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Ärende: Studieorter, Flexibel-orter

Studieorter ”Flexibel” förtydligar distans utan träffar
Fr.o.m. vt2019 använder MIUN inte längre studieformen IT-distans (ITD) för distansutbildningar
utan fysiska träffar då detta begrepp tagits bort nationellt. (dnr MIUN 2018/1053).
I och med detta ser man att det i vissa sammanhang kan vara svårt att på ett snabbt och enkelt
sätt urskilja utbildningar med 0 träffar för bland annat uppföljning. Uppgift om antal träffar finns
angivet i databasen Atlas och i Ladok men är inte lätt åtkomligt för alla.
Tidigare använde MIUN Flexibel-orter då utbildningen gavs på distans utan träffar samt att man
använde IT-distans som studieform. Flexibel-orterna togs bort då det ansågs ha tappat sitt syfte
i.o.m. studieformen IT-distans. (dnr MIUN 2012/1331).
Nu när ITD inte längre används som studieform skulle Flexibel-orterna behöva återinföras då det
finns en del verksamheter och system som har behov att på ett enkelt sätt se vilka utbildningar
som ges på distans utan träffar. För att förtydliga vilka utbildningar som ges på distans utan
fysiska träffar föreslås att MIUN återgår till att använda ”Flexibel-orter” på dessa utbildningar.
De flexibel-orter som använts tidigare och är aktuella att ta i bruk igen är:
Flexibel - Sundsvall
Flexibel - Östersund
Flexibel - Sundsvall/Östersund
Orten i efterledet ses som den administrativa orten, den ort som utbildningen administreras från
och dit hst/hpr ev. ska tillfalla om institutionen/ämnet finns på flera orter.
För att få ett bra flöde på uppföljningen föreslås att ändringen förs in i Atlas/Ladok på
utbildningar fr.o.m. vt2019, då IT-distans slutade användas som begrepp.
Byte av ort på berörda utbildningstillfällen som finns upplagda i Ladok/Atlas görs centralt av
Ladokfunktionen/Atlas-ansvarig i samråd med respektive institution.
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Förslaget att återinföra Flexibel-orterna har skickats för synpunkter till ett antal berörda inom
universitetet.
För mer detaljer kring bland annat hur Flexibel-orterna kommer att fungera i olika system se
bilaga 1.
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Flex-orter i Atlas, Ladok mm
I o m att vi gick ifrån att använda begreppet IT-distans (används inte längre nationellt) så är det
svårare att direkt se vilka utbildningar vi har som ges på distans och som inte har några
obligatoriska fysiska träffar. Det finns uppgift om antal träffar i Atlas och i Ladok men inte så
enkelt åtkomligt/synligt.
Det finns en del verksamheter och system som har behov av att se utbildning på distans utan
träffar. För att förtydliga vilka utbildningar som ges på distans utan fysiska träffar föreslås att vi
återgår till att använda ”Flex-orter” på dessa utbildningar.
De flex-orter vi har använt tidigare och som skulle vara aktuella är:
Flex - Sundsvall
Flex - Östersund
Flex - Sundsvall/Östersund
Orten i efterledet ses som den administrativa orten, den ort som utbildningen administreras från
och dit hst/hpr ev. ska tillfalla om institutionen/ämnet finns på flera orter.
Nyttan med flex-orter tas i bruk igen
-

Tydligare att se i Atlas och Ladok att det är ett tillfälle utan fysiska träffar, bibliotek,
schema och andra kan ha nytta av att det är synligt på ett enkelt sätt

-

Sidosystem som har/kan ha nytta av det är bland annat Stina, Retendo och LISA för
planering, prognos och uppföljning

-

Lokalkostnader, utdrag för debitering av lokaler har tidigare tagits ut även per
studieform. I o m att it-distans försvunnit som begrepp och allt är distans så kan man inte
särskilja de tillfällen som är helt på distans utan träffar på campus. Det kan bli tydligare
om man kan se på Flexibel-ort.

Ort i Atlas
I Atlas kan vi utan problem använda de orter som finns och hanteras i Ladok och andra system.
Flexibel-orter skulle förenkla kontroll av distans med eller utan träffar i Atlas och förenkla även
för andra inom lärosätet som har behov av att kunna särskilja detta, ex. biblioteket, schema etc.
Atlas exporterar utbildningsinformation till Ladok och webben samt integrationsplattformen
(STINA/Retendo mfl.)
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Ort (Studielokalisering) i Ladok
I Ladok lägger man upp lokala/MIUN-specifika orter som vi vill hantera som
”Studielokaliseringsorter” och de är kopplade mot en kommun enl. SCBs kodlista.
Det innebär att om vi i Ladok har studielokaliseringen Flexibel-Sundsvall så är den kopplad mot
orten Sundsvall med kommunkod 2281.
I de fall vi har ”egna” orter i Ladok så ligger därmed en kommunkod i bakgrunden som hanteras
i exporten till NyA/antagning.se. Det betyder att även om vi visar Flexibel-Sundsvall i
gränssnittet i Ladok så ligger Sundsvall som ort i bakgrunden på den studielokaliseringen.
Sidosystem kan välja om man hämtar studielokaliseringen eller kommunkoden för utbildningen.

Antagning.se
Om ett tillfälle har Undervisningsform: Distans och antal Obligatoriska fysiska träffar = 0 visas
Studieort: Ortsoberoende på antagning.se oavsett vilken studieort som angivits i Ladok.
Det står beskrivet i EMIL-manualen under attributet educationEvent/distance. Flexibel-orterna
får ingen direkt effekt på antaning.se/NyA.
Webb, miun.se/utbildning
Då det är angivet distans med 0 fysiska träffar visas inte orten på miun.se. Ev. Flexibel-orter
kommer därmed inte visas på webben.
Genomförande
Flex-orterna blir endast en intern administrativ uppgift för att enklare ha koll på
distansutbildning utan fysiska träffar (tidigare IT-distans). Det är inget som kommer
presenteras/visas utåt mot våra sökande.
Det föreslås att orterna uppdateras i Atlas fr.o.m vt2019. Registervården genomförs av
systemansvarig Atlas/Ladokfunktionen och sker i samråd med respektive institution.
Det system som vill hantera distans utan träffar kan särskilja dessa genom att titta flex-ort i
studielokalisering i Ladok.
Det system som vill ha den exakta kommunkoden enl. SCB (Svensk ort) kan hämta det från
Ladok genom kommunkod som ligger mot studielokaliseringen i Ladok.
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Orter/Flex-orter och studieformer, beslut

Beslut
Dnr MIUN 2009/1668

Sammanfattning
FC-beslut, ta bort begreppet Ortsoberoende för
distansutbildning utan fysiska träffar och använda Flex-orter
med efterled för resp. campusort för att kunna tydligare se
den administrativa orten för fördelning av HST/HPR då ett
ämne/avdelning finns på flera orter.

Dnr MIUN 2012/1331

FC-beslut, Flex-orterna slutar att användas då man nationellt
inför det nya begreppet IT-distans för distansutbildning utan
träffar. (onödig ”dubbelklassning”)

Dnr MIUN 2018/1053

Rektorsbeslut, att inte längre använda studieformen ITdistans då det nationellt fattats beslut att i nya Ladok ska det
bara finnas distans då UKÄ och SCB inte längre skiljer på ITD
och DST

