
Møte med referansegruppen for analyse 09.03.2017 
 

Underlag til møte i referansegruppen for analyse: 
 

1) Er det behov for historikk på analysedata, eller er det kun analyseresultat (og eventuelt 

klausulering) som trenger historikk? 

2) Skal det å ta en prøve av objektet registreres som en hendelse på objektet (prøveuttak)? 

3) Hvordan skal museumsnr se ut på prøven, skal vi legge til et Pnr (tilsvarende som Unr)? 

Dvs at en prøve tatt av objekt med Museumsnr Y4562, Unr 22 vil få Museumsnr Y4562, 

Unr 22, Px (der x er løpenummer som økes fortløpende for hver prøve som tas av 

samme objekt). 

4) Hvilke andre nummer/ID’er skal være mulig å registrere på prøvene?  

a) Prøvenr eller PrøveID? (Manuell registrering) 

b) ObjektID ekstern base? Eller er dette det samme som Prøvenr? 

c) Andre ID’er? 

d) Er det behov for å angi kilde for eksterne ID’er? 

5) Spørsmål til felter på prøven med forhåndsdefinerte verdier (avledet objekt): 

a) Hvilke statuser skal det være mulig å sette på prøven (i tillegg til Ok, Oppbrukt, 

Kontaminert, Preparert)? 

b) Hvilke prøvetyper skal være mulig å velge (i tillegg til Vev, blod, DNA-ekstrakt)? 

c) Hvilke prøveundertyper skal være mulig å velge (i tillegg til Blad, muskel, gDNA)? 

d) Hvilke lagringsmedium skal være mulig å velge (i tillegg til Ethanol 96%, buffer)? 

e) Hvilke lagringskontainere skal være mulig å velge (i tillegg til Sarstedt 2mL, 

Ziplockpose)? 

6) Sist møte ble det gitt innspill om behov for felt for beskrivelse av prøven.  

a) Antar dette er fritekstfelt, ikke forhåndsdefinerte verdier? 

b) Gitt at beskrivelsen er fritekst, kan man benytte Kommentarfelt, eller skal det være et 

eget felt for å beskrive prøven?  

7) Sist møte ble det gitt innspill om behov for felt for registrering av formål med analysen.  

a) Skal dette være en forhåndsdefinert liste med mulige valg, eller fritekst? (Dette er en 

liste med forhåndsdefinerte verdier på analysene i dagens konserveringsmodul). 

b) Skal dette registreres på analysen eller på prøven? 

c) Gitt at formålet er fritekst, kan eksisterende kommentar- eller merknadsfelt benyttes, 

eller skal det være eget felt for å beskrive formålet? 

8) Jf. felt Rolle på analysen: Hvilke andre roller enn de som er listet vil det være behov for 

(registrert av, utført av, ansvarlig, administrert av)? 

9) Skal den som har lagt inn resultat av analysen ha tilgang til klausulert analyseresultat 

dersom denne personen ikke har administrator-rettighet? 

10) Dersom analysen fører til flere analyseresultat, skal det være mulig å registrere 

klausulering på enkelte av resultatene (ikke alle), eller vil eventuell klausulering omfatte 

alle resultatene av en analyse? 

11) Skal bruker måtte velge endringsmodus ved visning av eksisterende analyse, eller skal 

analysen automatisk være mulig å redigere når den åpnes/vises? 

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

analysehendelsen? 

13) Gjennomgang av vedlagte skisser, se på rekkefølge/samling av felter, ledetekster mm. 



14) Ved opprettelse av mange prøver i en operasjon, hvilke felter skal være felles for alle 

prøvene, og hvilke må registreres per prøve? 

15) Ny hjemmelekse: Gjennomgang av analysetypene med tanke på å finne endelige navn 

(det er blant annet en type kalt «frø, frukter, div. planterester» og en kalt 

«forkullet/uforkullet ved»). Vi trenger også engelsk benevning på typene og kategoriene. 

16) Det er ønskelig at analysetypene kun tilhører en kategori. Dette stemmer for alle 

analysene, unntatt Tynnsjiktkromatografi (kategoriene Artsbestemmelse og Tekstil- og 

fiberanalyse). Kan denne tilhøre kun en kategori, eventuelt deles gi disse to ulike navn 

eller lignende? 

17) I dagens lavanalyse er det mulig å skjule enkelte eller alle feltene. Er dette funksjonalitet 

som skal videreføres i ny analysemodul (kun for denne typen analyser)? 

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

allerede er registrert (med gammelt navn)? 

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

20) Hvilken funksjonalitet tenkes med F8? Er dette (manuell) endring av resultat, eller er det 

tenkt at vi skal implementere en kalibreringsfunksjon? 

21) Hvilke tilgangsnivåer er det behov for i analysemodulen? 

22) Hvilke søk på analyser er det behov for? 

  



Utkast – registrering av analysehendelse: 

 



Utkast – ekstra felter ved klausulering: 

 
 

Utkast – opprette prøve: 

 


