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Referat fra fellesmøtet mellom koordineringsgruppene i MUSIT 22.05. 2014  

Tilstede: Solveig Bakken (VM, leder nat.hist.), Wenche Brun (AM, kult.hist.), Jarle Ebeling 
(referent, DS/ITF/UAV/USIT), Sonja Innselset (UM, kult.hist.), Torkel Johansen (VM, 
kult.hist.), Roger Jørgensen (TMU, kult.hist.), Geir Mathiassen (TMU, nat.hist.) Eirik Rindal 
(NHM, nat.hist), Jenny Smedmark (UM, nat.hist.), Espen Uleberg (KHM, leder kult.hist.) 
 
1. Velkommen 
Espen Uleberg ønsket velkommen til møtet, og hver deltaker presenterte seg og sa litt om sin 
faglige bakgrunn, fartstid og andre verv i MUSIT-tiltaket. 
 
2. Koordineringsgruppenes rolle i "Nye MUSIT" v/Solveig og Espen 
Bakgrunnen for møtet er den nye avtalen om MUSIT og gjeldende vedtekter hvor det går 
fram at koordineringsgruppene skal legge fram én, felles handlingsplan for styret. 
 
Koordineringsgruppene har fått en helt sentral rolle i "Nye" MUSIT, og vil være det viktigste 
bindeleddet mellom MUSIT og museene, både de ansatte som arbeider med MUSIT-relaterte 
ting og ledelsen. 
 
Koordineringsgruppene blir selve navet i "Nye" MUSIT. Lederne av koordineringsgruppene 
vil delta på det årlige dialogmøte mellom styret for MUSIT og museumsdirektørene. 
 
Styret for MUSIT vil at funksjonstiden til medlemmene i koordineringsgruppene følger 
styrets, og har i den forbindelse sendt et brev til museene med svarfrist 1. juni, hvor man ber 
museene foreslå medlemmer til de to gruppene. 
 
3. Samhandling kultur- og naturhistorie. Arbeidsprosess fram til felles handlingsplan  
Som bakteppe til dette punktet ble følgende korte innledninger presentert: 
 
- Status og bli kjent med kulturhistorie v/Espen (se vedlegg) 
- Status og bli kjent med naturhistorie v/Solveig (se vedlegg) 
- Felles prosjekter 

Innledning om IT-utredningen med anbefaling om virksomhetsanalyse v/Espen  
 Status for virksomhetsanalysen v/Torkel (se vedlegg) 
 Hva skjer på drifts- og utviklingssiden i nærmeste framtid v/Jarle (se vedlegg) 
 
Diskusjonen i etterkant av presentasjonene bar preg av at det p.t. ikke foreligger noe strategi 
for MUSIT utarbeidet av styret, slik at det er vanskelig å komme opp med prinsipper for 
arbeidet med en felles handlingsplan. Vi har en «mellomperiode» på ett år i vente på en 
strategi for MUSIT, og går inn i en tre-årsperiode med overgang til ny IT-arkitektur. Muligens 
er det slik at den første, felles handlingsplanen (for 2015) bør fokusere på fellesprosjekter, 
prosjekter for bedre integrering av løsninger eller at man kun bør konsentrere seg om å 
migrere data, bl.a. fordi man ikke vet om man skal over på en ny teknologisk plattform og 
hvor mye tid dette vil ta, og således ikke bør sette i gang nye utviklingsprosjekter på gammel 
plattform. Det kan også være hensiktsmessig å prioritere prosjekter som letter 
driftssituasjonen hos driftsgruppen ved USIT samt prosjekter som med relativt liten 
investering gir rask gevinst («lavt-hengende frukt»). 
 
På en annen side så kan det være psykologisk riktig å fortsette å utvikle mer for å involvere 
stadig flere av museenes ansatte i de felles, nasjonale løsningene. Andre poeng som kom opp 
var at man måtte skjele til hvilke planer museene hadde i de neste årene på områder som 
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berører MUSIT, f.eks. digitalisering, og få synliggjort museenes behov innenfor MUSITs 
ansvarsområde. 
 
Det bør arrangeres et nytt felles møte så snart de nye koordineringsgruppene er i funksjon. 
Det vil da være hensiktsmessig å ha separate møter først, og avslutte med et fellesmøte.  
 
