
 
 

Brukermanual TISK 

Enkel beskrivelse av innhold og funksjonalitet i løsningen for TISK med 

visninger for Testing, Isolasjon, Smittesporing og Karantene 
 

1. Tilgang  
 

Felles startside for TISK og smittevernutstyr, forside: 

  

 

2. Oppbygging TISK 
 

Fra startsiden velg bokstav T, I, S eller K for visninger for henholdsvis Testing, Isolasjon, Smittesporing 

og Karantene. 

 

Innhold i de fem ulike valgene:  

1. T (esting) 

• Gjennomsnittlig svartid for fylke, kommune og laboratorium 

• Kartvisning som gir oversikt over gjennomsnittlig svartid for alle fylker/kommuner 

• Valg mellom fylke- og kommunevisning 

• Andel av tester over hhv ett og to døgn, samt. totalt antall tester 

• Tabelloversikter for kommune og laboratorium som viser andel over 24t, andel over 

48t og gjennomsnittlig svartid, hvor feltene i tabellene er fargekodet på samme måte 

som i excel-arkene som blir sendt ut. 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjU2N2IxNjktMzJmMC00Njc5LWEyZGItOWU0NDZlY2M1ZTFlIiwidCI6IjZiYTFiZDVjLTc1MGYtNGFkNi1hYmEzLTBmOTU1ODViYzIxZiIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjU2N2IxNjktMzJmMC00Njc5LWEyZGItOWU0NDZlY2M1ZTFlIiwidCI6IjZiYTFiZDVjLTc1MGYtNGFkNi1hYmEzLTBmOTU1ODViYzIxZiIsImMiOjh9


 
 

• Statusoversikt for inneværende uke – totalt antall tester, antall tester per 10 000 

innbygger, endring  

2. I (solasjon) 

• Antall isolerte innbyggere i hjemmet eller institusjon for fylke og kommune 

• Valg mellom fylke- og kommunevisning 

• Tabelloversikt for antall isolasjon hjemme og antall isolasjon i institusjon 

• Statusoversikt for inneværende uke – totalt antall isolerte, antall isolerte per 10 000 

innbygger, endring fra forrige uke 

• Kartvisning som gir oversikt over antall i isolasjon per 10 000 innbygger for alle 

fylker/kommuner 

3. S (mittesporing) 

• Tilgjengelige antall ansatte, antall ansatte som har jobbet med smittesporing og ledig 

kapasitet 

• Antall ansatte per innbygger 

• Antall dagsverk totalt 

• Velg mellom fylke- og kommunevisning 

• Kartvisning som gir oversikt over andel av tilgjengelig ansatte som har jobbet med 

smittesporing forrige uke for alle fylker/kommuner 

• Statusoversikt for inneværende uke – andel av de tilgjengelige som har jobbet med 

smittesporing, endring fra forrige uke 

• Tabelloversikt for tilgjengelige ansatte, antall dagsverk, antall ansatte per 10 000 og 

andel av de dedikerte som jobbet 

4. K (arantene) 

• Antall i karantene 

• Statusoversikt for inneværende uke – antall i karantene, antall i karantene per 10 

000 innbygger, endring i antall fra forrige uke 

• Kartvisning som gir oversikt over antall i isolasjon per 10 000 innbygger for alle 

fylker/kommuner 

• Tabelloversikt antall i karantene og antall i karantene per 10 000 innbygger 

3. Funksjonalitet 
 

I denne seksjonen vil funksjonaliteten i TISK-løsningen gjennomgås. Dette inkluderer knapper, 

kartløsningen, filtre og undermenyer. 

 

  



 
 

3.1 Kartene 
 

 

 

Kartene gir en oversikt over statusen i Norge forrige uke. En hvit kommune har enten ikke noe 

tilgjengelig data fra forrige uke, eller har et veldig lavt statustall. Dess mørkere blåfarge en kommune 

eller fylke har dess høyere statustall har den. 

• Knapp til venstre over kartet lar deg velge om du ønsker å se fylkes- eller kommunevisning av 

kartet. 

• Ved å klikke på en kommune eller fylke, så vil både kart, grafer og statustall viser tall for 

dette valget.  

• Gul tekst under knappene viser navn på kommune eller fylke som er valgt og som vises i kart 

og grafer.  



