerske i borgernær sygepleje . 
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Dataområde Underområde Beskrivelse 

GUE 

OU 

En konverteret studerende får oprettet GUE for et fag, hvis følgende 

betingelser gælder: 

Faget er opsat i S412 på den studerendes uddannelse eller en anden 

uddannelse under samme aktivitetsgruppekode og der er oprettet en SUE i 

esas for faget. 

 Den studerende har en planlagt eller aktiv holdplacering. 

Derudover skal der være oprettet en PUE for den specifikke 

aktivitet og skolefag. 

 Den studerende har en bedømmelse, merit eller et praktikophold 

på faget. 

ÅU 

En konverteret ÅU studerende får oprettet GUE for et fag, hvis en af 

følgende betingelser gælder: 

 Den studerende har en holdplacering for faget, hvor startdato på 

holdplaceringen er indenfor 6 år fra konverteringstidspunktet. 

 Den studerende har en bedømmelse på faget, hvor 

bedømmelsesdato er indenfor 6 år fra konverteringstidspunktet. 

IDV 

En konverteret IDV studerende får oprettet GUE for et fag, hvis følgende 

betingelse gælder: 

 Den studerende har en holdplacering på faget med startdato på 

eller efter 01-01-2019, og der skal være oprettet en PUE. 

Bedømmelser  
Bedømmelser med karakterværdier, der ikke er mappet i de 

institutionsspecifikke mappingark, vil ikke blive konverteret. 

Meritter  

Meritter med karakterværdier, der ikke er mappet i de institutionsspecifikke 

mappingark, vil ikke blive konverteret. Meritter uden karakterværdi vil blive 

oprettet. 

Praktikophold  
Praktikophold skal have et tilknyttet skolefag/fagindhold. Endelig indstilling 

skal være forskellig fra Adm. Annulleret. 

Studieinaktiv periode  

 Studieinaktive perioder med årsager, der ikke er mappet i de 

institutionsspecifikke mappingark, vil ikke blive konverteret. 

 Studieinaktive perioder med samme start- og slutdato vil ikke blive 

konverteret i henhold til gældende esas forretningsregler. 

SU-hændelser  

SU-Hændelser skal være af typen 'INDSKRIVNING', 'OPHØR’ og status skal 

være enten 'MANUEL' eller  'OK' og der skal være kommet en response XML. 

Hvis der er SU-hændelse for studerende på gl. regler, så opdateres 

studieforløbet med: Kontrolstatus sættes til ’SU-inaktiv’, Kontroldato og 

Ændringsdato til SU. 

UngeDB-hændelser  Status skal være 'OK' eller 'OK - SE MEDD.' 

Adgangsgrundlag Stamdata Adgangsgrundlaget konverteres for aktive studerende. 
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Dataområde Underområde Beskrivelse 

Enkeltfag Enkeltfag konverteres for aktive studerende på en ordinær uddannelse. 

Faktureringsgrundlag og 

faktureringsgrundlagslinjer 
ÅU 

 Der konverteres ikke faktureringsgrundlag og 

faktureringsgrundlagslinjer for piloterne 

Publiceringer  Ved konvertering oprettes der én publicering per konverteret PUE. 

Hold  Der oprettes ét hold per PUE der konverteres. 

STÅ indberetninger OU 

 Der konverteres kun STÅ indberettet fra og med perioden med 

startdatoen 01-08-2013 

 Hvis den studerendes studiestartsdato ligger efter 

indberetningsperiodens startdato konverteres denne indberetning 

ikke. 

Rekvirenter   Der konverteres kun aktive og fremtidige rekvirenter. 

 

1.1.2 Begrænsninger 

Kendte begrænsninger. Disse er ikke fejl, men bevidste begrænsninger der påvirker konverteringen.  

Område Felter Kendte fejl 

Uddannelser uden central 

uddannelseskode 

(aktivitetsgruppekode) 

 

Uddannelser der ikke har tilkoblet en central uddannelseskode 

logges ikke længere som fejl i konverteringen, men som en 

”Ignore”, da disse uddannelser ikke konverteres. 

Startdato og slutdato på studieforløb  

Hvis den studerende i SIS har en afgangsdato der er ligger 

tidligere end datoen i feltet ”Påbegyndt uddannelse”, kan 

eleven ikke konverteres, da det i esas vil svare til, at den 

studerendes studieforløb har en slutdato der er før 

startdatoen. 

GUEr  

GUEr der er oprettet baseret på HOLDPLACERINGER, lægges 

ikke sammen på samme måde som GUEr, hvor der er flere 

bedømmelser på samme skolefag. Hvis GUErne udelukkende 

oprettes baseret på HOLDPLACERING, oprettes der en for hver 

holdplacering.   

 


