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Sluttrapport MUSITs faggruppe for karplanter 

 

1. Mandat 

Mandatet erstatter tidligere mandat for «Faggruppe for databaseløsninger innen naturhistorie» 

datert 07.02. 2007. Målet med faggruppas arbeid er å utvikle én felles applikasjon for 

objektsamlingene av karplanter som skal tas i bruk ved alle de naturhistoriske universitetsmuseene.  

Applikasjonen skal håndtere norske og utenlandske samlinger. Målet er online validering av 

taksonnavn mot Artsnavnebasen for norske objekter. Det forutsettes at data kan leveres online til 

GBiF og Artskart. Faggruppa har utarbeidet kravspesifikasjon for en karplanteapplikasjon med 

utgangspunkt i MUSITs felles databasemodell for naturhistorie. Gruppa har definert tabeller, felter 

og skjermbilder nødvendige for objektene i karplantesamlingene. Faggruppa deltar i utviklingen og 

testingen av applikasjonen samt migrering av data. Gruppas medlemmer har ansvar for å involvere 

brukermiljøene ved de respektive museene i utviklingsprosessen og fremskaffer relevante datasett til 

testingen.  

Faggruppa skal videre delta i utvikling og testing av en enkel modul for ut- og innlån. Felles standard 

for rolletildeling og rollefunksjonalitet skal utvikles og testes. Felles standard for opplasting av foto, 

pdf-dokument og kartvisning for de naturhistoriske applikasjonene skal testes og eventuelt justeres.  

Faggruppa består av en representant fra hvert av de fire naturhistoriske universitetsmuseene og 

ledes av Charlotte Sletten Bjorå ved Naturhistorisk museum, UiO. MUSITs koordinator for utvikling av 

naturhistoriske baser deltar i gruppas arbeid sammen med nødvendig kompetanse fra Drift- og 

utviklingsgruppen. Faggruppelederen sørger for tett dialog med de andre medlemmene i gruppa, 

koordinator for utvikling av naturhistoriske baser og daglig leder i Drift- og utviklingsgruppa. Lederen 

har videre ansvar for å rapportere om aktiviteten i gruppa og koordinere innspill/forslag til 

handlingsplan fra faggruppas medlemmer. Faggruppa rapporterer til koordineringsgruppa i 

naturhistorie. Behov for betydelige endringer eller presiseringer i forhold til mandatet forelegges 

koordineringsgruppa. 

 

2. Medlemmer 

Faggruppe karplanter startet sitt arbeid i 2009 som en delvis videreføring av faggruppe for felles 

databasemodell i naturhistorie. Høsten 2010 fikk en revidert/oppdatert mandat og gruppa fikk 

følgende sammensetning: Charlotte Sletten Bjorå, førsteamanuensis ved Naturhistorisk museum, 

leder, Torbjørn Alm, førsteamanuensis ved Tromsø museum, Solfrid Hjelmtveit, overingeniør ved 

Universitetsmuseet i Bergen og Tommy Prestø, overingeniør ved NTNU Vitenskapsmuseet. Fra 

høsten 2011 kom Anne-Cathrine Scheen, førsteamanuensis ved Arkeologisk museum, Stavanger med 

som medlem i gruppen og Per Arvid Åsen, førsteamanuensis ved Agder naturmuseum, Kristiansand, 

fikk observatørstatus. Fra 2012 overtok Solfrid Hjelmtveit som leder av faggruppen. 
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Faggruppa har samarbeidet med ressurspersoner i de enkelte museene, spesielt i perioder med 

testing og migrering av data. Daglig leder i Drifts- og utviklingsgruppa eller utviklere har møtt på de 

fleste møtene. 

 

3. Arbeidet 

Fra våren 2010 ble det for første gang satt opp en milepælsplan over arbeidsoppgavene. Dette gjorde 

det lettere å holde oversikt over arbeidsoppgaver, ansvarsområder, arbeidsgang og (tentative) 

tidsfrister. Etter dette har det blitt satt opp handlingsplaner over arbeidet hvert år. Der det vises 

hvilke arbeidsoppgaver som skal prioriteres og hvem som har hovedansvaret for oppfølgingen. 

Faggruppen har rapportert til koordineringsgruppen to ganger i året (30. april og 30. november) på 

status for hvordan en ligger an i forhold til planene. 

Etter at den nye basen ble tatt ut bruk, først ved VM, UM og senere NHM, ble det lettere å se hvilke 

funksjonaliteter som manglet og eventuell tilleggs funksjonalitet som var ønskelig. Spesielt etter at 

NHM tok i bruk basen, og en dermed fikk mange flere brukere, kom det til mange forbedringer i 

funksjonaliteten.  

Faggruppen har hatt møter 2-4 ganger i året. På møtene har punktene på handlingsplanene vært 

diskutert og prioritert, og ønsker om ny funksjonalitet har vært diskutert og definert. Møtene er også 

en viktig arena for utveksling av status og erfaringer. Det er viktig å møtes personlig. 

