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Bearbeidet utkast. Roller og behandling av roller i FS 

 

Formål: Lage retningslinjer for oppretting og bruk av roller 

Institusjonene sender i stort omfang inn ønsker om nye roller i FS. Det sendes også inn et stort antall 

ønsker om å endre roller som allerede eksisterer. Begrunnelsen for ønskene er alltid den samme. 

Institusjonene har behov for å tilpasse brukernes tilganger til saksflyten. Vi vil i løpet av kort tid få 

mange flere roller. Med flere roller vil det bli vanskelig for FS-kontaktene å ha oversikt dersom man 

ikke har et bevisst forhold til systemet for oppretting av roller og systemet for å navngi rollene. 

I 2012 og 2013 hadde Planleggingsgruppa systemet for administrasjon av roller til behandling. Det ble 

utarbeidet et nytt bilde i FS-system for oppretting av lokale roller. Se Driftshåndbok del 7, 

Brukeradministrasjon i FS http://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/annet/brukeradm/ 

for nærmere beskrivelse. 

Brukeradministrering består nå av to hovedkomponenter, fellesroller og lokale rolle. Fellesroller 

utarbeides av Ceres og per i dag har vi ca 60 fellesroller. Lokale roller utarbeides av institusjonene og 

består av samlinger av fellesroller. Institusjonene kan for eksempel opprette egne rollesamlinger for 

studiekonsulenter som består av fellesrollene som en studiekonsulent trenger. Blir det ansatt en ny 

studiekonsulent får han tildelt rollen studiekonsulent og får dermed de tilgangene han trenger. 

System for innholdet i roller 

I løpet av de fem årene som er gått siden omleggingen av administrasjonen av brukerrollene er det 

ikke gjort en revisjon av fellesrollene. Dette betyr at rollenes innhold og systemet for å kode roller er 

tilpasset det gamle systemet for brukeradministrasjon. EKS1 inneholder noen rettigheter som alle 

som arbeider med eksamen må ha, EKS2 inneholder noen flere rettigheter og vil sammen med EKS1 

gis til fakultetsansvarlig. EKS3 gis sammen med EKS1 og EKS2 til den øverste administratoren for 

eksamen. Tallene 1, 2 og 3 sier noe om graden av alvor i rettigheten. Du kan gjøre mer skade dersom 

du har EKS3 enn EKS2 og du har tilgang til å endre mer grunnleggende data med EKS3 enn EKS2. 
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Oppsettet er likt innenfor alle modulene, eksempelvis GRAD1, GRAD2, OPPTAK1-3 osv. Oppsettet 

gjør det vanskelig å lage lokale roller som er tilpasset saksflyten ved institusjonene. Rollene på nivå 3 

er omfattende, og ofte ønsker institusjonene bare å tildele deler av disse rollene til en gruppe 

brukere. For eksempel kan man ønske at bruker skal kunne rette skrivefeil/tegnsettfeil i feltet 

spesialpensumtittel i protokollen uten å få tilgang på å rette alle felt i gradprotokollen. 

Endringen som ble gjort i FS i 2012/2013 har gitt oss muligheten til å tenke nytt. Vi kan lage flere 

fellesroller som institusjonene selv kan sette sammen til lokale roller. 

 

 

F1 til F6 er fellesroller.  

 

Jeg ser to forskjellige måter fellesrollene kan utarbeides på. 

- Roller tar utgangspunkt i konkrete arbeidsoperasjoner. Eksempler på slike roller er, 

oppretting av vurderingsenheter, endre spesialpensumtittel, opprette registerkort, endring 

av navn, endre emnekode, opprette evu-kurs, gi manuelt tilbud til søkere, opprette søkere til 

studenter, eksportere til og fra epn og registrere sensur.  

- Roller tar utgangspunkt i bilder i klienten. Eksempler på slike roller vil være, Person Ekstern 

studium, Søknadsalternativ, vurderingskombinasjon samlebilde. Velger man å knytte roller til 

bilder vil man ha behov for å differensiere tilganger innenfor ett og samme bilde. 

System for å navngi roller: 

Måten å navngi/kode roller er avhengig av hvilken måter man utarbeider fellesrollene på. Tar man 

utgangspunkt i konkrete arbeidsoperasjoner må rollene få navn etter operasjonen som skal utføres. 

F.eks. ENDREPERSONNUMMER, EKSAMENSMELDE og SEMESTERREGISTRERE. Dersom man tar 

utgangspunkt i bilder vil navnet til bildet bli rollenavnet. 

Veien videre 

Ønsker om nye roller tas ut av ønskelisten. Planleggingsgruppa lager en undergruppe som utarbeider 

og avgjør hvilke fellesroller som skal opprettes. Undergruppen vurderer innspill fra institusjonene 

fortløpende. Ceres setter av tid til å lage nye fellesroller. 
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Begrepet «Fellesroller» byttes ut med et «Tilganger». Begrepet «Lokale roller» byttes ut med «Bruker 

roller». 

 

 

Referanse til sist behandling av systemet for roller: 

http://www.fellesstudentsystem.no/aktiviteter/plangruppemoter/2013/2013-mars-04-05/#toc5 