4. Databasekoordinator ved museene. Solveig og Jarle innleder om sak fra 
koordineringsgruppe for naturhistorie. (se vedlegg og Sak 23/14, naturhistorie) 
Behovene for en dedikert databasekoordinator og organisering av rollen som 
databasekoordinator med ansvar for kontakten med MUSIT generelt og utviklerne i MUSIT 
spesielt er tatt hånd om på forskjellige måter ved museene og også innad på det enkelte 
museum innen henholdsvis kultur- og naturhistorie. Koordineringsgruppen innen 
kulturhistorie sluttet seg til initiativet fra koordineringsgruppen innen naturhistorie, og det vil 
bli sendt et brev fra koordineringsgruppene til museene, hvor man påpeker behovet for et 
formalisert kontaktpunkt (databasekoordinator), og hvor man ber museene opprette et slikt et 
på sitt museum. 
 
Brevet må inneholde hvilke behov MUSIT og utviklingsgruppen i MUSIT har i sakens 
anledning. 
 
Hvordan man velger å organisere et slikt kontaktpunkt (databasekoordinator) er naturligvis 
opp til hvert museum. Enkelte muser har allerede en eller flere personer med denne rollen. 
Databasekoordinatoren(e) ved hvert museum bør inngå i et nettverk, og møtes minst en gang 
per år. 
 
Styret i MUSIT vil bli orientert om brevet og bakgrunnen for det. Det er også et aktuelt tema 
til dialogmøtet mellom styret, museumsdirektørene og lederne i koordineringsgruppene. 
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GJENSTANDSBASEN 

ASKELADDEN 

 



Arkeologi 

 Gjenstander 

 Feltdokumentasjon 

 Topografisk arkiv 

Etnografi 

Numismatikk 

Runer 

Fotobase 

 

C264 St Nicolaus 

fra Haslum kirke i Bærum 



MUSIT naturhistorie 

Koordineringsgruppe  

(NHM, TMU, UM og VM) 

 

2 faggrupper;  

 entomologi 

 sopp og lav 

 

 

 



MUSIT naturhistorie 

Historie: 

Faggruppe for felles databasemodell i 
naturhistorie (2007-2009) 

 

Faggruppe for karplanter (2009-2013) 

+ Stavanger og Agder 

 

Faggruppe for felles forvaltningsmodul i 
naturhistorie.  

 

 

 

 

 



MUSIT naturhistorie 

Flere arbeidsformer er blitt prøvd ut 

 

Flere arbeidsgrupper uten 
faggruppestatus 

- Evaluering av KeEMU 

- Etikett 

- Pilotgruppe entomologi 

- Samarbeid med Artsdatabanken om 
navn 

 

 

 

 

 

 



Fra Museumsprosjektet i 2006 

Oracle database og applikasjon for: 

karplanter (TMU, UM) 

lav (TMU, VM) 

moser (TMU, VM) 

sopp (TMU) 

insekter (UM) 

 

 

 

 

 

 



MUSIT naturhistorie 2007-2014 

Botanikk 

 Karplanter felles alle mars 2014 

 Sopp felles alle april 2014 

 Lav pågår 

 Alger, moser gjenstår 

Zoologi 

 Entomologi 500 000 per 15.05. 

 (NHM, og UM) 

 Resten av zoologi gjenstår 

Geologi 

 Geologi gjenstår 

 

 

 

 

 

 

 



MUSIT naturhistorie 2007-2014 

Løsninger utviklet for enkelte miljø, men med som 
felles løsning 

 

 Låneapplikasjon 

 

 Magasin og foto 

 

 Alger 

 

 Importapplikasjon 

 

Eksport av data til Artsdatabanken og GBiF, som 
publiserer kartfesta data 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUSIT naturhistorie 2007-2014 

Utfordringer 

Navneregister 

Artsdatabanken 

 Online-validering mot Artsnavnebasen 

Utenlandske navn 

 

Utvikling (koordinering) og vedlikehold av 

fellesfunksjoner 

 

 

 

 

 

 

 



Ved museene er det utviklet en rekke ulike 
databaseløsninger for større og mindre samlinger. 
Mange av disse basene er utviklet og fremdeles 
vedlikeholdt av enkeltpersoner.  

  

Høsten 2012 ble det på initiativ fra leder i DUG 
gjennomført en kartlegging av samlinger mu-
seene ønsker MUSIT skal utvikle 
databaseløsninger for, eller migrere data over til 
de eksisterende løsninger som MUSIT allerede 
drifter.  

 

Det ble innmeldt ønsker og behov for at MUSIT 
forvalter samlingsdata ved museene langt ut over 
det dagens bemanning og ressurssituasjon i DUG 
kan håndtere.  
 

 

 

 

 

 



Samlingenes størrelse 

 

NHM: 6,2 millioner objekter  

UM: Mer enn 1,5 mill. objekter  

VM: 1,4 mill. objekter 

TMU: 0,6 mill. objekter 

AMS: ? 

