
Møte med referansegruppen for analyse 27.04.2017 
 

Underlag til møte i referansegruppen for analyse: 
 

1. Demo av utkast til masseopprettelse av prøver. 

2. Prøveuttak: Vi har både avkrysning «Restmateriale finnes» og egen status «Oppbrukt». 

Disse er delvis overlappende, noe som kan virke forvirrende. Foreslår at vi enten 

dropper status «Oppbrukt» eller erstatter avkrysning «Restmateriale finnes» med ny 

status «Restmateriale» (i tillegg til statusene Ok, Oppbrukt, Kontaminert, 

Preparert, Kassert og Uttørket). Hva ønskes? 

3. Prøveuttak: Det er sterkt ønske (fra utviklingsteamet) at Prøvetype ikke kan endres etter 

at prøven er opprettet. Dette fordi Prøvetype vil være det eneste vi har som 

«Nøkkeldata» på prøveuttakhendelsen (i tillegg til Prøvenr). Dersom Prøvetype endres i 

ettertid gir ikke hendelsen noen mening lenger. Ved ev. feilregistrering kan status 

«Kassert» benyttes. 

4. Prøveuttak: Vi foreslår globalt løpenummer for Prøvenr. Alternativ er løpenummer pr. 

museum eller pr. museumsnr. 

5. Prøvevolum/-vekt på prøven:  

a. Er det behov for to felter for å angi både volum og vekt, eller kun ett felles felt? 

b. Hvilke måleenheter skal være mulig å velge? Eller må dette være fritekst? 

6. Prøveuttak: Skal vi ha defaultverdi for status ved opprettelse av prøver? Vi har følgende 

statuser: Ok, Oppbrukt, Kontaminert, Preparert, Kassert og Uttørket.  

7. Analyse: Skal vi ha defaultverdi for status ved opprettelse av analyse? Vi har følgende 

statuser: «Under forberedelse», «Sendt/venter på resultat», «Ferdig», «Avsluttet uten 

resultat». 

8. Spørsmål til eksplisitte beskrivelsesfelter for analysetypene: 

a. Mikroskopi: Skal det være tre fritekstfelter for registrering av informasjon om hhv. 

Lys-/polarisasjonsmikroskopi, Transmisjon elektronmikroskopi og 

Røntgenmikroskopi, eller ett felt med disse tre valgene? 

b. Tomografi: Skal det være fem fritekstfelter for registrering av informasjon om hhv. 

laser, strukturert lys, CT, Røntgenmikroskopi og Neutrontomografi, eller skal det 

være ett felt med disse fem valgene? 

c. Isotopanalyse: Skal det være åtte fritekstfelter for registrering av informasjon om 

hhv. Bly 210 Pb, Strontium 87Sr/86Sr osv., eller skal det være ett felt med disse 

åtte valgene? 

d. Grunnstoffanalyse (ICP): Skal det være tre fritekstfelter for registrering av 

informasjon om hhv. ICP-OES (ICP-AES), ICP-MS og ICP-SFMS, eller skal det 

være ett felt med disse tre valgene? 

e. Grunnstoffanalyse (AAS): Skal det være to fritekstfelter for registrering av 

informasjon om hhv. GFAAS og CVAAS, eller skal det være ett felt med disse to 

valgene? 

9. Spørsmål til eksplisitte resultatfelter for analysetypene: 

a. Strekkoding: Vi har allerede et generelt resultatfelt for link til eksternt system. Er 

det behov for eget felt «Link til BOLD» i tillegg? 

b. Sanger-sekvensering: Vi har allerede et generelt resultatfelt for link til eksternt 

system. Er det behov for eget felt «Link til GenBank» i tillegg? 

10. Hva skal være makslengde på de ulike fritekstfeltene? 



a. På analysen: 

i. Formål med analysen 

ii. Saksnummer 

iii. Beskrivelse/kommentar 

iv. Link til ekstern kilde (resultat) 

v. Kommentar til resultatet 

vi. Årsak til klausulering 

vii. Årsak til oppheving (av klausulering) 

viii. Navnefelt 

b. På prøvene: 

i. PrøveID 

ii. Ekstern ID 

iii. Kilde for ekstern ID 

iv. Prøvetype 

v. Prøveundertype 

vi. Beskrivelse av prøve 

vii. Prøvevolum/-vekt 

viii. Lagringskontainer 

ix. Lagringsmedium 

x. Behandling 

xi. Kommentar 

xii. Navnefelt 

11. Hvor viktig er det at vi på analysen og prøvene viser funndato (for arkeologi)? Hva 

brukes dette til? Bakgrunnen for spørsmålet er at det er en god del ekstrajobb å få tak på 

denne informasjonen fordi den ikke finnes på objektet (kun på funnet). 

12. Prøvetyper/prøveundertyper kulturhistorie – kommer vi i mål? 

13. Hva skal vi ha av tilleggsinformasjon for numismatiske objekter? 


