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Emne: MUSIT -referansegruppe for lån. Møte.nr.: 1 
2016 

 

    

Formål:  Referat nr.:  

Sted: Kristen Nygaards hus, rom 3212 Dato: 21.09  

Referent: Tor Arne Waraas Innkaller: Susan Matland 

Avdeling Representanter Funksjon Initialer Tilstede  
  

Kopi referat 

MUSIT Susan Matland  SM x x 

USIT Line A. Sjo   LAS x x 

UM Tor Arne Waraas  TAW x x 

VM Jenny Kalseth  JK x x 

NHM Solveig Vatne Gustavsen  SVG x x 

TMU Heini Rämä  HR x x 

AM Åsa Dahlin Hauken  ÅDH  x 

KHM Hanne Lovise Aanestad  HLA x x 

KHM Ingunn M. Røstad  IMR  x 

      

      

 
Neste møte:   30.10.2016. NHM  

 
Møtet startet med en kort presentasjonsrunde av møtedeltakerne. 
 
Kultur har hatt en låne-fane/modul i lengre tid som er en integrert del sammen med de andre MUSIT 
modulene.  Naturhistorie har hatt en modul i ca. 6 år som brukes av NHM, og siden våren 2016, av 
TMU. Lånemodulen for natur er ikke knyttet til de resterende MUSIT-modulene. SVG påpekte dette 
som et problem.  
Oppbyggingen av lånemodulene for natur og kultur er forskjellig, men de grunnleggende funksjoner 
som begge gruppene bruker er tilstede i begge modulene. Den største forskjellen er knyttet til ulike 
arbeidsprosesser ved museene.  Arbeidet med å sy sammen disse to modulene kan bli en utfordring, 
selv om arbeidsprosessene har tydelige likhetstrekk. 
Representantene for kultur var i grove trekk fornøyde med funksjonaliteten i lånemodulen slik den er 
i dag, men det må påpekes at det varierer fra institusjon til institusjon i hvor stor grad den er tatt i 
bruk, og erfaringsgrunnlaget blir da heretter. 
Hovedforskjellen mellom disse lånemodulene pr i dag er at natur har en egen versjon av en 
lånemodul som er frittstående (ingen kobling til gjenstandsbasen), og at den også håndterer 
innlån/gaver/byttemateriale. Det ble også tydelig at det eksisterer ulike kulturer for (analog og 
digital) arkivering av saksbehandlingen for lån.  
 
Innlån vs. utlån 
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NHM legger all dokumentasjon knyttet til innlån inn i lånemodulen for natur. Dette gjør også VM i 
mindre grad.  
TAW: problematisk å håndtere innlån innenfor en modul som tar utgangspunkt i en direkte kobling til 
egen samling.  Innlån =arkiv.  
Det blir viktig å avklare hvilke deler av dokumentasjonen som naturlig hører hjemme i MUSIT-basen 
og hva som skal til arkivet/et separat digitalt arkiv. Dokumenter som for eks. juridisk bindende 
dokumenter – som kontrakter, forsikring, m.m. skal ikke i MUSIT-systemet, men arkiveres med en 
henvisning til hvor det ligger i arkivet (dokumentnummer, saksnummer m.m.).   
Vi ble enige om at vi i første omgang diskuterer behovene knyttet til utlån. Diskusjonen rundt innlån 
tar vi etterpå. 
 
UTLÅN 
Vi startet med å beskrive arbeidsprosessen i forbindelse med utlån for kultur og hvilke deler som 
hører hjemme i MUSIT og hvilke deler som skal i arkivet.  
 Vi satte opp følgende 13 punkt (tabell 1) 
 

 Steg Arkiv / MUSIT F. i låne-m. Praksis på NATUR  

1 Henvendelse Arkiv  Direkte til vit. ansvarlig  

2 Saksbehandling Arkiv    

3 Utlånshendelse m/liste av 
objekter, saksnr. (fra arkiv) 

MUSIT F1 Sondering i samlingen  

3a Konserv. vurdering MUSIT F9a Integrert del av 
sonderingen/utvelgelsen 

 

