
 
 
 
 
 
 
 
 
 Del 4. Utdanningskoder 

Utdanningskoder (Del 4) 
 
I denne delen finner en alle gyldige utdanningskoder i PAI-registeret. 
Disse dekker de fleste utdanninger som er relevante for arbeid i 
offentlig sektor. Kodene omfatter ikke kurs og utdanning av mindre 
enn 3 måneders varighet. Kompetansegivende utenlandsk utdanning 
kodes som tilsvarende utdanning i Norge. Dersom en ansatt har en 
utdanning som ikke finnes i listen under, velger man den koden som er 
mest lik med hensyn til faglig innhold og utdanningens nivå, for 
eksempel når mastergrader ikke er spesifisert med egen kode. Dersom 
det er umulig å finne noen kode hvor disse to betingelsene er oppfylt 
velges “Annen utdanning” i den aktuelle gruppen, men man bør i størst 
mulig grad unngå koder som ikke sier noe om fagretning, for eksempel 
kode 142.  
 
Når en ansatt er plassert i en stillingskode som krever en bestemt 
utdanning er det viktig at man er nøye med å velge den mest relevante 
utdanningskoden. For eksempel har stillingskode 6293/8293 krav om 
maskinistsertifikat. Hvis kravene til å plasseres på denne stillingskoden 
er oppfylt, bør utdanningen ikke være 915, 518 eller lignende, men 
652. Leger bør ha utdanningskode 118. 
 
Utdanningskodene skal dekke både ”gamle” og ”nye” utdanninger. Det 
vil alltid være ansatte som har utdanninger som ikke lenger eksisterer. 
Det er ikke plass til å opprette nye koder hver gang en utdanning legges 
om. Dessuten kan det bli veldig få registrert på hver kode. Mange av 
utdanningskodene i PAI-registeret vil derfor dekke en utdanning slik 
den er i dag og slik den var før. For eksempel ble de fleste av de 
utdanninger som i dag foregår ved videregående skole før i tiden gitt 
ved tradisjonelle yrkesskoler. Utdanninger fra yrkesskoler og lignende 
kvalifiserte i en del tilfeller til fagbrev. Dersom en har ansatte med 
utdanning og/eller fagbrev fra tradisjonelle yrkesskoler, og en ikke 
finner tilsvarende utdanning i kodeoversikten, plasseres den ansatte på 
tilsvarende utdanning fra videregående skole. 
 
I forbindelse med Kvalitetsreformen ble gradsstrukturen ved universi-
teter og høgskoler endret. KS har for det meste innarbeidet dette i 
utdanningskodene. Vi har i størst mulig grad valgt å henge master- og 
bachelorgrad på eksisterende koder av tilsvarende art når dette passer, 
både for å unngå at det blir for mange nye koder, og for at det ikke skal 
bli så stor spredning at det er umulig å publisere tabeller basert på 
utdanning. Bruk kode for tilsvarende embetseksamen/cand.mag 
dersom det ikke er spesifisert egen master- eller bachelorkode.  
 
Husk også på å endre utdanningskode på ansatte som allerede er 
registrert med utdanningskode når det har kommet en ny kode som er 



 
 
 
 
 
 
 
 
 Del 4. Utdanningskoder 

mer dekkende for den utdanning den ansatte har, eller hvis vedkom-
mende har tatt mer utdanning. 
 
Utdanningskodene er inndelt på følgende måte:  
 
Gruppe 1  Høyere utdanning på universitets- og høgskolenivå 
Gruppe 2  Lavere utdanning på universitets- og høgskolenivå 
Gruppe 3  Lærerutdanning 
Gruppe 4  Utdanning innen helsevesen og sosialomsorg 
Gruppe 5  Utdanning av håndverksmessig og teknisk karakter og 

annen utdanning fra videregående skole 
Gruppe 6  Diverse spesialutdanning 
Gruppe 7  Etatsutdanning 
Gruppe 8  Militærutdanning 
Gruppe 9  Allmennutdanning 
 
Med utdanningens lengde menes lengde ved heltidsstudium. Ved 
deltidsstudium skal det foretas omregning til utdanningens lengde ved 
heltidsstudium. 
 