 

I tillegg hagesamlinger 

 

 

 

 

 

 





Virksomhetsanalyse MUSIT 2014 
 



Formål med analysen 

• Å få på plass et optimalt grunnlag for det videre arbeidet med utvikling av felles nasjonale 
databaseløsninger for forvaltning av museumsobjekter. (EM 1) 

 

• Gi et grunnlag for å velge arbeidsmåter som gir effektiv drift og forvaltning av museenes 
samlinger (EM2) 

 

• Effektiv drift av felles nasjonale løsninger for forvaltning av museumsobjekter (EM3) 
– Generalisering – samme funksjonalitet – samme IT-løsning – uavhengig av fagområde (foto, magasin, utlån etc.) 

 



 Virksomhetsmodell og sentrale rammebetingelser for samlingsvirksomheten 
 

 Beskrivelse av interessenter i museumsdata 
 

 Beskrivelse av roller involvert i produksjonen av museumsdata 
 

 Arbeidsprosesser, dataflyt og rollefordeling 

Hva har vi jobbet med? 



Museumsvirksomhet 

Styrings- og ledelsesprosesser 

Forskning og utredning 

Utdanning 

Formidling 

Samlingsforvaltning 
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Rammebetingelser – økonomiske, juridiske, organisatoriske 

Kunnskap  

og  

dokumentasjon 

Offentlig myndighetsutøvelse 



Interessentbeskrivelse 

Foreninger og enkeltpersoner (historielag, botaniske-, mykologiske-,  zoologiske og 
geologiske foreninger, private samlere, slektsforskere, metallsøkere, etc.)  er interessert i 
tilgang til informasjon om forekomster i et gitt geografisk område eller et gitt museum. 
Noen av disse kan bidra aktivt til kartlegging og innsamling av data/ objekter til de 
vitenskapelige samlingene. 



Rollebeskrivelser 
Ansatte med faglig samlingsansvar har det overordnede faglige ansvar for en eller flere konkrete samlinger 
(inkludert overordnet saksbehandlingsansvar), dvs. ansvar for at samlingenes vitenskapelige og 
samfunnsmessige verdi utvikles og forbedres, at samlingene driftes og vedlikeholdes på en faglig forsvarlig 
måte og at samlingsmateriale gjøres tilgjengelig for forskning. Dette innebærer: 
  
• Følge opp at tilveksten til de vitenskapelige samlingene skjer på en faglig begrunnet måte slik at 

samlingene øker i verdi (vitenskapelig og samfunnsmessig), samt vurdere behovet for faglige revisjoner av 
samlingene. 

• Ha oversikt over objektene i samlingene, hvor objektene kommer fra (geografisk tilhørighet), hvilken 
konserveringstilstand de har, samt hvordan objektene forvaltes i samlingen (historikk).   

• Foreta beslutninger om utlån, analyser og vedlikeholdstiltak.  
• Ha oversikt over tidligere lån og prøveuttak i samlingene. Dette som grunnlag for saksbehandling i 

forespørsler om bruk av samlingene i forskning, undervisning og utstillingsvirksomhet.   
• Ha oversikt over anbefalte/vedtatte samlingsrutiner, (herunder innsamling, mottak, konservering, 

registrering, innordning, lån, evakuering, vedlikeholdstiltak og vedlikeholdsfrekvenser), samt koordinere 
utvikling av disse ved behov.  

• Rapportere om aktiviteten i samlingen og samlingens tilstand til museets ledelse, universitetets ledelse og 
departementet. 

• Ha kontakt med andre samlingsansvarlige ved eget og andre museer, forskere, givere og lånere til 
samlingene. 



Samlingsforvaltning 

- overordnet prosess - 

Samle inn 
kildemateriale 

Etablere objekt / 
dokumentasjon 
i samlingen 

Gjøre samlingsdata 
kjent for 
omverden. 

Løpende bruk og 
bevaring av 
samlinger. 

Behov for ny 
kunnskap/ 
sikring av 
kildemateriale 

Kunnskap og 
dokumentasjon 

SF-1 SF-2 SF-3 SF-4 



Arbeidsprosesser 

  
SF-1: Innsamling av kildemateriale 
SF-2:  Etablering av objekter og dokumentasjon i samlingen 

SF-2a – Etablere objekt i samlingen 
SF-2b – Etablere dokumentasjon i samlingen   

SF-3: Gjøre samlingsdata kjent for omverdenen 
SF-4: Løpende bruk og bevaring av samlinger.  

