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MUSIT 

Koordineringsgruppe for naturhistorie 

07.04. 2014/SBA 

 

 

REFERAT 

 

fra møte i Koordineringsgruppe for naturhistorie 1. april 2014 kl. 15.30-17.30  

Faggruppelederne var invitert til møtet. 

 

* 

 

Deltakere: Jarle Ebeling (DUG), Solfrid Hjelmtveit (Universitetsmuseet i Bergen), Geir 

Mathiassen (Tromsø Museum – Universitetsmuseet), Eirik Rindal (Naturhistorisk museum), 

Jenny Smedmark (Universitetsmuseet i Bergen), Geir Søli (Naturhistorisk museum), Tommy 

Prestø (NTNU Vitenskapsmuseet) og Solveig Bakken (NTNU Vitenskapsmuseet) 

 

* 

 

Sak 13/14 Godkjenning av innkalling og saksliste  

 

 

Innkalling og saksliste ble godkjent. Solveig innledet med bakgrunn for et utvidet møte der 

faggruppelederne deltar. Koordineringsgruppa har i tidligere møter invitert en faggruppeleder 

for å diskutere status, framdrift og utfordringer for faggruppa. Det har kommet forslag om å ha 

et slikt «dialogmøte» der alle faggruppelederne deltar samtidig for å utveksle erfaringer samt gi 

råd til koordineringsgruppa. 

 

 

Sak 14/14 Status for arbeidet i faggruppene 

 

Status for arbeidet i faggruppene 

 

Entomologi 

Mye har skjedd siden sist. 100 000 poster fra NHM er migrert over til produksjonsbasen. Det er 

god kontakt med utviklere og høyt moment i fagmiljøet. I Bergen er det god framdrift der 

315 000 poster er migrert til produksjonsbasen. Ved Vitenskapsmuseet gjenstår testing og 

tilbakemeldinger mellom VM/utvikler. Her er det ikke tid hverken ved museet eller hos utvikler 

til dette før påske. Etablering av kontakt og dialog må prioriteres etter påske. Ved Tromsø 

museum er en fortsatt avventende, en venter på at nytilsatt entomolog starter i mai. 

 

En er godt fornøyd med applikasjonens innleggingsfunksjoner. En venter på noen 

fellesfunksjoner (bl.a. koordinater) som kommer snart. Det er også ønskelig med standardiserte 

rapporter.  

 

Sopp/lav 

Sopp i Tromsø gikk i produksjon siste uka i mars. Sopp i Bergen er overført til testbasen der 

DUG nå begynner å få oversikt over datasettet. En forventer at det er rimelig greit å få Bergen 

over i produksjon. Det vil uansett være en ryddejobb å gjøre på museet i forbindelse med 

migreringen. Når Bergens soppdata er over i produksjon, er alle soppsamlingene ved museene i 
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felles nasjonal løsning.  

 

Når det gjelder lav, er to mindre utviklingsprosjekter for kjemiske analyser i gang for å kunne 

migrere lavsamlingene i Tromsø og Trondheim. For å få over lav NHM og lav UM til felles 

løsning, er det en større utviklingsjobb som må til. Det kreves tilleggsmoduler som de andre 

museene ikke har hatt data/behov for.  En slik utviklingsjobb vil kreve egeninnsats/ressurser fra 

fagmiljøet, og da spesielt NHM i tillegg til utvikler fra DUG.  

Faggruppa planlegger møte i mai. 

 

Karplanter 

Alle karplantesamlingene er migrert over i felles nasjonal løsning. Det har vært liten aktivitet i 

regi av faggruppa. NHM har vært opptatt med et omfattende digitaliseringsprosjekt for 

utenlandske karplanter.  

 

Moser 

Geir Mathiassen og Kristian Hassel er bedt om å vurdere om sopp/lavapplikasjonen kan tas i 

bruk for moser. Dette arbeidet settes i gang etter påske. Geir følger opp. 

 

 

Hvordan kan vi få større framdrift i utviklings- og migreringsarbeidet?  
 

Hva kan museene, faggruppene/lederne, koordineringsgruppa og DUG gjøre for å få mer 

framdrift i arbeidet? 

 

Alle møtedeltakerne ble utfordret til å komme med innspill og synspunkter på disse 

spørsmålene. 

 

- Det er viktig med tett kontakt mellom utvikler og kontaktperson i fagmiljøet. 

- Ekstern prosjektleder har vært viktig for å drive fram utviklingsprosessen i entomologi, 

der en kom fram til et godt og omforent arbeid mhp prioriteringer av felter og 

funksjoner. 

- Mindre arbeidsgrupper som kan jobbe tettere opp mot utvikler har vært nødvendig for å 

få moment i arbeidet. 

- Vær raus med å dele informasjon. Også til de i fagmiljøene som ikke er medlemmer i 

faggruppa. 

- Inviter gjerne flere fra fagmiljøene til faggruppemøtene. 

- Det er viktig å føle at en hører til i en nasjonal gruppe. 

