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Møte med referansegruppen for analyse 19.04.2017 
 

Underlag til møte i referansegruppen for analyse: 
 

1. Gjennomgang av vedlagte skisser (se neste sider) 

2. Eksport av analysedata 

a. Er det tilstrekkelig med en eksport som tar med «alt» av data for analysen, 

tilknyttede prøver og objekter, eller må det også lages egne eksporter for 

oversending av data til Corema, BOLD, osv.? 

b. Dersom det skal lages egne eksporter for oversending av data til Corema, 

BOLD, osv, hvilke felter skal disse inneholde? 

c. Hvilke andre systemer enn Corema og BOLD trengs det eventuelt 

eksporter for overføring av data til? Og hvilke felter skal disse inneholde? 

d. Er det behov for andre eksporter enn utlisting av data til flat fil? Det er 

nevnt rapporter i kravspek, hva skal disse inneholde og hvordan skal de se 

ut? 

e. Hvordan oversendes eksport til andre? Er det utskrifter som sendes 

sammen med prøvene, digital oversendelse (i såfall hvordan), annet? 

(Merk at format på eksporten vil gi føring på format på import, og motsatt.) 

3. Jf. beslutning om at navn på analysested (laboratorium) som vises på analysen 

skal være slik det var når analysen ble opprettet. Hvor viktig er dette? Det er mye 

enklere å vise nåværende navn, og eventuelt ha mulighet til å vise gammelt navn 

i tillegg. 

4. Vi trenger oversikt over hva som er absolutt minimum som det må være mulig å 

søke på av 

a. Analysefelter 

b. Felter på prøvene 

c. Felter på objektene 

5. Vil det være behov for å vise både objekter/prøver og (analyse)hendelser i 

samme søkeresultat? Eller vil man enten søke etter objekter/prøver eller analyser 

(input i søket vil uansett kunne være kombinasjon av objekt, prøve og 

analysefelter)? 
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a. Registrere analyse 

 

Hva er minimum som 

må vises i tabellen for 

objekt og prøve? 

Bør det være mulig å registrere 

fritekst som et alternativ til 

forhåndsdefinerte verdier i 

«Formål med analysen»? 

Det anbefales sterkt å ha eget 

kommentarfelt på resultatet, 

ikke bare ett på hele analysen. 
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Det skal være mulig å registrere analyse på flere objekter samtidig, og disse objektene skal 

kunne ha ulike resultater. Det kan løses med ekspanderbare felt hvor man fyller inn detaljer 

per objekt, kombinert med en valgmulighet hvor man kan registrere/laste opp/lenke til 

resultater som gjelder for alle objektene: 
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Avhengig av hva slags type analyse dette er, dukker det opp egne felt til å fylle inn resultat, 

når det er aktuelt. 

 

Klausuleringsdetaljer vises i modalvindu eller på samme side idet man velger at analysen 

skal klausuleres.  

 

Skal «opphevet av» 

være navn, eller kan det 

være noe annet? 
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Man kan legge til så mange personer man ønsker og velger rolle for hver gang: 

 

  

Bytte om rekkefølgen på 

navn og rolle? 
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Man kan også fjerne personer: 
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For noen analysetyper vil det være flere felt for beskrivelse av analysen: 

  