Dersom en ansatt har flere likeverdige utdanninger velges den 
utdanning som er mest relevant for stillingen. Ellers velges den 
ansattes høyeste utdanning, uansett om stillingen krever slik utdanning 
eller ikke.  
 
Feltet for utdanningskoder skal fylles ut. Dersom opplysninger om den 
ansattes utdanning mangler, må opplysninger innhentes. Dette gjelder 
også personer i stillinger hvor det ikke er konkrete utdanningskrav, 
særlig lederstillinger. Unngå å bruke 915 og 950 hvis den ansattes 
utdanning er ukjent. Kode 399 skal bare benyttes for personer i 
undervisningsstillinger.  
 
Det har kommet til én ny utdanningskode i år: 

117 Lege, spesialist 

 
Minner om at det i fjor kom seks nye utdanningskoder: 

140 Lektor realfag 

141 Lektor språkfag 

143 Lektor samfunnsfag 

144 Lektor religion/historie 

184 Master i teknologiledelse 

208 Bachelor/ingeniør – IT/elektronikk/data 
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Kode Utdanning 

1 UTDANNING PÅ UNIVERSITETS- OG HØYSKOLENIVÅ, 
HØYERE GRAD 

  

103 Aktuarembetseksamen 

106 Farmasøytisk embetseksamen/Mastergrad farmasi 

109 Embets-/Magistergradseksamen i humanistiske og estetiske 
fag (tidligere historisk- filosofiske fag)/Mastergrad 
humanistiske og estetiske fag 

110 Hovedfagskandidat humanistiske og estetiske fag 

111 Mastergrad i bibliotek- og informasjonsvitenskap 

112 Juridisk embetseksamen/Mastergrad juridiske fag 

113 Embets-/magistergradseksamen i informatikk/ 
databehandling/Mastergrad informasjonssystemer 

114 Embetseksamen i medievitenskap 

115 Embets-/magistergrad i matematiske og naturvitenskapelige 
fag 

116 Hovedfagskandidat matematiske og naturvitenskapelige fag 

117 Lege, spesialist 

118 Medisinsk embetseksamen/Mastergrad medisinske fag 

119 Mastergrad helse- og sosialfag 

121 Odontologisk embetseksamen/Mastergrad odontologi 

124 Embets-/magistergradseksamen i pedagogikk/Mastergrad 
lærerutdanning og pedagogikk 

127 Embets-/magistergradseksamen i psykologi/Mastergrad 
psykologi 

128 Embets-/magistergradseksamen i statsvitenskaplige fag, 
herunder også statsvitere med Cand.Polit-utdanning 

129 Mastergrad offentlig administrasjon, økonomisk-
/administrative fag (herunder også Master of Business 
Administration MBA), samfunnsplanlegging 

130 Embets-/magistergradseksamen i samfunnsvitenskapelige 
fag (ikke nevnt annet sted)/Mastergrad samfunnsfag ikke 
nevnt annet sted 

131 Hovedfagskandidat samfunnsvitenskapelige fag 

133 Embetseksamen i sosialøkonomi 

136 Embets-/magistergradseksamen i sosiologi/Mastergrad 
sosiologi 

137 Hovedfagskandidat sosialt arbeid 

139 Teologisk embetseksamen 

140 Lektor realfag 
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Kode Utdanning 

141 Lektor språkfag 

142 Utdanning som gir lektorkompetanse (ikke nevnt annet 
sted) 

143 Lektor samfunnsfag 

144 Lektor religion/historie 

145 Hagebrukskandidateksamen 

148 Jordskiftekandidateksamen 

151 Landskaps-/hagearkitekteksamen 

152 Mastergrad i eiendomsutviking/arealplanlegging. 

154 Meieriingeniøreksamen/Næringsmiddelkandidat 

157 Sivilagronomeksamen 

160 Skogbruks-/forstkandidateksamen 

161 Naturforvaltningskandidateksamen 

163 Arkitektutdanning 

166 Sivilingeniøreksamen 

169 Veterinærmedisinsk embetseksamen 

170 Mastergrad i klinisk ernæringsfysiologi 

172 Siviløkonomeksamen eller høyere avdelings eksamen fra 
handelshøgskole/ Videreutdanning for diplomøkonomer fra 
Bedriftsøkonomisk institutt, som gir rett til å bruke tittelen 
Siviløkonom (jfr. kode 603) 

