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2018-03-12 14:03:05 <karl-erlend.mikalsen@uit.no> - Ticket created [Reply] [Comment] [Forward] 

Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 2811849) er levert 

Date: Mon, 12 Mar 2018 14:03:04 +0100 (CET) 

To: fs-support@fsat.no 

From: karl-erlend.mikalsen@uit.no 

Navn på din institusjon og ditt navn 
 Karl-Erlend Mikalsen 

Din e-post 
 karl-erlend.mikalsen@uit.no 

Dersom flere enn deg skal ha tilbakemelding, skriv inn e-postadressen til 
vedkommende 

 espen.d.kristensen@uit.no 

Dagens dato 
 12.03.2018 

Overskrift/sakstittel 
 Ny rapport, eller nytt utplukk og/eller visning for eksisterende rapporter på 

spørreundersøkelser 

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 
 350.001, 350.002 

Opprinnelig RT-id/saksdokument dersom saken har vært behandlet tidligere 

Resultat av tidligere behandling etter innspill fra egen institusjon eller andre institusjoner 

 ingen som jeg vet om 

Begrunnelse - Begrunn kort hvorfor saken sendes inn eller hvorfor den ønskes 
behandlet på nytt. 

 Vi har et ønske om ny funksjon for rapporter knyttet til spørreundersøkelser. 
 
Vi bruker spørreundersøkelser i FS til å innhente informasjon fra doktorgradsstudenter 
om deres fremdrift. Å holde denne typen rapportering i FS har mange fordeler for oss, 
og det er et verktøy som fungerer bra. Detnne forspørselen er knyttet til suboptimale 
løsninger for fremvisning av besvarelser for akkurat vårt formål. 

Beskrivelse av problemstilling 
 Det som vi har ønske om er muligheten til å hente frem et utplukk av studenter, slik 

som i rapport 350.001, men få ut en visning som tar for seg en og en besvarelse slik 
som rapport 350.002. 
 
Det er også et ønske om det går an å få til slikt på et utplukk som tar for seg ett og ett 
administrativt sted, i tillegg til å kunne kjøre utplukket studieprogram. 
I dag i rapport 350.001 kan du hente frem besvarelser knyttet til et studieprogram, 
men ønsket var da å kunne hente frem besvarelser gjort knyttet til studieprogram 
knyttet til ett administrativt sted. 

Løsningsforslag 
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 Legge til utplukksmulighet 'sted' i 350.001 og en ny visningsmulighet hvor hver 
besvarelse kommer i sin helhet før neste besvarelse vises. 
ELLER 
legge til muligheten for 350.002 til å kjøres på utplukk av studenter i tillegg til én og én 
student 

Vurdering av konsekvenser 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

 I dag sitter saksbehandlere på forskning og kjører 350.002 for hundrevis av studenter 
for å få hentet ut besvarelsene slik de vil ha dem. 

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler 

 Ikke besvart 

 


