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Koordineringsgruppe for naturhistorie 

05.06. 2012/SBA 

 

 

 

REFERAT 

 

fra møte i Koordineringsgruppe for naturhistorie 22. mai 2012 kl. 12.00-16.00  

Møtested: Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

 

* 

 

Deltakere:  

Koordineringsgruppe for naturhistorie: Fridtjof Mehlum (Naturhistorisk museum), Arne C. 

Nilssen (Tromsø Museum – Universitetsmuseet), Tor Tønsberg (Bergen Museum) og Solveig 

Bakken (NTNU Vitenskapsmuseet) 

 

DUG: Vidar Bakken og Svein Glenndal  

 

Faggruppe og pilotgruppe for entomologi: Per Djursvoll (Bergen Museum), Karstein Hårsaker 

(NTNU Vitenskapsmuseet), Arne C. Nilssen (Tromsø Museum – Universitetsmuseet) og Geir 

Søli (Naturhistorisk museum) 

 

NTNU IT: Kirsti Sørgaard Moe og Steivor Bjarghov 

 

 

Dette var et temamøte med presentasjon av status og arbeidsform i 

entomologiprosjektet og prosjekt for felles forvaltningsmodul i naturhistorie.  
 

 

Koordineringsgruppens leder ønsket velkommen og redegjorde for bakgrunnen for møtet.  

 

 

* 

 

Sak 10/12: Entomolgiapplikasjon 

 

Prosjektleder Kirsti Sørgaard Moe presenterte pilotprosjektet, status og arbeidsform. Gruppa 

presenterte applikasjonen så langt den var kommet. Spørsmål og utdypinger ble tatt 

fortløpende. Det ble videre gitt en oppsummering av erfaringer og utfordringer knyttet til 

arbeidsform, ressurstilgang og progresjon. Gruppa avsluttet med å gi sine anbefalinger videre 

både på kort og lang sikt. 

 

Pilotgruppa konkluderer med at de anbefaler videre utvikling av applikasjonen før den settes i 

produksjon. Det må foretas en endelig gjennomgang for å undersøke hvilke felter/funksjoner 

som evt. mangler og prioritere hvilke av disse som må legges til.  De nye funksjonene 

«relaterte objekter» og »lokalitet» må justeres noe før de er ferdigstilt. Det må avklares 

forholdet til felles forvaltningsmodul, hva skal inngå i entomologiapplikasjonen av 

forvaltningsfunksjoner, midlertidig eller permanent. Løsningen må testes grundig av både 
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utviklere og sluttbrukere før den settes i produksjon.  

 

Gruppas medlemmer er godt fornøyd med produktet som foreligger sett i forhold til 

ressursene som er brukt i utviklingsarbeidet. De har hatt god bruk for kartleggingen og 

prioriteringen som ble gjort av alle museene i startfasen av entomologiprosjektet. 

Arbeidsformen med jevnlige gruppesamlinger og tett oppfølging av prosjektleder har fungert 

godt. Det er til sammen gjennomført 6 heldags samlinger. De har jobbet etter en modell der de 

har gjennomført de høyest prioriterte oppgavene først. Så foretatt nye prioriteringer etter 

hvert. Applikasjonen hadde sannsynligvis vært klar til produksjon, og arbeidet med migrering 

av data kunne vært igangsatt dersom de opprinnelig tildelte utviklerressursene hadde vært 

disponible for prosjektet.   

 

 

Sak 11/12: Felles forvaltningsmodul i naturhistorie 

 

Prosessleder Steivor Bjarghov presenterte status for arbeidet i prosjektet «felles 

forvaltningsmodul i naturhistorie» og arbeidsformen som er blitt benyttet for å utarbeide 

behovsanalyse og overordnet kravspesifikasjon.  

 

Det overordnede målet med forvaltningsløsningen er å få et arbeidsverktøy som gir en mer 

effektiv forvaltning av de naturhistoriske samlingene. 
 

Faggruppa har hatt fem samlinger. Medlemmene har i tillegg gjennomført omfattende 

kartleggingsarbeid lokalt knyttet til arbeidet med å identifisere forvaltningsprosessen, roller, 

interessenter og behov. 

 

Hovedfunksjonen med modulen er å få 

• Oversikt over alle objekter som fins i samlingene, samt hvor de fysisk befinner seg 

(plassering, utlån). 