175 Embetseksamen i idrett/Idrettskandidateksamen 

176 Embetseksamen eller diplomeksamen i musikk 

178 Fiskerikandidateksamen 

182 Embetseksamen i sykepleievitenskap/Mastergrad 
sykepleievitenskap 

183 Cand.scient fysioterapi 

184 Master i teknologiledelse 

199 Annen utd. fra universitet, høyere grad, og annen 
høgskoleutdanning 

  

2 UTDANNING PÅ UNIVERSITETS- OG HØYSKOLENIVÅ, 
LAVERE GRAD 

  

203 Cand.mag.-eksamen i humanistiske og estetiske fag 
(tidligere historisk filosofiske fag)/Bachelor humanistiske og 
estetiske fag 

206 Cand.mag.-eksamen i matematiske og naturvitenskapelige 
fag/Bachelor naturvitenskapelige fag, håndverks- og 
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Kode Utdanning 

tekniske fag, ingeniørfag 

207 Cand.mag. helsefag 

208 Bachelor/ingeniør – IT/elektronikk/data 

209 Cand.mag.-eksamen i samfunnsvitenskapelige fag/Bachelor 
samfunnsvitenskapelige fag 

210 Cand.mag.-eksamen eller kandidateksamen i musikk 

212 Exam. oecon 

215 Utdanning som gir adjunktkompetanse, bygd på 
lærerutdanning 

216 Utdanning som gir adjunktkompetanse, bygd på 
førskolelærerutdanning 

217 Utdanning som gir adjunktkompetanse, bygd på 4-årig 
lærerhøgskole (ny ordning) 

218 Utdanning som gir adjunktkompetanse, bygd på 
faglærerutdanning 

220 Bachelor lærerutdanning, pedagogikk, spesialpedagogikk 

222 Bachelor journalistikk 

223 Diplomøkonom informasjon og samfunnskontakt 

224 Bachelor økonomisk-/administrative fag, personalledelse 

225 Bachelor biblioteks- og informasjonsvitenskap 

230 Cand.mag.eksamen i idrett/Bachelor idrettsfag 

236 Cand.mag.-eksamen i sykepleievitenskap/Bachelor sosial- og 
helsefag 

270 Bachelor i klinisk ernæringsfysiologi 

291 Bachelor juridiske fag 

292 Bachelor primærnæringsfag 

293 Bachelor samferdsels- og sikkerhetsfag, andre servicefag 

  

2a ANNEN ADJUNKTUTDANNING ETTER UTDANNINGSKRAV 
FOR LÆRERE 

  

263 Annen utdanning som gir adjunktkompetanse 

  

2b DELEKSAMEN FRA UNIVERSITET ELLER HØYSKOLE 

  

251 Grunnfagseksamen 

255 Mellomfagseksamen 

257 Excamen philosoficum 
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Kode Utdanning 

258 Excamen facultatum 

259 Andre deleksamener fra universitet eller høgskole 

299 Annen utdanning fra universitet, lavere grad, og fra 
høgskole 

  

3 LÆRERUTDANNING 

  

303 Førskolelærer-/barnehagelærerutdanning 

306 Førskolelærer-/barnehagelærerutdanning med 
videreutdanning 

309 Lærerskoleeksamen, 2 eller 4 år (gammel ordning) - Se 215 
for nåværende ordning 

312 Lærerhøgskoleeksamen med videreutdanning 

315 Eksamen fra faglærerhøgskole 

316 Yrkeslærerutdanning 

318 Eksamen fra faglærerhøgskole med videreutdanning 

319 Yrkeslærerutdanning med videreutdanning 

  

3a ANNEN LÆRERUTDANNING ETTER UTDANNINGSKRAV FOR 
LÆRERE I YRKESFAG 

  

321 Annen utdanning som gir faglærerkompetanse 

324 Annen utdanning som gir faglærerkompetanse, med 
videreutdanning 

325 Utdanning fra spesiallærerhøgskole 

399 Lærer og faglærer uten godkjent utdanning 

  

