Tips for oversikt over begrunnelse og klagesaker i FS
Det er i bildet «Begrunnelse og klage» mulig å ha den fulle oversikten over alle klagesaker. Du finner
dette bildet under vurderingsmodulen i FS, under menyvalget bilder. Det er mange søkemuligheter og
under følger noen eksempler. Dersom du bruker «Begrunnelse og klage»-vinduet aktivt trenger du
ikke å holde egne oversikter i Excel el.

Søke opp alle klager på alle TBA-masteroppgaver

Tips 1: Om du fyller inn feltene «ferdigbehandlet» og «ansvarlig saksbehandler» på alle dine saker
gjør du det mye enklere for deg selv å følge opp dine egne påbegynte saker.
Tips 2: Legg til et bokmerke slik at du finner bildet igjen i hurtigmenyen din.

Side 1

Når disse feltene er fylt inn kan du søke opp alle dine ubehandlede saker (NB! Treffer da ikke nye
saker, hvor du enda ikke har fylt inn ferdigbehandlet og ansvarlig saksbehandler).

Søke opp alle saker som ikke er ferdigbehandlet, uavhengig av om feltet ferdigbehandlet er
tomt eller har verdien N
Siden du ikke kan søke på tomme felter i FS’s søkemodus må du søke opp alle og filtrere vekk de
som har verdien J i feltet «Ferdigbehandlet», slik at kun de som har N eller ingen verdi står igjen.
Søk først opp alle saker tilhørende en gitt emnekodeprefiks. De fleste institutt har kun et fåtall
emnekodeprefikser å forholde seg til. Dette søket vil, om du ikke avgrenser på årstall ta litt tid, da det
historisk vil finnes mange saker. I skrivende stund har TBA-emner 1815 saker. Du kan korte ned tiden
ved å fylle inn i feltet årstall, men vær da obs på at du kan risikere å ha gamle saker fra fjoråret som
da ikke vil dukke opp.
Høyreklikk i «begrunnelse og klage»-vinduet og velg filtrer

Side 2

Skriv inn følgende som filter: not(status_ferdigbehandlet = "J")
Eller: Isnull(status_ferdigbehandlet) or status_ferdigbehandlet = "N"
De to filtrene over har samme effekt.
Ønsker du å finne kun de som er blanke (ikke de med «N») kan du bruke følgende filter:
Isnull(status_ferdigbehandlet)
Det siste filteret kan være nyttig dersom du har som rutine å alltid sette N på ferdigbehandlet når du
ser en ny sak, og bare vil søke opp nye saker som har kommet inn siden sist.

Trykk ok, og du får kun opp ikke ferdigbehandlede saker.
Du kan kombinere filter og søkeutvalg som du ønsker, vil du for eksempel kun ha ubehandlede krav
på masteroppgaver levert i 2019 søker du først opp alle masteroppgaver (eks: TBA49%) på tid 2019.
Merk at filteret blir stående selv om du går tilbake til søkemodus (hurtigtast CTRL+F) og søker opp et
nytt utvalg. Filteret forsvinner først når du lukker «begrunnelse og klage»-vinduet eller når du går inn i
«filtrer»-bildet og fjerner filteret du har lagt inn.
Side 3

