
 

 
  Side 1 

 

Hjelp til smittesporing med medley.no. 

 

På et svømmestevne har man god oversikt over hvem som deltar som svømmere, og hvem som deltar som 

dommere. Det er ikke alltid like lett å ha kontroll på alle andre som er en del av arrangementet. På 

bakgrunn av dette er det laget funksjonalitet i medley.no som skal hjelpe arrangøren med å logge hvem 

som har vært inne på arrangementet. Dette kan være til stor nytte hvis det skulle være nødvendig med 

smittesporing i etterkant av et arrangement. Navn som blir logget vil automatisk bli slettet fra databasen 10 

dager etter at stevnet er avsluttet. 

 

Hvordan fungerer det? 

Løsningen fungerer så enkelt som at arrangøren plasserer funksjonærer ved inngangen eller inngangene til 

hallen. Der må alle som skal inn registreres, før de kommer inn i hallen. Svømmere og dommere er det ikke 

nødvendig å registrere, da de allerede er registrert via andre systemer. Skulle det være tvil om f.eks en 

dommer er registrert fra tidligere er det bedre å føre opp navnet, enn å la være. 

 

Det er to måter å registrere på. 

Registrering kan gjøres på to måter. Enten ved at funksjonæren skriver ned personens navn, mobilnr og 

postnr, eller at personen gjør dette selv via mobiltelefon. Hvis personen registrerer seg selv kan personen gi 

beskjed om hvem han/hun er, og funksjonæren sjekker i sin liste på medley.no at navnet er registrert før 

personen slippes inn i hallen. 

 

For å komme til skjermbildet hvor funksjonærene skriver ned navn, gå til Administrasjon / Klubb / Egne 

stevner. Klikk så på stevnenavnet det gjelder. Her vil du se en link til siden hvor navneregistrering blir gjort. 

 

 

Klikk på linken, og et nytt skjermbilde vil vise seg.  I dette bildet er det felter for å skrive fornavn, etternavn, 

mobilnummer, postnr og poststed. Poststed vil automatisk bli fylt ut på bakgrunn av postnr. Du kan velge 

om du ønsker å benytte entertasten til å foreta registrering, eller om du vil klikke på knappen «Legg til 

person». Du kan også velge om feltene skal blankes ut etter registrering, eller om du kun vil blanke ut 

fornavn. Skal man f.eks registrere en person som har med barn så kan det være praktisk å kun blanke ut 

fornavnet, da resten av opplysningene gjerne vil være det samme for barnet. 

 

 



 

 
  Side 2 

 

 

Nederst i skjermbildet vil du se en liste over alle personer som har blitt registrert. Regtype Adm betyr at det 

er registrert av klubbens funksjonær. Mobil betyr at personen selv har registrert seg. Listen blir automatisk 

oppdatert når klubbens funksjonær registrerer et navn, men knappen «Oppdater listen» kan benyttes etter 

at en person har registrert seg selv via mobil. 

Det går an å filtrere listen på når en person ble registrert, og man kan eksporter listen til Excel, Pdf og Rtf og 

semikolonseparert. 

 

For at det skal være mulig for en person å registrere seg selv må det opprettes en kode. Denne koden må 

personen skrive inn slik at oppføringen blir registrert mot riktig stevne. For å lage denne koden, gå tilbake 

til detaljbildet for selve stevnet. Der kan du klikke på knappen «Generer ny smittevernskode». En kode vil 

vises, og det er denne som den besøkende må taste inn. Det er også mulig å bake inn denne koden i URL-en 

til siden hvor man registrerer seg, slik at man ikke må taste inn koden på selve siden. En slik URL vises der 

hvor man genererte koden. 
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URLen vil slutte på «?kode=» pluss den aktuelle koden. Åpnes URLen uten denne avslutningen må koden 

skrives inn på selve siden. For å formidle til de som ankommer hallen om at de kan registrere seg selv, bør 

man skrive ut noen plakater med informasjon som henges opp. En slik plakat kan skrives ut fra skjermbildet 

som klubbens funksjonærer har tilgang til. 

 

Klikker man på linken får man frem en side/plakat som viser tekst med en QR-kode. Hvis den besøkende 

leser QR-koden med sitt mobilkamera kommer man rett til siden der hvor man skal registrere sitt navn. 

Plakaten kan skrives ut til flere formater, bl.a. pdf, png (bilde) og word. Ønsker man å endre litt på teksten 

for å tilpasse den mer til eget stevne kan man skrive ut i word-format, og tilpasse plakaten der. 

 

På siden for å registrere seg selv er det felter for fornavn, etternavn, mobilnr, postnr og poststed. Poststed 

vil bli automatisk fylt ut på bakgrunn av postnr. Hvis personen som skal registrere seg har brukerkonto i 

medley.no, og er logget inn, vil opplysningene automatisk være fylt ut på bakgrunn av hva som er registrert 

i medley.no. 

 

 

Tilgangskontroll. 

Hvem som helst, som har fått smittevernskoden kan registrere seg selv via websiden som er beregnet for 

dette. Link til siden er: www.medley.no/sv 

Alle som skal registrere personer på vegne av klubben må først og fremst ha en brukerkonto på medley.no. 

Deretter må brukeren enten ha administratorrettigheter med tilgang til klubbens egne stevner, eller 

personen må ha blitt gitt rettigheter som smittevernsansvarlig for det aktuelle stevnet. 

Har man adminrettigheter med tilgang til klubbens egne stevner kommer man til registreringen via 

Administrasjon / Klubb / Egne stevner som forklart lenger opp i dokumentet. 

 

 

 

http://www.medley.no/sv
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Har man ikke disse rettighetene må noen med adminrettigheter sette opp personen det gjelder som 

smittevernsansvarlig på stevnet. Det gjøres inne på detaljsiden for stevnet. 

 

 

Når en smittevernsansvarlig er opprettet, send URLen for registrering fra klubb til denne personen. Så lenge 

personen er logget inn på medley.no vil han/hun få tilgang til siden. URLen ser slik ut:  

www.medley.no/sv/smittevern.aspx?stevneid=???? Hvor spørsmålstegnene representerer stevnets id. 

Har man ikke riktig tilgang vil man bli rutet til forsiden på medley.no. 

 

Det er viktig å huske på at listene som lages, i tråd med gjeldende regelverk, automatisk blir slettet etter 10 

dager. Får man henvendelse fra smittevernsmyndigheter i sammenheng med smittesporing må lister 

eksporteres før det har gått 10 dager, hvis ikke er det for sent. Eksportering gjøres i skjermbildet hvor 

klubbens funksjonær foretar registrering. 

 

http://www.medley.no/sv/smittevern.aspx?stevneid=

