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 Institusjon og navn på innsender. 
Merk at avsender skal være Fs-
kontaktperson 

Institusjon: Høgskolen i Innlandet – Hedmark 
Avsender: Rannveig Haug 

Dato 28.03.2017 
Bilde/Rutine/Rapport/Annet Person > Personbilder > Person/Fagperson og 

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

Problemstillingen har tidligere vært meldt inn av Høgskolen 
i Sørøst-Norge (Buskerud/Vestfold) RT: 207528 

Begrunnelse  
 

 

Til <navn på ekspertgruppe>/ønskeliste/Planleggingsgruppe 
Beskrivelse av problemstilling 
 
 
 

HINN benytter i likhet med en rekke andre institusjoner i 
sektoren separate sett med brukernavn og epostadresser 
for studenter og ansatte. I stadig økende omfang opplever 
vi tilfeller hvor samme person innehar flere ulike aktive 
roller (både ansatt og student). I dag er brukernavn og e-
postadresse tilknyttet FS.PERSON-tabellen. Dette betyr at 
det kun er mulig å registrere ett brukernavn og en (intern) 
e-postadresse per personforekomst, og det er et problem 
når vedkommende har 2 sett med brukernavn + 
epostadresse. Dette problemet har den siste tiden blitt 
ytterligere tydeliggjort ved integrasjoner med system for 
digital eksamen, og vi ser for oss et lignende scenario når 
vi begynner med integrasjon mot nytt LMS. 
 

 

 
 Løsningsforslag/ønsket håndtering av saken 
 Hva ønskes gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag Hvis brukernavn og (intern) e-post kunne knyttes til de 
respektive rollene vedkommende innehar, i eksempelvis 
FS.FAGPERSON- og FS.STUDENT- tabellene, ville det 
kunne løse problemet. Andre alternativer er flere felt for 
intern e-post og brukernavn i FS-PERSON-tabellen, eller 
en egen tabell for brukernavn og epost, med knytninger 
mot rolle. 

Vurdering av konsekvenser  
Vurdering av juridiske forhold og 
henvisning til sentrale og lokale 
regler 
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 Kommentarer Skal FS støtte flere ID? 
Omfang  
Kostnader  
Konsekvenser  

 

 
 Resultat 
 Hva blir gjort Begrunnelse 

Løsningsforslag  
 
 

 

 
Møte i Planleggingsgruppen juni 2017: Ikke til ønskelisten. 
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