4 Vedtak m/endelig liste MUSIT, kopi 
arkiv 

 Lagres i lånebasen  

5 Kontrakt/avtale og vedtatt 
liste 

Arkiv  Lånebrev  og excel-liste   

6 Fysisk uttak MUSIT F4b Fysisk uttak  

7 Utsendelse/kurer Arkiv    

8 Ettersyn/vurdering kons. Arkiv og MUSIT    

9 Fornyelse Arkiv og MUSIT F3, F9b   

10 Retur Arkiv og MUSIT F4a, F10 Retur  

11 Tilstand før mag. Arkiv og MUSIT  Tilstand /reklassifisering 
(ikke del av 
utlånshendelse) 

 

12 Magasinering MUSIT F5 Fysisk tilbakeføring  

 
Tabell 1: Kolonne 4 i tabellen viser til punkt under Funksjoner i modulen, Torkels notat side 2-3.  
 

Funksjonaliteter:  
Funksjoner i modulen som ikke er koblet til arbeidsprosess over. 
 
F2 Oppfrisk stedslista. Unødvendig punkt, listen skal til enhver tid være oppdatert 
Flere spørsmål knytter seg til håndtering av utlånsstedene: 
Skal man opprette utlånsnoder i magasinfanen og ha institusjonsvise lister over utlånspartnere? 
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Skal man ha en felles «masterliste» i utlånsmodulen med nedtrekkliste og begrenset 
opprettelsestilgang? 
Hvordan unngå dobbeloppføringer av institusjoner pga. varierende skrivemåte? 
 Det må være mulig å opprette nye utlånssteder fra utlånsmodulen (veldig få som har tilgang til 
magasinmodulen). 
 
F6-lagre og avslutt, -, del av flere steg. Utgår ut som et krav 
F7 Refresh antall, -automatiseres, dermed unødvendig punkt. Utgår som et krav. 
F8 Last opp fil, er denne i bruk og har den blitt brukt? 
Spørsmål til utvikler Ellen Jordal om denne er i bruk. Hun svarer at dette er en generell funksjonalitet 
som gjelder for alle hendelsene. Vil være veldig aktuell for analyse, også ønskelig for observasjoner 
på magasinnoder. Ikke så relevant for utlån, men gitt at det innføres generelt vil det være naturlig å 
ha dette med overalt.  
Dette må lånegruppen komme tilbake til og bestemme om det skal utgå som et krav eller være med. 
F9a Tilstandsvurder, er dette et relikt fra før opprettingen av konserveringsmodulen? Og bør den 
bytte navn til «konferer tilstandsrapport» (som tidligere er opprettet i konserveringsmodulen).  
 
Andre kommentarer til «Funksjoner i modulen» 
Under F4b og F5: bytt ut begrepet «gjenstand» med «museumsobjekt/objekt» -fellesterm for natur 
og kultur. Det må være mulig å opprette nye utlånssteder fra utlånsmodul (veldig få som har tilgang 
til magasinmodul). 
 
Bruk av forkortelser for utlånssteder? Dette må referansegruppen ta stilling til på neste møte.  
 
Hendelser i forbindelse med utlån som skal føres i andre MUSIT-moduler. 
Omklassifisering  -gjenstandsbasen. 
Gaver =avhending  -gjenstandsbasen 
Prøvetaking DNA etc.  -analysemodulen 
 
Kommentarer til «Felter i modulen» 
JK: ønske fra naturhistorie i Trondheim om kontaktpersonfelt under feltet «til sted» 
SVG: opprett et felt med hele personnavnet samlet. I lånemodulen for natur er personnavn delt opp i 
to felt. 
Flere påpekte at man bør ha to separate felter for personer, både ansvarlig kontaktperson og 
vitenskapelig ansvarlig, men at det ikke skal være obligatorisk å fylle ut begge to. 
 
Bred enighet om at begrepet «utstillingstittel» bør endres til «type utlån» 
 
HLÅ: Kan man opprette 2 nivåer på plassering i magasinmodulen, henholdsvis primær- 
(magasinplassering) og sekundærplassering (utlånsted) slik at flytting tilbake til magasinplassering 
blir enklere og arbeidsbesparende.  Konferer magasingruppe? 
 