• Dokumentasjon av objektenes livsløp, dvs. status og hva som er gjort med dem, og på 

hvilke tidspunkt (historikk). 

• System for å kunne velge ulike typer analyser som skal gjøres på objekter og 

dokumentere analyseresultatene. 

• System for å sikre jevnlig tilstandsvurdering og vedlikehold av objektene. 

Dette krever at man kan 

• Legge inn opplysning om objekter, rom, personer knyttet til samlingene, analyser på 

objekter, vedlikeholdskrav og -rutiner, lån. 

• Hente ut opplysninger om alt som er lagt inn, samt rapporter etter behov. 

 

Gruppas medlemmer har både internt i gruppa og til koordineringsgruppas medlemmer gitt 

tilbakemelding om at de er svært fornøyd med arbeidsprosessen, framdriften og resultatet av 

arbeidet. De peker på noen utfordringer som gjenstår: 

 

• Skille mellom samlingsdatabase og forvaltningsmodul, hvor skal skillene gå? 

• En eller flere databaser – og forvaltningsmoduler? 

• Felles løsning krever felles begreper og arbeidsprosesser 

 

Arbeidet ligger godt foran tidsskjema, og prosjektledelsen ferdigstiller prosjektrapport til 

midten av juni 2012.  
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Sak 12/12: Oppsummering internt i koordineringsgruppa 

 

Entomologi 

Koordineringsgruppa er meget godt fornøyd med arbeidet som er gjennomført og produktet 

slik det nå foreligger, spesielt når en ser utviklerressursene gruppa reelt fikk disponere. 

Produktet slik det nå foreligger, har en del ny og hensiktsmessig funksjonalitet som også vil 

komme de andre prosjektene til gode.  

 

En følger anbefalingene til pilotgruppa og faggruppa om at en viderefører utvikling på de 

områder som er beskrevet samt en grundig testing før applikasjonen settes i produksjon. En 

ser at spesielt resten av faggruppemedlemmene bør trekkes inn og bidra aktivt i arbeidet med 

testing av applikasjonen.  

 

Koordineringsgruppa ble gjort kjent med at NTNU IT nå må overføre prosjektleder til interne 

NTNU-prosjekt. Den opprinnelige avtalen om kjøp av 150-300 timeverk er oppfylt. 

Koordineringsgruppa diskuterte alternative løsninger i forhold til prosjektledelse og behovet 

for å sikre fremdrift i prosjektet.  En ønsker i første omgang å be om at prosjektleder 

gjennomfører ei siste samling med prosjektgruppa der en utarbeider sluttrapport og legger 

rammer og plan for det prioriterte utviklingsarbeidet som gjenstår for å sette applikasjonen i 

produksjon. Når en slik plan foreligger, vil en forsøke å sluttføre prosjektet uten ny ekstern 

prosjektleder. En bør imidlertid vurdere å tillegge ett av gruppas medlemmer et spesielt 

ansvar med fordeling av arbeidsoppgaver og oppfølging av fremdriften i prosjektet.  

 

Leder i koordineringsgruppa følger opp i forhold til prosjektleder og NTNU IT om 

sluttføringen av prosjektet. 

 

 

Felles forvaltningsmodul i naturhistorie 

Koordineringsgruppa er meget godt fornøyd med arbeidet som er gjennomført og 

presentasjonen av resultatet så langt. En imøteser rapport med anbefalinger fra 

prosjektgruppa. Dette er nyttige innspill og erfaringer med arbeidsform som også må komme 

styret og de andre faggruppene til gode. Det foreslås å gi en orientering til styret om prosjektet 

og arbeidsprosessen. Dette kan også være tema på et felles møte eller seminar for alle som 

arbeider med naturhistorie i MUSIT. Koordineringsgruppas leder følger opp disse initiativene.  

 

DUG v/leder bes om å utarbeide en oversikt som viser forbruk og gjenstående timeressurser 

til utviklingsarbeid i naturhistorie for 2012, samt se på aktuelt personale for de ulike 

prosjektene. Det er avsatt 200 timer til forvaltningsprosjektet med oppstart for utviklingsdelen 

01.10. 2012. Før igangsetting må en sikre at det er nok ressurser til sluttføringen av 

entomologiapplikasjonen. Basert på erfaring fra de andre naturhistoriske prosjektene, bør en 

ikke sette i gang utvikling av forvaltningsmodulen før en har en god løsning for 

prosjektledelse.  

 

 

  
 