Det har også vært en omfattende kommunikasjon gjennom eposter.  Der det er forløpende utvekslet 

informasjon og oppdateringer, samt tatt unna en del småsaker som trengte raske avgjørelser. Det er 

også blitt sendt ut på høring en del større saker som trengtes å modnes i fagmiljøene før de ble tatt 

opp på møtene. 

I tillegg har de ulike museene brukt mye tid på å teste import først til testbasen (flere omganger) og 

siden import til produksjonsbasen. Dette har vært en svært tidkrevende og viktig arbeid. I tillegg har 

det gått mye tid til testing av tilleggsapplikasjonene for rolle-administrering, utlån/innlån, 

importfunksjon og utklippstavle. 

I samarbeid med DUG har det vært arrangert seminarer der en har jobbet en hel dag med 

enkelttemaer som lånemodulen (vår 2012) og importfunksjonen (høst 2013). 

 

4. Milepæler 

Karplantebasen 

VM meldte seg frivillig til å være det første museet som ble migrert til den nye basen. Og en første 

testimport ble gjort i november 2009 og endelig import til produksjonsbasen ble gjort i juni 2010. UM 

ble testimportert våren 2010 og i produksjon november 2010. TMU ble importert til 

produksjonsbasen i desember 2011. NHM ble importert i produksjonsbasen i tre omganger, først 

generalherbariet, så nordisk herbarium (hoveddel) og tilslutt restimport av nordisk herbarium (25000 

poster). NHM var i produksjon i mars 2012. Tilslutt ble Agder naturmuseum migrert februar 2014 og 
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Arkeologisk museum i Stavanger migrert i mars 2014. NHM har bistått AmS og Agder naturmuseum i 

migrering og test av data. VM har bistått TMU med tilsvarende. 

Den nye felles karplantebasen ble lansert med et eget seminar på Tøyen Hovedgård, Oslo, 8. mai 

2012. 

 

Rolle-administrering 

MUSIT basene har tre roller; lese-rolle, normal-rolle (innskriver) og administrativ-rolle.  I tillegg finnes 

det roller for bruk av lånebasen og import-rolle.  En applikasjon for administrering av de ulike rollene 

i basene ble utviklet våren 2012 og tatt i bruk sommeren 2012.  

Lånebasen 

En enkel lånebase ble utviklet og ferdigstilt våren 2012. Den er i varierende grad tatt i bruk ved de 

enkelte museene 

Importfunksjonen 

Det er blitt utviklet et Excel-regneark med tanke på enkel import av nytt materiale inn i basene. 

Senere er funksjonaliteten utvidet til også å kunne håndtere import av koordinater og revisjonen av 

allerede eksisterende poster. Ved hjelp av dette Excel-regnearket skal det enkelte museum lettere 

selv kunne importere datasett og revisjoner i basene. Excel-arket ble også brukt ved migrering av 

NHM (delvis), Agder og Stavanger. 

Utklippstavle 

Det er utviklet en enkel utklippstavle (Clipboard) som et hjelpemiddel til registreringene. Her kan 

man lage (og lagre) spesialsydde utklippstavler etter behov. Denne funksjonaliteten var ferdigstilt 

våren 2012.  

  

5. Erfaringer 

Relativt tidlig i arbeidet viste det seg at det er vanskelig å lage gode estimat på hvor lang tid ting vil ta 

siden det er så veldig mange faktorer som spiller inn. Men forhåpentlig har en i løpet av denne 

prosessen blitt flinkere å sette mer realistiske tidsestimat. Men det er viktig å ta høyde for at testing 

av migreringer tar tid. 

Det er viktig å ha en person som har ansvaret for å drive prosessen fremover. Det er veldig lett for at 

det i perioder flyter ut. Prosjektleder? 

Det er også viktig at det enkelte museet setter av tilstrekkelig tid og personell til arbeidet med 

utvikling, testing og migrering. 

Involvere hele fagmiljøet ved museene, viktig med informasjonsflyt slik at alle føler seg inkludert og 

får et eierforhold til basen. 
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Kan være lurt å gi enkeltpersoner/museer ansvar for delprosjekt slik at de kan jobbe tett med 

utviklerne og dermed holde «trykket oppe». 

Det har vist seg svært nyttig å lage dagsseminarer om enkelttemaer. Da tvinges man til å sette av tid 

og fokus på spesielle tema innenfor en begrenset periode. Det kan være positivt både for museene 

og utviklerne hos DUG. 

En burde kanskje i større grad ha faggruppemøter over to eller flere dager slik at en kan jobbe litt 

mer konsentrert og i dybden. Det kan ofte være mange saker og liten tid på et vanlig møte.  

 

 

Bergen, 28. april 2014 

MUSITs faggruppe for karplanter 

Solfrid Hjelmtveit, leder 