 
 

 

 

• Bildet over viser test-siden når Trondheim kommune er valgt. 

• Det er også mulig å zoome inn i kartet ved å scrolle for å gjøre det enklere å finne kommunen 

du leter etter. 

• Hvis du etter å ha valgt en kommune ønsker å se Norge totalt igjen klikker du enten i et hvitt 

område i kartet, eller en gang til på valgt kommune. 

 

3.2 Undermenyer 
 

Både Testing og Smittesporing har undermenyer som leder til forskjellige sider. 

TESTING: 

 

For testing har du mulighet til å se på 

• Gjennomsnittlig svartid for fylke/kommune og laboratorium 

• Antall/andel svartid over ett og to døgn for fylke/kommune og laboratorium. 

Velg i kartet om du vil se på kommune eller fylke 

For laboratorium er det ikke kartvisning, men et filter for å velge ønsket laboratorium. Se beskrivelse 

i annet avsnitt.  

 

SMITTESPORING: 



 
 

 

Ansatte – kapasitet er startside.  

Du kan også velge å se på Antall ansatte per innbyggere eller Antall dagsverk totalt. Disse har ikke 

kartvisning, men et filter som lar deg velge ut ønsket fylke/kommune. Se beskrivelse i avsnitt om 

filtre. 

 

3.3 Filtre 
 

Bruk og forklaring av filtre i løsningen.  

År/Uke: 

Filter for År/Uke påvirker kun grafene og ikke kart eller statustallene. 

Velg år ved å krysse av i  markeringsboks til venstre for året. 

 

Velg uke ved å klikke på pil til venstre for år (markert grønn).  

 



 
 

Tips 1: Scroll ned for å se alle ukene for et år. 

 

Tips 2: År/Uke-filteret er delvis synkronisert.  

• Når du viser tall for testing, så vil valg du gjør for År/Uke bli med til den andre 

fylke/kommune-sidene for test. Velger du ut et laboratorium, så vil valg for År/Uke bli med til 

den andre visningen for laboratorium.  

• Når du viser tall for I, S og K, så vil valg du gjør for År/Uke bli med til de andre visningene for 

I, S og K. 

Laboratorium – grafsider: 

På grafsidene til laboratorium kan du velge hvilket laboratorium du ønsker å se på. Kun mulig å velge 

ett laboratorium om gangen. Scrolle nedover for å finne ditt laboratorium i listen, eller bruk søk-

muligheten i filteret:  

 

 

Norge-Fylke-Kommune: 

I de visningene som ikke har kart må fylke og kommune velges i filter. Det er kun mulig å vise enten 

ett fylke eller en kommune om gangen.  

 

For å velge kommune klikker du på pilen til venstre for fylke og deretter merker av for ønsket 

kommune: 



 
 

 

I tabeller kan du velge å vise flere fylker og kommuner, eller velge alt. Klikker du på pilen til venstre 

for fylke, så kan du også velge ut kommuner. 

Tabeller 

 

I tabellene kan du velge å vise flere detaljer enn i grafene. For eksempel på tabellsiden til 

laboratorium kan du velge alle eller noen utvalgte laboratorier: 

 

 

3.4 Andre knapper 
 

Utover menyene som er beskrevet tidligere er det i tillegg tre knapper til i løsningen det er greit å 

være oppmerksom på: 

 

Tabellknapp: 

 

Denne knappen vil du se stort sett på alle sidene i løsningen. Klikker du på denne vil den ta deg til 

den tilhørende tabellsiden. Her kan du lettere sammenlikne fylker, kommuner eller laboratorier fra 

forskjellige uker . 

 

Startside visninger: 



 
 

 

Denne knappen er på alle grafsider i løsningen, og tar deg tilbake til startsiden der du kan velge om 

du ønsker å gå til TISK- eller Smittevernutstyr-løsningen. 

 

FHI sin løsning for testdata: 

 

Dette finner du helt nederst på sidene til test. Ved å klikke på den understrekede teksten vil et 

nettleser-vindu åpne seg med FHI sin løsning for antall personer testet, og hvor stor andel som er 

smittet i Norge. 

 

4. Tilbakemeldinger 
 

Eventuelle tilbakemeldinger, spørsmål og innspill knyttet til denne løsningen sendes til 

smittevernutstyr@helsedir.no 

mailto:smittevernutstyr@helsedir.no