- Prioriter å jobbe med samlinger der en har miljø som vil, vent heller litt med «de som 

ikke vil». De blir med etter hvert. 

- Tida jobber for oss, eldre mer «personlige databaser» er på plattformer og systemer som 

ikke støttes sikkerhetsmessig lenger. De må uansett avvikles. 

- Bygg «team» rundt de travle nøkkelpersonene slik at de får bidratt og levert på tid. 

- Det går litt for mye i rykk og napp om nye løsninger tas i bruk i fagmiljøene. Dette er 

demotiverende for utviklerne. 

- Ha en plan for oppgaver til utviklerne i felt-sesongen.  

- Undersøk hva som ligger i kjernen til «de ultimate krav». Er det tunge faglige 

argumenter, misforståelser eller noe annet? 

- Hospiter i miljø som allerede har gjennomført migrering, lær av hverandre. 

- Rydding i dataene etter migrering er mer rasjonelt og fungerer bedre i slike store 

samarbeidsprosjekter enn at mange sitter i lang tid og venter på at ett miljø skal rydde i 
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sine data før migrering. 

- Utarbeid ei sjekkliste for migrering. Hva er «best practice», når er godt, godt nok? 

Testinga er tung og det er lett å bli blind. Kanskje legger vi ikke inn ressursene på de 

riktige oppgavene i testinga? 

 

 

Konkret oppfølging 

 

Det arrangeres en workshop over 1 dag der DUG, NHM/Eirik og Tommy deltar. En skal i løpet 

av workshopen utarbeide ei sjekkliste for migrering. Dette sendes på høring i fagmiljøene med 

kort frist. 

 

Eirik følger opp prosjektkoordinator-ressurser som MUSIT har kjøpt av NHM. 

 

 

Sak 15/14 Etablering av gruppe for «Naturhistorie IT» 
 

Saksnotat var sendt ut før møtet. 

 

Koordineringsgruppe for naturhistorie behandlet i sak 38/13 «Etablering av gruppe for 

Naturhistorie IT». Saken ble diskutert på nytt i møte 12.02. 2014, der en ønsket en grundigere 

diskusjon og beskrivelse av oppgaver/ansvar. I saksgangen er det også naturlig å få innspill fra 

faggruppelederne.  

 

MUSIT-innstillingen fra 2006 forutsatte at alle museene har sin egen «IT-kontaktperson» som 

er ansvarlig for kommunikasjonen med MUSIT. MUSITs faggrupper gjennomfører oppgaver 

av prosjektkarakter. Faggrupper vil etter hvert bli lagt ned når utviklingsprosjektene ferdigstilles 

og en går over i en drifts/forvaltningsfase med vedlikehold og oppdatering av løsningene. I 

driftsfasen er det også viktig å sørge for en god koordinering og samhandling mellom de som 

ivaretar driftsoppgavene på IT-siden og fagmiljøene i museene. En må også sikre nasjonal 

samhandling, god koordinering mellom de ulike fagområdene og ivaretakelse av fellesløsninger 

for naturhistorie. Det er behov for noen som ivaretar «museumsnær IT» ved museene, en lokal 

«databasekoordinator». 

 

Møtedeltakerne ble bedt om innspill på behovet for en slik funksjon, beskrivelsen av 

arbeidsoppgaver/ansvarsområder samt «hva skal barnet hete»? 

 

Dette er en viktig funksjon som trengs i alle museene. Om det trengs hele stillinger og hvilke 

krav en stiller til IT/database-kompetanse vil avhenge av hvordan universitetene/museene har 

organisert IT-tjenestene sine. I tillegg til brukerstøtte, kontakt med driftsmiljø, er det viktig at 

museene har noen lokalt som har ansvar for å organisere databasestruktur. 

Databasekoordinatorene vil også være ressurspersoner som kan bistå i test/migrering, og 

prosjektleder/koordinatorkompetanse vil være ønskelig.  

 

UM har et tungt behov for databasekoordinator. NHM skal lage databasepolicy i 2014. Ved 

TMU har en teknisk tilsatt oppgaven som databasekoordinator som en del av sin stilling. Ved 

VM er det behov for å definere en andel av stilling(er) til dette, og gå opp grensen mot lokal IT-

støtte. 

 

Koordineringsgruppa må videre diskutere og avklare om en ønsker å etablere ei 
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gruppe/MUSIT-forum hvor disse databasekoordinatorene møtes. Det må også avklares om 

NHM har et ansvar for forvaltning av databasene lokalt hos Stavanger museum og Agder 

naturmuseum og botanisk hage.  

 

Saken tas inn i neste koordineringsgruppemøte. 

 

 

Møteplan for koordineringsgruppa:  

Videomøte i slutten av april, med diskusjon og avklaring omkring databasekoordinatorer i 

museene. Solveig foreslår møtedato. 

 

Fysisk møte 22.05. 2014 kl. 10.00-16.00 i Oslo hos Jarle/USiT. Første del er felles møte med 

koordineringsgruppe for kulturhistorie. 


