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RT 390428 

2020-06-03 14:42:10 Gro Christensen <gchr@oslomet.no> - Ticket created [] 
Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 7949286) er levert 

Date: Wed, 3 Jun 2020 14:42:06 +0200 (CEST) 
To: fs-onske@fsat.no 

From: gchr@oslomet.no 

Navn på din institusjon og ditt navn 
• OsloMet - storbyuniversitetet v/ Gro Christensen 

Din e-post 
• gchr@oslomet.no 

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

• Ikke besvart 

Dagens dato 
• 03.06.2020 

Overskrift/sakstittel 
• Emne navnehistorikk problematikk 

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 
• Bilder og applikasjoner med Emnenavn 

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

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

• Ingen 

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

• Etter å ha tatt i bruk EpN ser vi et økende problem knyttet til tidspunktet når endring 
av emnenavn gjøres synlig i FS og tilstøtende applikasjoner. 
Når navn på et emne endres i EpN og tilbakeføres til FS, overskrives nåværende 
emnenavn umiddelbart og navnehistorikk opprettes i FS. Dette er sånn vi er vant til 
når et emne i FS endrer navn, men dette har blitt et større problem etter at vi tok i 
bruk EpN. Før vi tok i bruk EpN endret vi emnenavn i FS rett i forkant av nytt 
semester, men med EpN overføres endringene tilbake til FS tidligere (ca 1. mars). 
Dette gjøres fordi vi benytter emneinfo i FS til publisering på nett. 
 
Det er ønskelig at overføring av emnenavn fra Emne samlebilde til andre FS bilder og 
tilstøtende applikasjoner tar utgangspunkt i navnhistorikk for inneværende termin om 
dette finnes, slik at emnenavn blir riktig i FS og tilstøtende applikasjoner. 

Beskrivelse av problemstilling 
• Klargjøring for nytt semester mht oppdatering av emneinfo skjer semesteret før det 

skal gjelde for, slik at nettsidene våre er oppdatert med emneinfo for kommende 
semester. En slik klargjøring vil også kunne inneholde endring av emnenavn. Endring 
av emnenavn i FS, som først skal gjelde for neste semester, har konsekvenser for 
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hvordan emnenavnet vises inneværende semester i FS og tilstøtende applikasjoner. I 
det et emnenavn endres oppdateres emnenavnet i Emne samlebilde og det legges 
inn en rad i fanen historikk. Emnenavnet smittes da umiddelbart videre til andre bilder 
i FS som benytter emnenavn og tilstøtende applikasjoner, selv om emnenavnet først 
skal gjelde fra og med neste semester. Dette gjør at emnet ligger med feil emnenavn 
for inneværende semester. 
 
Vi har testet dette og emnenavnet smittes umiddelbart til følgende bilder og 
applikasjoner (med tilbakevirkende kraft), selv om det finnes en rad i fanen 
navnehistorikk som tilsier at navnet først er gjeldende fra neste semester: 
• FS - Emne samlebilde: Navn for bokmål, nynorsk og engelsk viser fremtidig navn. 
Gjeldende navn ligger kun i navnehistorikken og er dermed lite synlig for 
saksbehandlere, se eksempel 1. 
• FS - Vurderingsenhet: Viser fremtidig navn, se eksempel 2. 
• FS - Undervisningsenhet: Viser fremtidig navn, se eksempel 3 
• FS - Vurderingsprotokoll: Viser fremtidig navn, se eksempel 4 
• Studentweb - Aktive emner: Viser fremtidig navn, se eksempel 5 
• Fagpersonweb: Viser fremtidig navn 
• Flere Applikasjoner som benytter API som Unit er ansvarlig for: 
o TP: Viser fremtidig navn 
o Canvas: Viser fremtidig navn 
o Inspera: Viser fremtidig navn 
 
For følgende bilder og applikasjoner hentes emnenavn fra navnehistorikken, dersom 
dette finnes, slik at dataene blir riktige: 
• FS - Utdanningsplan: Viser gjeldende navn, se eksempel 6 
• FS - Karakterutskrift: Viser gjeldende navn 
• Studentweb - Resultater: Viser gjeldende navn, se eksempel 7 
• Studentweb - Utdanningplan: Viser gjeldende navn 
• StudentWeb - Vurderingsmelding: Viser gjeldende navn 
• Vitnemål: Viser gjeldende navn 
• Rapportering av emnedata til DBH: Viser gjeldende navn 
 
Vi har ikke fått sjekket alle tabeller, så vi ønsker at det tas en gjennomgang av alle 
bilder, rapporter, API'er mm i FS for oppdatering. 

Løsningsforslag 
• Vi mener at endring av emnenavn frem i tid, ikke skal smitte til andre bilder og 

applikasjoner før det faktisk gjelder for. Ved overføring av data fra Emne samlebilde 
må det tas en sjekk om det finnes en rad i fanen navnehistorikk, som er gjeldende for 
inneværende semester. I dag gjøres ikke dette og studentene har feil informasjon på 
sine emner i de ulike applikasjonene, se liste ovenfor. For rapportering av emneinfo til 
DBH fungerer dette, og vi ønsker samme logikk ved overføring av data til alle 
applikasjoner som benytter Emnenavn fra Emne samlebilde. Vi ønsker også en 
rydding av emnenavn i de ulike bildene i FS, som henter feil, se liste ovenfor. 
 
For overføring av data fra FS til tilstøtende applikasjoner ønsker vi en endring i 
API’et, slik at det kjører en sjekk mot navnehistorikken og bruker denne dersom den 
er innenfor perioden for navnet som ligger i historikken. Eks: Canvas/TP henter 
undervisningsenheter for våren 2020 og skal da hente «gammelt» navn fra 
navnehistorikk siden dette gjelder ut vår 2020. Dersom man henter for høst 2020 skal 
aktivt navn hentes siden dette ikke er innenfor perioden til navnehistorikken. 

Vurdering av konsekvenser 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon 
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• I dag ligger det feil emnenavn i mange bilder og appliksajoner. Dette vil rydde opp i 
disse feilene og riktige data vil foreligge i FS og i tilstøtende applikasjoner. Dette er 
viktig både for saksbehandler i FS og ikke minst studentene. 

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler 
• Ingen 

Eventuelle vedlegg 

(skjermdumper, illustrasjoner av problemstillinger, løsningsforslag m.m.) 

• Navnehistorikk eksempler Unit.docx 
 

 

2020-06-04 09:31:55 seanki (Sean Kjartan Iversen) - Correspondence added [ 
 
Hei, Gro 
 
Takk for henvendelsen og godt dokumentert sak. Siden saken innebærer FS-klient, ulike FS-
applikasjoner og API'er, samt at den reiser et prinsipielt og generelt spørsmål om at historikk skal 
gjelde universelt, må vi diskutere saken i seksjonen før vi kan si hvordan vi skal gå fram her. Du hører 
snart fra oss. 
 
-- 
Vennlig hilsen 
Kjartan Iversen 
 

 

2020-06-05 15:32:23 seanki (Sean Kjartan Iversen) - Comments added  
 
Vi snakket om denne på stand-up og konkluderte med at den bør til PL-gruppa. Saken kan løses på 
ulike måter. Knut foreslår en løsning som innebærer at innholdet i feltet EMNEKODE periodestyres av 
navnehistorikk (eller tids-serie for emnenavn), slik at innholdet i feltet alltid vil samsvare med 
gjeldende navn i historikken. 
 
-- 
Vennlig hilsen 
Kjartan Iversen 
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