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1. Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige gang 
 
Det var kommentarer knyttet til vedlegg for sak 3 Informasjon om status for 
virksomhetsstyring i sektoren. Og til utsending av webkurs for Tableau. 

 
2. Status Tableau  

 
- Teams 

 

Det er opprettet Teams gruppe for STAR.  
 

- Løse tråder 
 

Unit skal ta tak i noen løse tråder som har hengt.  
 

- Opptaksdata i STAR 

 
En arbeidsgruppe jobber med et dokument knyttet til NVB data i STAR. 
 

- 2019.4 
 

Vi er over på versjon 2019.4.1 

 
- DBH API 
 

Unit jobber med en løsning for å laste data til Unit via DBH-API. STAR gruppen 
nevnte at det også er andre områder en kun studiestatistikk som kan være 
interessant å hente via DBH-API. 

 

3. Oppsummering av 2019 og planer for 2020 

 
Det er et generelt ønske om benchmarking, spesielt på opptaksdata og 
gjennomstrømming. Det å kunne se sine egne tall knyttet til relevante nasjonale tall og 
andre institusjoner. Det ønskes et større fokus på målgrupper. Hvem er den spesifikke 
rapporten laget for. Det bør være lettere å skjønne hva som ligger bak de enkelte 
tallene. Mobilitet bør være et fokusområde. Det å hente inn data fra andre kilder bør 

også vurderes. Det bør lages et årshjul for STAR  
 

4. Rapport knyttet til klagestistikk 
 
Det er kommet en oppdatert Klagestatistikk rapport. UiO presenterte rapporten.  
 

https://rapport-dv.uhad.no/#/workbooks/4324/views 
 

5. Studiebarometer data 2019 
 

Det er fortsatt et problem knyttet til avstemming av tall fra ulike kilder. Det virker som 

ulike kilder har ulike datasett i bunn slik at tallene ikke er «en til en» ved sammen 
ligning av studiebarometerdata fra de ulike kildene. STAR gruppen ser det som uheldig 

at ikke all data er over ført til Unit. Det gjelder både at ikke alle spørsmål er overført 
og svar knyttet til program med få svar ikke overføres. Det var også noen 
kommentarer til rapporten.  

 
6. Gjennomstrømming og frafall i STAR 

 
Gjennomstrømmingsdatakildene i STAR ser på student og studieprogram sammen, dvs 

at analysen er knyttet til student på studieprogram. Det har kommet innspill fra enkelt 
institusjoner som kunne ønske seg en modell hvor en ser på 
studentgjennomstrømning på individnivå og ikke knyttet til studieprogram. Unit 



presenterte en modell hvor en kunne bruke overganger til og se nærmere på 

gjennomstrømming på individnivå. På bakgrunn av tilbakemeldingen fra STAR gruppen 
er det tydelig at overganger brukes veldig forskjellig og at dette ikke vil gi riktig 
resultat. Gruppen ønsker å beholde gjennomstrømmingsmodellen slik den er. Så kan 
en se nærmere på mobillite internt på institusjonen for å få en tydeligere bilde.        

 
7. Tableau prep  

 
UiA presenterte sin bruk av Tableau prep i forbindelse med kandidatundersøkelsen.  
 

8. Emnekombinasjoner  
 

Unit har laget en datakilde som skal gjøre det lettere for institusjonen og se nærmere 
på emnekombinasjoner. UiA og Nord har jobbet med datakilden og sette nærmere på 
mulig rapporter. De har meldt inn et ønske om at datakilden får inn elementer fra 
Kullklasse og campuskode.  

 
9. Tallbenevninger i STAR-rapporter  

 
Vi har normalt betegnet offisielle rapporter med koden for datakilden som brukes samt 

et tall. Men vi har i økende grad rapporter som benytter seg av flere datakilder. Så det 
er et spørsmål om en bør se nærmere på et tallsystem a la FS bruker på sine 
rapporter. Spørsmålet da er hvordan dette skal gjøres. Det ble nevnte at dette også er 
en problemstilling knyttet til struktur, orden og målgrupper. Det ble meldt inn et ønske 
om at en i økende grad bruker tags på rapporter. STAR gruppen tar en nærmere runde 
på Teams.   
 

10. Nytt felt i SOA datakilden 
 

UiS har meldt inn et ønske om at feltet STUDIEPROGRAMVALGKODE skal inn i SOA-
datakilden. Dette ut fra et ønske om å se på kombinasjonen Opptakstypekode – 
Studieprogramvalgkode. Unit har tatt dette feltet inn i test-miljøet slik at STAR 
gruppen kan teste før vi overfører til Prod. 
 

11. Nye ting i Tableau 

 
Vi så kort på to nye ting i Tableau, New Data Modell og Explain data.  
 
 

12. Eventuelt 

 
Ingen saker under eventuelt.  


