
Møte med referansegruppen for analyse 28. februar 2017 
 

Underlag til møte i referansegruppen for analyse: 
 

1) Vil det være behov for å opprette og lagre en analyse uten noe knytning til objekt/prøve 

(og legge til objekt senere), eller må en analyse alltid være knyttet til minst ett 

objekt/prøve? 

2) Jf. krav om at det skal være mulig å knytte flere objekter/prøver til en analyse, vil det i 

disse tilfellene være ett eller flere analyseresultat? 

3) Hva vil være vanligst, å ha ett objekt/prøve per analyse, eller flere objekter/prøver per 

analyse? Ved flere objekter/prøver per analyse, vil det være mest vanlig med mange 

objekter/prøver, eller bare noen få (to-tre stykker)? 

4) Vil det være behov for å kunne opprette prøver for flere objekter samtidig (dvs i en 

operasjon)? 

5) Vil det være behov for å kunne opprette flere prøver fra ett objekt i en operasjon? 

6) Spørsmål til felter for avledede objekter «som finnes i objektdatabasene»: 

a) Prøvenr: Er dette noe som finnes på det opprinnelige samlingsobjektet og kan arves? 

b) Prøvetype: Finnes dette på det opprinnelige samlingsobjektet? Hvilket felt er det? 

c) Lagringsmedium: Er dette et felt som finnes på samlingsobjektene? Det er henvist til 

at det kalles Konservering i objektbasen, men på kultur er vel konservering en 

hendelse, ikke et felt? 

d) Ansvarlig person: Hvilket personfelt skal dette hentes fra? Sist endret? Først 

registrert? 

e) Dato: Hvilket datofelt er dette? 

7) Felter på prøvene/avledede objekter: Det er henvist til at det «i tillegg kommer felter som 

er felles for alle objekter/hendelser». Hvilke felter er dette? 

8) Prøveuttak/avledede objekter: Skal det være mulig å endre egenskaper som arves fra 

samlingsobjektet? 

9) Jf. felt Merknad_beskrivelse_resultat på analysen: Ønskes det ett, felles felt for merknad, 

beskrivelse og resultat? Hva om resultatet er klausulert, skal innholdet i hele feltet 

skjules, dvs at det ikke vil være mulig å se merknad/beskrivelse før klausulen er 

opphevet? 

10) Jf. felt Rolle: Hvilke andre roller enn de som er listet vil det være behov for? 

11) Jf. liste med spesifikke felter for enkelte analysetyper: Er alle disse feltene relatert til 

analyseresultatet, eller er det noen av feltene som er beskrivelse av analysen? 

12) Hvor mye detaljer om objektet (felter) skal vises når man er inne på analysehendelsen? 

13) Dersom laboratorienavn endres, skal det nye eller gamle navnet vises på analyser som 

allerede er registrert (med gammelt navn)? 

14) Hva er forskjell på F2 og F6 i kravspek? 

  



Utkast – registrering av analysehendelse: 

 

 
 



Felter ved klausulering: 

 


