
 

 

Følsomhet Intern 

Navnestandard Cytomine undervisning 
Laget av teknisk gruppe: Berfin Akdeve (STO), Jan Eddie Linnom (SIV), Martin Vejle Andersen (STO), 

Silje Kristiansen (HUS). 

For å lettere kunne finne fram og sortere kasus i løsningen er det opprettet en egen navnestandard 

for Cytomine undervisning. Det gjør det også lettere å gjenbruke snitt fra andre foretak. Standarden 

er laget av teknisk gruppe og har vært på høring til 81 mottakere.  

Det anbefales alle brukere å endre navn på opplastede snitt til denne standarden. 

Navn på prosjekter i løsningen er allerede endret etter beste skjønn. Hvis det ikke stemmer, kan en 

selvsagt endre til ønsket navn.  

Hvis en ønsker hjelp til navngiving kan en kontakte sin(e) lokale superbruker. 

  

Navnestandard: prosjekt 
Målgruppe/faggruppe - Organ med tilstand - studienavn/kursnavn - foretak/region - årstall (når 

kurset er laget, evt. siste oppdatering) 

Eksempel: 

LIS utdanning - Normal lymfeknute - Selvstudium: L001 - STO - 2023 

 

For «målgruppe/faggruppe» brukes samme oppsett hver gang. 

LIS kurs: LIS utdanning 

Kurs starter med: Kurs: navn på kurs 

Undervisning starter med: Undervisning: navn på undervisning 

 

Navnestandard: snitt  
Kasus nr.-snitt nr.  organ -  tilstand/sykdom - fargemetode eller bilde type - foretak/region 

Eksempel: 

01-01 Hud thorax - Plasmacelleneoplasi - PAX5 - STO 

01-02 Hud thorax - Plasmacelleneoplasi - PAX5 - STO 

 

Tall på kasus og snitt: bruk 01 i stedet for 1 for å kunne sortere flere snitt (99 snitt). 

NORPAT-kode kan legges til som tag. Alle NORPAT-koder er lagt til i løsningen. 

Kasusnummer for 2. prøve med samme navn som blir lastet opp til «felles storage» navngis med 

kasusnummer 02 først i navnet.  

Hvis den som lager et prosjekt ønsker å skjule sykdom på snittnavn i cytomine, så anbefaler vi å 

endre navn på snittet i prosjektnivå. Hvis en endrer navn i prosjektnivå, så forblir navnet det originale 
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i «felles storage». En kan også bruke «Blind mode» i cytomine for å skjule sykdom, men da blir hele 

snittnavnet kun et tall.  

 

Forkortede navn på sykehus 

Navn Forkortelse 

Akershus universitetssykehus AHUS 

Bergen - Haukeland universitetssykehus HUS 

Bodø - Nordlandssykehuset NOR 

Drammen - Vestre Viken HF VVHF 

Førde Sentralsykehus HFD 

Haugesund sykehus HFO 

Kalnes - Sykehuset Østfold SØK 

Kristiansand - Sørlandet Sykehus HF SSHF 

Sykehuset i Lillehammer SIL 

Sykehuset Telemark HF STHF 

Tromsø - Universitetssykehuset i Nord-
Norge UNN 

Trondheim - St. Olavs Hospital STO 

Tønsberg - Sykehuset i Vestfold SIV 

Radiumhospitalet OUS RAD 

Rikshospitalet OUS RIKS 

Stavanger Universitetssykehus HST 

Ullevål sykehus OUS ULL 

Ålesund - Helse Møre og Romsdal HMR 

 