4 UTDANNING INNEN HELSEVESEN OG SOSIAL OMSORG 

  

402 Arbeidsterapeututdanning, 2-årig utdanning fra Statens 
Lærerskole i Forming (tidligere Statens kvinnelige 
industriskole) 

403 Aktivitør med fagbrev 

406 Ergoterapeututdanning, 3-årig (off. godkjent) 

408 Barnevernspedagogutdanning eller barnevernslinje ved 
sosialhøgskole eller tilsvarende 3-årig distriktshøgskole-
utdanning 

412 Utdanning i spedbarns- og barselspleie (off. godkjent 
barnepleier) 
Barnepleierutdanning, videregående kurs I fra videregående 
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Kode Utdanning 

skole, studieretning sosial og helsefag. 

413 Barne- og ungdomsarbeider med fagbrev 

414 Omsorgsarbeider med fagbrev 

415 Helsefagarbeider med fagbrev. 

416 Fagskole, helse- og sosialfag 

420 Bioingeniøreksamen (tidligere fysiokjemikereksamen) eller 
MIP-ingeniøreksamen 

424 Fysioterapeut- eller mensendieckeksamen, minimum 2 års 
utdanning 

428 Grunnutdanning i sykepleie (Offentlig godkjent sykepleier) 

432 Grunnutdanning i vernepleie (off. godkjent vernepleier) 

433 Videreutdanning i vernepleie, 1 år. (Se også 449) 

436 Hjelpepleierutdanning (Off. godkjent hj.pleier/Hjelpepleier i 
vernepleie), Hjelpepleierutdanning videreg. kurs I og II fra 
videregående skole, studieretn.  sos./helsefag (somatisk, 
psykiatr., vernepl.) 

437 Videreutdanning i hjelpepleie (6 mnd.). Krever min. 2 års 
praksis etter fullført hjelpepleierutdanning 

440 Legesekretærutdanning/Helsesekretær, videregående kurs I 
og II fra videregående skole, studieretning sosial- og 
helsefag 

442 Audiografeksamen 

444 Utdanning for laboranter (laboratorieassistenter) minimum 
1 år 

445 Opplæring ved sykehuslaboratorium, minimum 2 år 

446 Apotektekniker, videregående kurs I og II fra videregående 
skole 

447 Tverrfaglig videreutdanning innen helse- og sosialfag 

448 Eksamen fra Norges Sykepleierhøgskole eller tilsvarende 
administrativ utdanning for sykepleiere fra 
distriktshøgskole, Norges kommunal- og sosialhøgskole, NKI-
skolen eller tilsv. eksamen fra utlandet 

449 Administrativ utdanning for andre høgskoleutdannede 
(f.eks. fysioterapeuter) ved distriktshøgskole, Norges 
kommunal- og sosialhøgskole, NKI-skolen, eller tilsv. utd. fra 
utlandet. Jfr. kode 448 

450 1-årig videreutdanning utover 3-årig høgskole for 
sosionomer og barnevernspedagoger 

452 Orotpediingeniøreksamen (tidligere protesetekniker-
eksamen) 

456 Reseptareksamen 

460 Røntgenograf-/radiografutdanning 
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Kode Utdanning 

464 Sosionomeksamen, Bachelor sosialt arbeid/Bachelor 
velferdsfag 

468 Spesialutdanning i sykepleie (psykiatri, jordmor, 
helsesøsterutdanning) 

472 Annen godkjent spesialutdanning innen sykepleie 

476 Tannlegeassistenteksamen/Tannhelsesekretær 
videregående kurs I og II fra videregående skole 

480 Tannpleiereksamen 

482 Husmorvikarutdanning, minimum 1/2-årig utdanning/ 
Omsorgsfag (husmorvikar), videregående kurs I fra 
videregående skole 

491 Ambulansepersonell med fagbrev 

499 Annen utdanning innen helse og sosialomsorg, minst 6 mnd. 
Varighet 

  

5 UTDANNING FRA TEKNISKE SKOLER, FAGSKOLE I JORD- OG 
SKOGBRUK, VISSE UTDANNINGER FRA VIDEREGÅENDE 
SKOLER OG YRKES-/VERKSTEDSKOLE, (HÅNDVERK, HANDEL 
OG KONTOR) ETC. 