SF-4a – Løpende bruk av samlingen (utlån/analyse) 
SF-4b – Løpende bevaring av samlingen 



SF-4b: Løpende bevaring av samlinger 

Vurdere 
bevarings-
behov 

Tilbakeføre 
objekt/ 
dokumentasjon 
i samling 

Gjennomføre 
bevarings-
tiltak 

Registrere 
tiltak og 
tilstand. 

Kildemateriale 

er registrert og 

magasinert/ 

arkivert 

Kildemateriale er 

bevart 

SF-4b-1 SF-4b-2 SF-4b-3 SF-4b-4 



Aktivitetsbeskrivelse 

SF-4a-2: Gjennomføre bevaringstiltak 
  
Beskrivelse av aktivitet: Aktiviteten omfatter å gjennomføre anbefalte tiltak eller 
planer for bevaring av objekter og dokumentasjonsobjekter.   
  
Involverte roller: Konservator, teknisk samlingsansvarlig, databaseansvarlig, 
arkivansvarlig 
  
Input: informasjonsbehov for aktiviteten: Identifikasjon av objekt, anbefalinger om 
tiltak, planer og tilstandsdata.   
  
Output: informasjonsresultat fra aktiviteten: Analyser, måledata, resultater, 
observasjoner fra gjennomføringen av selve tiltaket.  





Samle inn kildemateriale; involverte roller 

Planlegge  
feltarbeid 

Avdekke, 
undersøke og  
samle 
objekter. 

Dokumentere 
objekter 

Midlertidig 
sikring/ felt-
konservering 

Opplæring i 
rutiner for 
feltarbeid. 

• GIS-ansvarlig (felt) 
• Prosjektleder/utgra

vningsleder 
• Feltleder 
• Vitenskapelig 

ansatte 
• Teknisk ansatte 
• Administrativt 

ansatte (HMS) 
 

 
 

• Prosjektleder/ 
utgravningsleder 

• Feltleder 
• GIS-administrator 
• Databaseansvarlige 
• Tekniske 

konservatorer 
• Fotograf 
• Feltarkeologer 
• GIS-ansvarlig (felt) 
• Eksterne aktører/ 

rådgivere 
• Teknisk ansatte 
 

 

• Prosjektleder/ 
utgravningsleder 

• Feltleder 
• Feltarkeologer 
• GIS-ansvarlig (felt) 
• Vitenskapelig 

ansatte 
• Teknisk ansatte 

 
 

 

• Feltleder 
• Fotograf 
• Feltarkeologer 
• GIS-ansvarlig (felt) 
• Vitenskapelig 

ansatte 

• Teknisk ansatte 
 
 

 
 

• Feltleder 
• Feltarkeologer 
• Tekniske 

konservatorer 
• Vitenskapelig 

ansatte 

• Teknisk ansatte 
 
 

 
 

Forsker  
Ole Hansen 

Forsker  
Ole Hansen 

Forsker  
Ole Hansen 

Forsker  
Ole Hansen 

Forsker  
Ole Hansen 



Konklusjon 

Hva analysen ikke er 
  Organisasjonskart 
  Gyldig beskrivelse av roller og oppgavefordeling ved alle museene 
  Informasjonsanalyse 
 
Hva analysen bidrar med:  
  Overordnet oversikt over prosesser i samlingsforvaltning,  
  Oversikt over involverte rollers informasjonsbehov i ulike deler av 

 prosessen 
  Oversikt over informasjon som skapes gjennom de ulike 

 aktivitetene 



Overgang til Unicode for MUSITs 

databaser og applikasjoner 
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V-sak 04/4-13: 

DUG får anledning til å benytte inntil 1 årsverk utvikling i 2014 for å konvertere 

databaser og applikasjoner fra ISO-8859-1 til Unicode (UTF-8). 

 

Utvikleren som skulle stå for mesteparten av jobben fikk i april 2014 innvilget 

60 % permisjon. Mer av konverteringsarbeidet faller på resten av gruppa, og 

enkelte tiltak på handlingsplanen blir lidende. 

