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MUSIT Ny IT-arkitektur  

Referat fra møte i referansegruppen for analyse 

 
Møtested: Video 
Tid: 27. april 2017 kl. 09.00-11.00 
 
Til stede:  
Lars Erik Johannessen, Naturhistorisk museum, UiO 
Karstein Hårsaker, Vitenskapsmuseet, NTNU 
Susan Braovac, Kulturhistorisk museum, UiO 
Camilla Nordby, Universitetsmuseet i Bergen, UiB 
Lisbeth Prosch-Danielsen, Arkeologisk museum, UiS 
Thomas Olsen, Universitetsmuseet i Bergen, UiB 
Marie Solum Strand, interaksjonsdesigner ny IT-arkitektur MUSIT 
Line Arild Sjo, prosjektleder ny IT-arkitektur MUSIT 
 
Tema for møtet: 
Avklaringer og gjennomgang av skisser, se underlag til møtet Underlag til møte i 
referansegruppen for analyse 27.04.2017. 

 
Referat: 
 
1. Demo av utkast til masseopprettelse av prøver. 

 Ønsker Prøveundertype inn i tabellvisningen på side 2, ellers ok. 
 
Avklaringer: 
 
2. Prøveuttak: Vi har både avkrysning «Restmateriale finnes» og egen status «Oppbrukt». Disse 

er delvis overlappende, noe som kan virke forvirrende. Foreslår at vi enten dropper status 
«Oppbrukt» eller erstatter avkrysning «Restmateriale finnes» med ny status «Restmateriale» (i 
tillegg til statusene Ok, Oppbrukt, Kontaminert, Preparert, Kassert og Uttørket). Hva ønskes? 

 
Svar: Veldig usikkert, men kan holde med ny status «Restmateriale», og ikke egen avkrysning for 
om restmateriale finnes. Line sjekker hvor langt utviklingen har kommet, dersom avkrysning 
allerede er implementert, beholdes dette, ellers legges bare inn ny status. Status «Ok» endres til 
«Intakt». 
 
3. Prøveuttak: Det er sterkt ønske (fra utviklingsteamet) at Prøvetype ikke kan endres etter at 

prøven er opprettet. Dette fordi Prøvetype vil være det eneste vi har som «Nøkkeldata» på 
prøveuttakhendelsen (i tillegg til Prøvenr). Dersom Prøvetype endres i ettertid gir ikke 
hendelsen noen mening lenger. Ved ev. feilregistrering kan status «Kassert» benyttes. 

 
Svar: Det er greit at prøvetype ikke kan endres etter opprettelse av prøven. Trenger ny status 
«Kansellert» da det ikke blir riktig å bruke «Kassert» ved feilregistrering. 
 
4. Prøveuttak: Vi foreslår globalt løpenummer for Prøvenr. Alternativ er løpenummer pr. museum 

eller pr. museumsnr. 
 
Svar: Globalt løpenummer er ok. 
 
5. Prøvevolum/-vekt på prøven:  
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a. Er det behov for to felter for å angi både volum og vekt, eller kun ett felles felt? 
 
Svar: Trenger bare ett felles felt. Det vil oppgis prøvevolum eller prøvevekt avhengig av 
prøvetypen. 
 

b. Hvilke måleenheter skal være mulig å velge? Eller må dette være fritekst? 
 
Svar: Må være faste verdier som kan velges. Det må være mulig å velge følgende måleenheter for 
vekt: µg, mg, g, hg og kg. Det må være mulig å velge følgende måleenheter for volum: µl, ml, cl, dl, l 
og cm3. (Det antas at centigram, desigram og dekagram ikke er relevante måleenheter.) 
 
6. Prøveuttak: Skal vi ha defaultverdi for status ved opprettelse av prøver? Vi har følgende 

statuser: Ok, Oppbrukt, Kontaminert, Preparert, Kassert og Uttørket.  
 
Svar: Ja, default «Intakt» (tidligere kalt «Ok»). 
 
7. Analyse: Skal vi ha defaultverdi for status ved opprettelse av analyse? Vi har følgende statuser: 

«Under forberedelse», «Sendt/venter på resultat», «Ferdig», «Avsluttet uten resultat». 
 
Svar: Ja, default «Under forberedelse». 
 
8. Spørsmål til eksplisitte beskrivelsesfelter for analysetypene: 

a. Mikroskopi: Skal det være tre fritekstfelter for registrering av informasjon om hhv. Lys-
/polarisasjonsmikroskopi, Transmisjon elektronmikroskopi og Røntgenmikroskopi, 
eller ett felt med disse tre valgene? 

 
Svar: Ett felt, Metode/instrument, med mulighet for å velge en av verdiene. I tillegg må det være 
mulig å velge Skanning elektronmikroskopi (SEM), dvs fire mulige valg.  
 

b. Tomografi: Skal det være fem fritekstfelter for registrering av informasjon om hhv. 
laser, strukturert lys, CT, Røntgenmikroskopi og Neutrontomografi, eller skal det være 
ett felt med disse fem valgene? 

 
Svar: Ett felt, Metode, med mulighet for å velge en av verdiene. 
 

c. Isotopanalyse: Skal det være åtte fritekstfelter for registrering av informasjon om hhv. 
Bly 210 Pb, Strontium 87Sr/86Sr osv., eller skal det være ett felt med disse åtte valgene? 

