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Referat – Referansegruppe for Konservering møte, den 12. juni 2017.  
 

Tilstede:  
Camilla Nordby (UM) / Christina Holmefjord (UM)  

Cora Oschmann (AM) (forfall) 

Dawn William (NHM) 

Vegard Vike (KHM) 

Andre: Line A. Sjo (MUSIT, prosjektleder) og Susan Matland (MUSIT)  

 

Referatet fra møte 22. mai ble godkjent.  

 

Delhendelser 
Gruppen har diskuterte sammenslåing av delhendelsene «HMS» og «håndtering og 
oppbevaring» i miljøet. Det ble besluttet at disse ikke slås sammen.   
 

«Avsluttet konservering» 
Gruppen har diskuterte fjerning av funksjonen avsluttet konservering.  

Det ble bestemt at funksjonen ikke videreføres, men det beholdes et felt for avslutningsdato. 

Dette gjøres på samme måte som registrering av relaterte personer på Analyse, dvs. at bruker 

legger inn navn på person, rolle «avsluttet av» og dato.  

Det er viktig at miljøet blir informert om dette og at varsles når funksjonen avsluttes.  

 

Naturhistorisk materiale  
Listen over materialbruk og behandlings termer som suppleringer i rullegardinsmenyer for 

naturhistorisk konservering ble godkjent.   

 

 

Gjennomgang av utsendte skisser for konserveringsmodulen 
Alle var enige i at skissene er et bra utgangspunkt.  

 

Avklaringer:  

 Det kan enten opprettes konservering med alle delhendelsene, eller en kan velge 

delhendelser som skal inngå ved opprettelse av konserveringen.   

o Gruppen ønsket å kunne velge hvilke delhendelser som skal inngå i 

konserveringen ved opprettelse.  

 

 Felter på delhendelser: Skal alle standardfelter (Saksnr., kommentar og personer) vises 

hele tiden eller skal det være en løsning der feltene legges til etter behov? 

o Gruppen ønsket at alle feltene som inngår i delhendelsene vises hele tiden. 

o Saksnr:. Skal bare vises på konserveringshendelsen og ikke alle delhendelser.  

o Kommentar: Skal vises på hver delhendelse. I tillegg kan det være behov for 

kommentarfelt på konserveringen.  
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o Personer: Skal viser på hver delhendelse, samt på konserveringen. Det kan være 

ulike personer per delhendelse.  

 Det er ønskelig å kunne skille den som har utført hendelsen og dem som er 

involvert i hendelsen. Det er derfor behov for å ha flere andre roller enn 

«utført av». 

 Vil skisse til løsning for å velge hvilke objekter som inngår i de ulike delhendelsene 

fungere, virker dette greit?  

o Innspill fra gruppen om at forslaget ser veldig bra ut. 

 Flere delhendelser av samme type: Dersom det f.eks. opprettes to materialbestemmelser 

vises disse som materialbestemmelse 1 og materialbestemmelse 2.  

o Innspill fra KHM: Når det opprettes ny materialbestemmelse på gjenstand der det 

finnes tidligere materialbestemmelse, kopieres materiale fra forrige 

materialbestemmelse inn i den nye materialbestemmelsen.  Tilsvarende gjelder for 

målbestemmelse. Dette ønskes videreført. Prosjektet tar en gjennomgang av 

dagens løsning for å finne eventuelt andre slike spesialregler.  

 Prøveuttak/Analyse: Skal det prøveuttak og analyse inngå som delhendelser i 

konservering?  

o Det ble besluttet at prøveuttak og analyse ikke inngår som delhendelser i 

konserveringen, men at det må være mulig å linke prøveuttak og analyse til 

konserveringen slik at disse kan inngå i konserveringsrapporten. 

o Det må også være mulig å opprette prøveuttak og analyse fra konserveringen. 

 

 

 


