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MUSIT Ny IT-arkitektur  

Referat fra møte i referansegruppen for lån 

 
Møtested: Video 
Tid: 30. mars 2017 kl. 10.00-11.30 
 
Til stede:  
Tor Arne Waraas, Universitetsmuseet i Bergen, UiB 
Heini Rämä, Tromsø museum, UiT 
Solveig Vatne Gustavsen, Naturhistorisk museum, UiO 
Bjøn Petter Løfall, Naturhistorisk museum, UiO 
Hanne Aannestad, Kulturhistorisk museum, UiO 
Jenny Kalseth, Vitenskapsmuseet, NTNU 
Åsa Dahlin Hauken, Arkeologisk museum, UiS 
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 lån 30.03.2017. 

 
Referat: 
 
1. Gjennomgang av flytskjema over utlånsprosessen: 

 Det ønskes et minst mulig firkantet system, mest mulig fleksibilitet 

 Forespørselen trenger ikke gjelde konkrete objekter, men være generell (f.eks. x antall av en 
viss art), mens utlånet alltid vil gjelde konkrete objekter.  

 Referansegruppa enig i at forberedelsen til utlånet behandles som del av forespørsel om 
utlån inntil lånet blir sendt, først da opprettes selve utlånshendelsen. 

o Forespørsel om utlån må kunne endres inntil lånet blir sendt. 
o Utlån kan ikke opprettes direkte, det må alltid opprettes en forespørsel først, som 

kan føre til et utlån. 
o Det vil ikke være mulig å endre utlånet (all behandling skjer i forkant, på 

forespørselen). 
o Hvis det skal lånes ut flere objekter (enn det som er registrert i forespørselen), lages 

det ny forespørsel. 

 Det må være mulig å opprette flere forespørsler som kan gjelde samme objekt. 
Forespørslene kan gjelde utlån langt fram i tid. 

 Det må være mulig å registrere flere saksnummer på forespørsel, utlån og fornying (alle 
steder der det kan registreres saksnummer). 

 Tilstandsvurdering utføres som del av behandling av forespørselen. 

 Ønsker å kunne se kommentaren på tilstandsvurderingen i tillegg til koden, eventuelt at det 
indikeres at det finnes en kommentar. 

 
Avklaringer: 
 
2. Skal utlånshendelsen vises på objektet idet utlånshendelsen opprettes, dvs før det faktisk er 

utlånt? 
 
Svar: Utlånet vises på objektet idet hendelsen opprettes, men dette vil ikke skje før utlånet er klart 
til å sendes. Jobber på forespørselen inntil utlånet er klart til sending.  
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3. Skal det være noen godkjenning av utlånet, eller er det bare godkjenning av eventuell 

forespørsel? 
 
Svar: Ikke behov for godkjenning av utlånet, kun godkjenning av forespørselen.  
 
4. Når i prosessen skal det ikke lenger være mulig å legge til eller fjerne objekter på et utlån? Hva 

skal indikere dette? 
 
Svar: Når utlånet er sendt. 
 
5. Er det krav om at alle objekter må være tilstandsvurdert før de lånes ut? Hvis ja, skal dette 

håndheves av systemet?  
 
Svar: Nei, må ikke tilstandsvurdere før utlån. Det er i mange tilfeller ønskelig at det tas bilde av 
objektene før de lånes ut for å dokumentere objektenes tilstand. Dette kan være en del av 
tilstandsvurderingen. Det må være mulighet for tilstandsvurdering og registrering av foto, men 
ikke noe krav om dette. 
 
6. Skal det være logikk (i systemet) på at tilstanden må være av en viss verdi for at objektet skal 

kunne lånes ut?  
 
Svar: Nei, må kunne låne ut uansett tilstand. 
 
7. Ved laging av pakkseddel osv, skal systemet automatisk flytte objektene ut av magasin? 
 
Svar: Default automatisk flytting, men bruker må kunne overstyre dette. Det vil f.eks. være tilfeller 
der gjenstanden er fragmentert der bare deler lånes ut, og resten ligger igjen i magasinet. Kan 
IKKE ha automatisk splitting av gjenstander da slik splitting medfører ny katalogisering. 
 
8. Skal det være mulig å legge til eller fjerne objekter fra Retur (av utlån) og/eller Fornyelse (av 

utlån)? Dette er mulig i dag. 
 
Svar: Nei, men må kunne registrere retur uten at det finnes et utlån (på eksisterende nummer). 
Eventuell utvidelse av utlånet (med flere objekter) må registreres som nytt utlån. 
 
9. Det er et ønske fra utviklingsteamet at fornyelse alltid fører til opprettelse av nytt utlån. Er det 

annet enn forfallsdato som kan/må/bør endres ved fornying av utlån? 
 
Svar: Ok at det alltid opprettes nytt utlån ved fornyelse. Fornying kan føre til nytt saksnr, 
ansvarlig, mm. Kan ha forespørsel om fornyelse, det må vurderes om dette kun skal registreres i 
arkivsystem, eller også i MUSITbasen. 
 
10. Hva er rutinene i dag for retur, gjør mottaker av objekter saksbehandling (purre på objekter 

osv)? 
 
Svar: Ulike rutiner, avhengig av hvem som mottar objektene, kan være konservator, 
saksbehandler, magasinforvalter… Det ønskes lister over forfalte hendelser. Kultur ønsker varsling 
til arkivet da dette først fremst er saksbehandling. Dersom det ikke finnes et utlån å knytte returen 
til, skal det lages en egen, frittstående returhendelse for disse objektene. 
 
11. Er det viktig å kunne spore ett hendelsesforløp (forespørsel -> utlån -> tilbakelevert), det vil si 

at disse hendelsene knyttes sammen på noe vis? 
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Svar: Ja, det må være mulig se sammenhengen mellom hendelsene. 
 
12. Hvis ett objekt anses som tapt (dvs ikke returnert etter utlån), hvordan skal det vises? Egen 

hendelsestype? 
 
Svar: Objekt må kunne registreres som tapt ved tapshendelse. Kulturhistorie har mulighet for å 
registrere dette i dag (hendelse observasjon, status tapt). 
 
13. Jf. tidligere beslutning om to tilgangsnivåer. Er dette nok, eller trengs det egen tilgang for f.eks. 

godkjenning av forespørsel eller utlån? 
 
Svar: Det er tilstrekkelig med generell les- og skrivetilgang. 
 
Annet: 

 Innlån: Ønsker å kunne ta bilde av objektene ved mottak, og registrere dette på innlånet. 

 Har behov for å kunne registrere prøveuttak som konsekvens av utlån. 

 Forslag til mulig forenkling av tilstandsvurdering:  
o Avkrysning av tilstandsvurdering – mulighet for å velge «ingen endring/kopi av forrige 

hendelse» 
o Retur av objekter kan registreres med samme tilstand som utlånt tilstand. Forenklet 

vurdering? 

 NHM har digitale utlån, dvs. utlån av foto og annet som ikke er objekter. Det må diskuteres 
med koordineringsgruppene om dette skal registreres som utlån i MUSITbasen. 

 Det må være mulig å ta ut oversikter over alle utlån i et gitt tidsrom, f.eks. siste år. 
 
Det er ikke avtalt nytt møte. 
 
Referent: Line Arild Sjo 
15.05.2017 
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Vedlegg: Oppdatert flytskjema over utlånsprosessen 
 

 