Bred enighet om at det bør være mulighet å sette automatisk tilbakeføring av gjenstand(er) tilbake i 
magasinet.   
 
 
 (Fra Notat utarbeidet av Torkel Johansen) 
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ID Funksjon Lokalisering Beskrivelse 

F1 Ny hendelse 
(knapp) 

Skjema for forvaltningsfane Valgliste over hvilke hendelser som 
kan legges til for gjeldende objekt i 
databasen. Valg av hendelse åpner 
tilhørende skjema for registrering av 
hendelsesdata.  

F2 Oppfrisk 
stedslista (knapp) 

Skjema utlån Oppdaterer stedslisten for 
utlånssteder dersom en må lage et 
nytt utlånssted i magasinfanen som 
ledd i utlånsregistreringen 

F3 Forny utlån 
(knapp) 
 

Skjema utlån Åpner et skjema for å fornye hele eller 
deler av utlånet etter evt. forfallsdato. 
I skjemaet kan en fornye alle 
gjenstander i gjeldende utlån, eller 
velge ut et mindre sett med 
gjenstander i utlånet som skal 
returneres ved å redigere i 
gjenstandsgrid.   

F4a Returner utlån 
(knapp) 

Skjema utlån Samme funksjonalitet som knapp for 
forny utlån, men gjelder returnering. 
Åpner skjema for å returnere hele 
eller deler av gjeldende utlån.  

F4b Flytt 
gjenstanden(e) 
objekt(ene) ut fra 
museet (knapp) 

Skjema utlån Flytter gjenstander i magasinmodulen 
til valgt utlånssted i feltet «Til sted». 
Ny lokalisering blir gjeldende for alle 
objekter i hendelsen i magasinfanen, 
og vises i feltet «lokalisering»  

F5 Flytt 
gjenstanden(e) 
objekt(ene) 
tilbake til museet 
(knapp) 

Skjema retur/tilbakelevering Flytter gjenstandene som er utvalgt 
for retur tilbake til museet. 
Gjenstandene plasseres på 
hovednoden/museumsnoden i 
magasinfanen, og må deretter flyttes 
til «riktig» lokalisering i magasinfanen.  

F6 Lagre og avslutt 
(knapp) 

Skjema utlån Lagrer og avslutter registreringen av 
gjeldende utlånshendelse.  

F7 Refresh antall Skjema utlån/fornying/retur Oppdaterer antall i feltene for antall 
gjenstander i utlån, antall re3turnerte 
og antall fornyet 

F8 Last opp fil Skjema Utlån Gir mulighet for å laste opp evt. 
relevant utlånsdokumentasjon som 
PDF på den gjeldende hendelsen.  

F9a Tilstandsvurder Skjema utlån Oppretter en tilstandsvurdering for 
gjenstandene i gjeldende utlån for 
konservator i egne skjema for 
tilstandsvurdering (ikke beskrevet 
her).  
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F9b Fornyet (felt) Gjenstandsgrid i skjema 
utlån 

Genererer automatisk et kryss for 
gjenstander i gjeldende utlån som er 
fornyet 

F10 Returnert (felt) Gjenstandsgrid i skjema 
utlån 

Genererer automatisk et kryss for alle 
gjenstander i gjeldende utlån som er 
returnert til samlingen.  

    

nytt Personfelt både ansvarlig 
kontaktperson og 
vitenskapelig ansvarlig, 

Det skal ikke være obligatorisk å fylle 
ut begge to for å gå videre. 

nytt Returnert 
(magasin) 

Det bør være mulighet å 
sette automatisk 
tilbakeføring av 
gjenstand(er) tilbake i 
magasinet.   
 

 

 
 
 
Referat             
Tor Arne Waraas 
23.09.2016 
 
 

 Hei 
 
Målet for møtet bør i tillegg være å finne ut om funksjonene (F1, F3, F4a, F4b, F5, F9a), med de 
tilleggene som kom opp på sist møte, er tilstrekkelig for å dekke behovet ved utlån for natur og 
kultur, eller om det er andre krav som kommer i tillegg, samt hvilken informasjon (felter) som må 
kunne registreres pr. punkt. 
 
Mvh Line 
 