 

Bakgrunn 
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På databasesiden (DBD = databasegruppa ved USIT; DS = DUG) 
 
1. Klone MUSPRD til MUS8TST (DBD) 
2. Oppgradere MUS8TST til Oracle12c (DBD) 
3. Teste tilgang til MUS8TST (DS) 
4. Slette ikke-brukte pakker, tabeller, kolonner, brukere, kode (bl.a. EDD-ting) 

(DS) 
5. Kjøre Oracle-skript for å finne kolonner som må utvides (DBD, Svein, DS) 
6. Finne navn på rutiner, kolonner, tabeller med f.eks. øæå i navnet (DBD, 

Svein) 
7. Utvide kolonner og endre CLOBer (DS, Ellen) 
8. Migrere MUS8TST fra ISO-8859-1 til Unicode (UTF-8) (DBD) 
9. Slette ikke-brukte pakker, tabeller, kolonner, brukere, kode / "Resten" (DS) 
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På Delphi-siden 
 
1. Oppgradere Delphi med tilhørende komponenter og moduler (Jarle S., 

DS) 
2. Installere "nye" Delphi på nye maskiner (Jarle S., DS) 
3. Oppgradere/ Omprogrammere fellessystemet (bl.a. søking og 

resultatoppsett) og metabasen (Jarle S.) 
4. Teste tilgang til MUS8TST og finne ut hva som må oppgraderes / 

omprogrammeres i hver enkelt applikasjonen 
5. Teste opplasting av bilder og Pdfer 
6. Teste alle applikasjoner: admin-appl., alger, arkeologi, etnografi, 

entomologi, foto, karplanter, lav, lån, moser, numismatikk, sopp, 
topark 
 

På web 
 
1. Gå over til UTF-8 for alle web-applikasjoner (Jarle E.) 
2. Utf-8 også for eksport til GBIF 
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Etter testovergang til Unicode med oppgradering av applikasjoner 
 
1. Stenge MUSPRD (varsle brukerne i god tid) 
2. Full backup av MUSPRD 
3. Gjennomføre punktene under "På databasesiden" på MUSPRD 
4. Klone MUSPRD til MUSUTV og MUSTST 
5. Teste alle applikasjoner mot MUSTST 
6. Slippe testere ved museene inn på MUSTST 
7. Åpne MUSPRD for ordinær drift 
8. Gå gjennom databaser å søke opp og erstatte koda tegn (entiteter) til Unicode 

(søk på bl.a på &# og &…;) 
 



Databasekoordinatornettverk 

i 

MUSIT 
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Bakgrunn 

 

MUSIT-innstillingen fra 2006 forutsatte at alle museene har sin egen «IT-kontaktperson» 

som er ansvarlig for kommunikasjonen med MUSIT, og som inngår i en faggruppe 

for IT. Gruppen skulle fungere som rådgivere for fag- og koordineringsgruppene i de 

forskjellige utviklingsprosjektene og være bindeleddet mellom den IT-messige og 

museumsfaglige kompetansen. 

 

MUSITs faggrupper gjennomfører oppgaver av prosjektkarakter. Faggrupper vil etter 

hvert bli lagt ned når utviklingsprosjektene ferdigstilles og en går over i en 

drifts/forvaltningsfase med vedlikehold og oppdatering av løsningene. I driftsfasen er 

det også viktig å sørge for en god koordinering og samhandling mellom de som 

ivaretar driftsoppgavene på IT-siden og fagmiljøene i museene. En må også sikre 

nasjonal samhandling, god koordinering mellom de ulike fagområdene og 

ivaretakelse av fellesløsninger for naturhistorie.  

 

Faggruppe for IT er ikke etablert og intensjonen om å legge et spesielt MUSIT-ansvar til 

en eller flere IT-kontaktpersoner (databaseadministratorer) ved museene er i liten 

grad ivare¬tatt. Evalueringen av MUSIT i 2013 anbefaler at det er viktig å få på plass 

eller tydeliggjort rollen som «database¬koordinator» ved alle museene for å forankre 

MUSIT-arbeidet i museene. 

 

Databasekoordinator-nettverk 
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Ansvar og arbeidsoppgaver (ikke uttømmende) 

 

IT-koordinatoren skal være superbruker og kontaktperson mellom driftsmiljøet, 

faggruppene for utviklingsprosjektene og fagmiljøene i museene.  

 

Andre viktige oppgaver lagt til funksjonen som IT-koordinator ved museene omfatter 

bl.a.: 

 

• Holde seg oppdatert om endringer i, og utvikling av nye, databaser og applikasjoner 

som museet tar i bruk 

• Fungere som museets fag- og kontaktperson ved utvikling og implementering av 

applikasjoner og funksjoner som gjelder flere fagområder, f.eks. felles steds- og 

personregistre for to eller flere samlinger 

• Delta i uttesting av nye applikasjoner og nye funksjoner i eksisterende applikasjoner 

• Delta på, og initiere, møter mellom museene, MUSIT, GBIF Norge og 

Artsdatabanken 

• På eget initiativ å foreta løpende vurdering og evaluering av de dataløsninger som 

utvikles og tas i bruk 

• Kvalitetssikre og oppdatere nødvendig brukerdokumentasjon 

Databasekoordinator-nettverk 
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