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Avklaringer med referansegruppen for analyse: 
 

1) Jf. krav om avledede objekter: Er det her snakk om et nytt samlingsobjekt som kan 

håndteres tilsvarende som et hvilket som helst annet samlingsobjekt, eller kan dette 

håndteres som en egen type objekt eller hendelse (prøveuttak, sample) som arver 

informasjon fra objektet det avledes fra, men som kun «lever» som del av analysen 

(eventuelt med mulighet for å registrere egen plassering)? 

a) Skal det være mulig å opprette flere analysehendelser på et avledet objekt?  

b) Skal det være mulig å opprette andre hendelser på et avledet objekt? 

2) Jf. forslag til felter for avledede objekter: Er det virkelig tenkt at disse feltene skal være 

nye objektfelter? Flere av feltene virker å tilhøre analysen eller prøveuttaket (hendelsen), 

heller enn objektet. 

3) Jf. punkt om UUIDer under kap. 4 Prøveuttak: Hva har punkt om UUID’er med avledede 

objekter å gjøre? Angående UUID’er: Det genereres UUID for alle objekter idet de 

opprettes. UUIDer generert av andre lagres eventuelt som ekstern UUID i eget felt på 

objektet. Det vil ikke være mulig å overskrive de systemgenererte UUID’ene. 

4) Jf. krav om vedlegg under kap. 7: Forutsetter fremtidig løsning for 

mediearkiv/dokumentarkiv, det vil si at opplasting av vedlegg må vente til disse 

modulene er på plass? 

5) Vil det være noen analysetyper som ikke skal ha mulighet for å registrere 

analyseresultat? 

6) Jf. krav om klausulering: Er dette informasjon knyttet til analysen eller til 

analyseresultatet? Vil klausulering være veldig vanlig, eller bare unntaksvis? 

7) Endring av analysehendelsen:  

a) Skal alle kunne endre en analysehendelse, eller er det bare den som har opprettet 

hendelsen som kan endre den? 

b) Skal all informasjon være mulig å endre så lenge hendelsen ikke er avsluttet, eller er 

det informasjon som ikke bør være mulig å overskrive? 

c) Skal det være historikk på endringene? 

8) Jf. krav om eksport av data (F5):  

a) Merk at analysemodul ikke vil ha tilgang til alt av objektdata, det må derfor 

spesifiseres hvilke objektdata som skal kunne eksporteres. 

b) Hvilke format skal det være på eksporterte data? 

9) Jf. F9 Import av data: Import av data er ikke spesifisert i kap. 7 (der er det kun opplasting 

av vedlegg). Masseimport med tilhørende oppdatering av felter i analysehendelsen er 

noe helt annet enn opplasting av vedlegg. 

10) Jf. krav til felles felter for analysene: 

a) Bør ha en felles løsning for registrering av analysesteder (finnes det noen slike lister?) 

slik at ikke samme sted registreres flere ganger. 

b) Er det riktig at «Utført av» (den som registrerer hendelsen) skal kunne være mer enn 

en person? 

11) Jf. henvisning til analysemodul naturhistorie (tynnsjiktkromatografi og lysreaksjoner): Det 

må vurderes om man ønsker å videreføre all informasjon fra dagens analysemodul for 

lav, eller om dette kan forenkles. Dette for å sikre at analysemodulen ikke bikker over og 

blir et LIMS system. 