  

503 Eksamen fra 1-årig videregående teknisk kurs (kurs for 
tekniske assistenter/ elementærteknisk kurs) 

506 Eksamen fra teknisk fagskole 

509 Ingeniørutdanning 2 eller 3 år (tidligere teknisk 
skole)/Næringsmiddelteknisk høgskole 

512 Grunnkurs fra videregående skole, studieretning håndverk 
og industri/Grunnleggende yrkes- eller verkstedskole 

515 Videregående kurs I fra videregående skole, studieretning 
håndverk og industri/Videregående yrkes- eller 
verkstedskole 

518 Videregående kurs II fra videregående skole, studieretning 
håndverk og industri/Fullstendig yrkes- eller 
verkstedskole/Fag eler svenneprøve 

521 Fagskoler i landbruk, gartneri og hagebruk, skogbruk. 
Grunnleggende (grunnkurs) eller videregående 
(videregående kurs I og II) min. 10 mndrs.  varighet 

522 Fagbrev anleggsgartner  

523 Fagbrev skogsoperatør 

524 Grunnkurs fra videregående skole, handels- og kontorfag 
(grunnleggende yrkes-/handelsskole – min. 6 mndr. 
varighet) inkl. grunnkurs med redusert fagkrets 

527 Videreg. kurs I og II fra videregående skole, handels- og 
kontorfag/Videregående yrkesskole i handels- og kontorfag 
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Kode Utdanning 

528 Kontorfag - fagbrev 

530 Eksamen fra håndverks- og kunstindustriskole 

531 Fagbrev bygg- og anleggsfag 

532 Fagbrev elektrofag 

533 Fagbrev medie- og kommunikasjonsfag 

540 Fagbrev feier 

591 Annen utdanning av håndverksmessig eller teknisk karakter 
(videregående utdanning) ikke nevnt annet sted 

592 Annen utdanning i handels- og kontorfag (videregående 
utdanning innen handels- og kontorfag) ikke nevnt annet 
sted 

599 Annen utdanning av håndverksmessig eller teknisk karakter 
ikke nevnt annet sted 

  

6 DIVERSE SPESIALUTDANNING 

  

601 Kateketutdanning. 4-årig utdanning fra Menighetsfakultetet 
eller fra høgskole 

602 Diakonutdanning. 4 eller 5-årig utdanning. Sykepleier-, 
sosionom eller pedagogisk utdanning med ett års 
tilleggsutdanning i diakoni og grunnfag i kristendom. 

603 Eksamen fra Bedr.økonom. Institutt (BI), utd. som 
kvalifiserer til eksamenstitl.: Dipl.økonom BI (3-årig utd. jfr. 
kode 172), Bedr.økonom.kandidat(2-årig 
utd.),Bedr.økonom(1-årig),Høgsk.kand. (2-årig) 

604 Eksamen fra Handelsakademiet, 4-årig 
handelsøkonomstudium 

606 Bibliotekhøgskoleeksamen 

608 Eksamen fra Bankakademiet 

609 Distriktshøgskoleutdanning, min. 2 års varighet 

610 Eksamen i markedsføring, min. 2 års utdanning 

612 Eksamen fra Nordisk Høgskole for Husholdsvitenskap 
(tidligere Nordisk Husholdshøgskole) 

615 Flygeledereksamen 

618 Journalisthøgskoleeksamen 

619 Høgskolekandidat journalistikk 

621 Kommunalkandidateksamen 

623 Utdanning i revisjonsfag ved NKS, etterutdanning for 
offentlige ansatte innen revisjon 

625 Høyere revisorutdanning/Revisorutdanning med rett til 
tittelen «Statsautorisert revisor» 
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Kode Utdanning 

628 Skatterevisorutdanning - 2. avd./Revisorutdanning med rett 
til tittelen «Registrert revisor» 

630 Eksamen fra kokk og stuertskole, minimum 1 års studium. 
Utdanning som kokk fra videregående skole. 

634 Renholdsoperatør - fagbrev 

636 Husøkonomeksamen/Kostholdsøkonomeksamen 

641 3-årig grunnutdanning i kirkemusikk, (organisteksamen, 
normal grad) eller annen 3-årig grunnutdanning i musikk 

