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NUAK 2022, tips och trix i NyA

Jan Kickert

Gömda pärlor och halvädelstenar

• NyA användarstöd och fönsterhjälpen
• Visning och sökning i meritflik och handläggarflik
• Kopiera dokument till annan omgång
• Efterplaceringar – när det låser sig
• Återsättning av åtgärdskoder
• Meddelanden – favoriter, gruppmeddelanden, aviseringar
• Sammanställ dokument till ÖNH, i klient och webb
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Handlägga ärende - meriter
• Visa meritfliken i eget fönster

• Visa anmälan i eget fönster

• Söka i merit/anmälan med CTRL-k
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CTRL-k
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• ”Sökande 111111-1111 har akademiska meriter i IKHT18 som inte verkar vara 
granskade, dokumentID 11111. Kan ni kolla be VO kolla på dem?”
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Kopiera dokument till annan omgång



2022-10-2810



2022-10-2811



Efterplaceringar: AA009 och AA008
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Kör efterplaceringen ofta och lite
Kör sent på eftermiddagen
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• ”Vi får tillbaka samma sökande i kön igen och igen och igen”

• ”Sökande har fått in nya meriter men vi har inte fått upp den igen i kön”

• ”Som ny produktionssamordnare får man till slut alltid ett ärende om återsättning
av åtgärdskoder som man letar och letar kring för att till slut inse att det inte 
riktigt går att reda ut varför det blev som det blev”
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Återsättning av åtgärdskoder (ÅK)



• Vi befinner oss före sista backningsdag i omgången.

• Vi nosar här främst på GBA-, SB- och MV-koder. Det är i första hand de lärosätena 
ställer frågor kring.

• Sättning av åtgärdskod relaterar till anmälningsalternativets modeller (GBA-, SB-
och MV-).

• Med återsättning av ÅK menas att ÅK är åtgärdad av handläggare genom 
exempelvis handläggarbeslut. Därefter återaktiverar systemet ÅK.
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Ramar



• Grundlogiken är att kod ska sättas när handläggaren behöver ta ett beslut om den 
nyinkomna meriten*. Om meriten inte tillför något i sak eller om maskinen själv 
kan avgöra utfallet ska ingen kod sättas. 
• T ex om sökande redan är särskilt behörig och merit kommer in som kan styrka SB, sätt ingen 

kod.
• T ex om merit kommer in som kan höja sökandes meritvärde, sätt MV-kod.

• Både ordinarie sättning av ÅK och i synnerhet återsättning av ÅK vägs mot risken 
för okynnessättning, alltså att handläggaren får massvis med irrelevanta ärenden.
• T ex återsätts inte GBA02 (GBA-obehörig - Akademiska meriter finns) när registrering eller 

resultat på kurs kommer in. 
• T ex återsätts inte SB100 (Ssk. obehörig Akademiska kurser/poäng - Akademiska meriter finns) 

om resultat på kurs kommer in. Däremot om registrering kommer in.

2022-10-28*Observera att i NyA-sammanhang räknas såväl registrering som resultat som ”merit”22

Logik och ställningstaganden



• NyA räknar inte med tillgodoräknande från svenska meriter i vare sig behörighet eller 
meritvärde. Istället uppmärksammar systemet handläggaren på att sökande har 
tillgodoräknanden som bör beaktas.

• Om tillgodoräknande baseras på enbart utländska meriter räknar NyA i normalfallet 
med meriten i behörighet och meritvärde. Vid ”misslyckande” sätts ÅK

• Om sökande är behörig respektive har max meritvärde i urvalsgrupp sätts inte ÅK.

• SB500 – Tillgodoräknande på kurs kunde inte behörighetskontrolleras
• SB501 – Tillgodoräknande på prov kunde inte behörighetskontrolleras
• SB504 – Kontrollera tillgodoräkn. inom program. Finns men har ej räknats med
• MV400 – Tillgodoräknande på hel kurs kunde inte meritvärderas
• MV401 – Tillgodoräknande på prov kunde inte meritvärderas 
• MV402 – Kontrollera tillgodoräknande inom fristående kurs
• MV403 – Kontrollera tillgodoräknande inom program
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Tillgodoräknanden – SB50x, MV40x
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Meddelandefavoriter och tjänsteanteckning

CTRL-d
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Population Tidigaste tidpunkt för 
utskick

Gruppmeddelanden



• Alla får meddelande i sin inkorg vid tidpunkt enligt det vi nyss tittat på

• Sökande får ETT mejl per aktuellt tillfälle
• Om meddelande publiceras på antagningsbesked skickas avisering om att antagningsbesked 

finns men inget separat mejl om meddelande
• Om meddelande publiceras till alla sökande i förväg får sökande ett bekräftelsemejl om att 

anmälan gjorts men inget separat mejl om meddelande
• Om meddelande publiceras direkt skickas ett aviseringsmejl strax efter kl 8 eller strax efter 

klockan 13, om inte ovanstående punkter tar över.
• Om flera meddelande publiceras innan nästa avisering skickas endast ett mejl
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Vilka får meddelanden och när?
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Sammanställ handlingar till ÖNH, klienten
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Sammanställ handlingar till ÖNH, webbgränssnitt
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Tack!
www.uhr.se
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