 
Svar: Ett felt, Type, med mulighet for å velge en eller flere av verdiene. 
 

d. Grunnstoffanalyse (ICP): Skal det være tre fritekstfelter for registrering av informasjon 
om hhv. ICP-OES (ICP-AES), ICP-MS og ICP-SFMS, eller skal det være ett felt med 
disse tre valgene? 

 
Svar: Ett felt, Metode, med mulighet for å velge en av verdiene 
 

e. Grunnstoffanalyse (AAS): Skal det være to fritekstfelter for registrering av informasjon 
om hhv. GFAAS og CVAAS, eller skal det være ett felt med disse to valgene? 

 
Svar: Ett felt, Metode, med mulighet for å velge en av verdiene. 
 
9. Spørsmål til eksplisitte resultatfelter for analysetypene: 
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a. Strekkoding: Vi har allerede et generelt resultatfelt for link til eksternt system. Er det 
behov for eget felt «Link til BOLD» i tillegg? 

 
Svar: Trenger ikke eget felt, kan bruke generelt resultatfelt for link til eksternt system. 
 

b. Sanger-sekvensering: Vi har allerede et generelt resultatfelt for link til eksternt system. 
Er det behov for eget felt «Link til GenBank» i tillegg? 

 
Svar: Trenger ikke eget felt, kan bruke generelt resultatfelt for link til eksternt system 
 
10. Hva skal være makslengde på de ulike fritekstfeltene? 

a. På analysen: 
i. Formål med analysen Svar: 100 tegn 

ii. Saksnummer Svar: 50 tegn (Makslengde i dag er 45 tegn) 
iii. Beskrivelse/kommentar Svar: 1000 tegn 
iv. Link til ekstern kilde (resultat) Svar: Må kanskje være 250 tegn for å være 

sikker, men fint om det kan begrenses til 100 tegn. 
v. Kommentar til resultatet Svar: 1000 tegn 

vi. Årsak til klausulering Svar: 250 tegn 
vii. Årsak til oppheving (av klausulering) Svar: 250 tegn 

viii. Navnefelt Svar: 100 tegn 
b. På prøvene: 

i. PrøveID Svar: 25 tegn 
ii. Ekstern ID Svar: 100 tegn 

iii. Kilde for ekstern ID Svar: 100 tegn 
iv. Prøvetype Svar: Ikke kombofelt, kun forhåndsdefinerte verdier 
v. Prøveundertype Svar: Ikke kombofelt, kun forhåndsdefinerte verdier 

vi. Beskrivelse av prøve Svar: 1000 tegn 
vii. Prøvevolum/-vekt Svar: tall, inntil tre desimaler 

viii. Lagringskontainer Svar: 50 tegn  
(makslengde på forhåndsdefinerte verdier: 39 tegn) 

ix. Lagringsmedium Svar: 50 tegn  
(makslengde på forhåndsdefinerte verdier: 2o tegn) 

x. Behandling Svar: 50 tegn  
(makslengde på forhåndsdefinerte verdier: 31 tegn) 

xi. Kommentar Svar: 1000 tegn 
xii. Navnefelt Svar: 100 tegn 

 
11. Hvor viktig er det at vi på analysen og prøvene viser funndato (for arkeologi)? Hva brukes dette 

til? Bakgrunnen for spørsmålet er at det er en god del ekstrajobb å få tak på denne 
informasjonen fordi den ikke finnes på objektet (kun på funnet). 

 
Svar: Informasjonen er etterspurt av de som skal utføre enkelte analyser, men registreringen er 
manuell, det vil si at det ikke er nødvendig å overføre feltet til den nye databasen. 
 
12. Prøvetyper/prøveundertyper kulturhistorie – kommer vi i mål? 
 
Svar: Lisbeth sender liste med sine kjente prøvetyper til referansegruppen. Line setter opp eget 
møte med Camilla, Susan og Lisbeth. Det må kanskje lages separate lister for kultur- og 
naturhistorie ettersom disse er såpass forskjellige, men det må også være mulig å vise begge. 
 
13. Hva skal trenger vi av tilleggsinformasjon for numismatiske objekter? 
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Svar: Camilla ser på dette og lager forslag som sendes Susan. 
 
Annet: 

 Prøvetype og prøveundertype ikke kombofelt, kun forhåndsdefinerte verdier. Nye verdier kan 
legges inn av bruker med administratorrettighet, tilsvarende som for analysetype. 

 Det bør vurderes om «Behandling» på prøven bør omdøpes til «Metode» for å gjøre det mer 
forståelig. 

 Det ble diskutert hvilke felter det må være mulig å søke på som et minimum, men ikke 
konkludert. Må se på om det er mulig å sette dette opp på en annen måte som gjør det enklere å 
ta stilling til, eventuelt om det implementeres et forslag som så kan testes. 

 
4. mai settes av til testing, Line gir tilbakemelding til referansegruppen om det blir 
test denne dagen i løpet av fredag 28. april. Dersom testen må utsettes, blir det 
videomøte 4. mai kl. 09:00. Ny doodle sendes ut for ny(e) testdager. 
 
Referent: Line Arild Sjo 
28.04.2017 