642 4-årig utdanning i kirkemusikk eller 3-årig grunnutdanning i 
kirkemusikk pluss til sammen ett års videreutdanning 

643 Annen musikkutdanning 

644 Diplom-/Solisteksamen fra musikkhøgskole eller annen 
tilsvarende høyere utdanning i musikk 

646 3-årig grunnutdanning i musikk (utdanning som sanger, 
musiker, vokal-/instrumentalpedagog) eller musikkteoretisk 
utdanning (jfr. kode 641) 

648 Minst 2 år musikkutdanning og tilfredsstillende pedagogisk 
utdanning 

649 Musikklærerutdanning 

650 Mastergrad i musikkterapi 

651 Maskin- og elektrofag fra videregående skole studieretning 
for fiskeri- og sjøfartsfag, videregående kurs I og II. Fagbrev 
motormann. Se også 652 

652 Maskinoffiserssertifikat. Etter 1. februar 2002 sertifikat etter 
forskrift av 1998. 

654 Navigasjonsfag fra videregående skole, studieretning fiskeri 
og sjøfartsfag, videregående kurs I og II. Styrmanns- eller 
skipsførerutdanning/Navigasjonsskole 

657 Radiofag fra videregående skole, studieretning fiskeri- og 
sjøfartsfag, videregående kurs I og II. 
Radiotelegrafistsertifikat 

661 Eksamen fra Norsk Hotellhøgskole eller fra tilsvarende 
utenlandsk skole  

670 Utdanning innen IT/data på høgskolenivå, 2-årig 

673 Utdanning innen IT/data på høgskolenivå, 1-årig 

674 Fagbrev IKT-service 

679 Fagbrev yrkessjåfør 

680 Statens trafikklærerskole, 1 års utdanning 

681 Høgskolekandidat offentlig administrasjon 

683 Høgskolekandidat samfunnsplanlegging 

684 Høgskolekandidat offentlig styring og økonomi, samf.fag 
med kulturforvaltning eller personalledelse 



 
 
 
 
 
 
 
 
 Del 4. Utdanningskoder 

Kode Utdanning 

691 Annen utdanning fra videregående skole, studieretning 
fiskeri og sjøfartsfag, ikke nevnt annet sted 

692 Annen utdanning fra videregående skole, studieretning 
husholdningsfag, ikke nevnt annet sted 

693 Utdanning fra videregående skole, studieretning for 
idrettsfag 

694 Videregående utdanning innen husflids- og estetiske fag 
(herunder studieretning for husflids- og estetiske fag) 

699 Annen spesialutdanning 

  

7 ETATSUTDANNING 

  

710 Etatsutdanning 

730 Eksamen fra Statens saksbehandler opplæring, 1 års 
utdanning 

741 Obligatorisk etterutdanning for kontrollteknikere i regi av 
Statens næringsmiddeltilsyn 

780 Høyere etatsutdanning 

783 Politiskolen/Politihøgskolen, 2 eller 3 års utdanning 

  

8 MILITÆRUTDANNING 

  

805 Befalsutdanning 

899 Annen militærutdanning 

  

9 ALMENNUTDANNING 

  

905 Eksamen fra videregående skole, allmennfaglig 
studieretning 3 år. Eksamen Artium 

910 Økonomisk Gymnas/2-årig handelsgymnas/3-årig studie-
retning handels- og kontorfag tilsvarende økonomisk 
gymnas/Allmennfaglig studieretning, samfunnsfaglig linje 

912 1-årig studentfagkurs eller sekretærlinje i tillegg til Eksamen 
Artium, økonomisk gymnas 

913 Vk II studieforberedende kurs allmennfag, allmennfaglig 
påbygging, generell studiekompetanse, studiekompetanse 
redusert fagkrets. 

915 9- eller 10-årig ungdomsskole/Middelskole/Realskole 

920 Folkehøgskole 

930 Utenlandsk utdanning som ikke er dokumentert eller 
godkjent i Norge 
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Kode Utdanning 

950 7-årig folkeskole eller framhaldsskole 
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