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- Fagsystemproblematikken har vært et Sisyfosarbeid som vi aldri helt har kommet i mål 

med

- Målet: Fra skippertak/redde stumpene til en planlagt prosess for bevaring av 

dokumentasjonen i fagsystemene



Hva skal vi gjennom?

• Erfaringen med uttrekk

• Definisjoner

• De første SIARD-avleveringene fra Sandnes

• Hva er viktig for kommunen?

• Veien videre

• Spørsmål?





Erfaringen med uttrekk

Bukken og 
havresekken: IKA 

produserer og 
godkjenner.

• Doculive N3

• Marthe

• Oskar

• Omsorg

• Profil (prøveuttrekk)

Kommunen 
produserer, men 

kjøper tjenesten. IKA 
godkjenner.

• Doculive N4

• WinMed 2 x 3

Kommunen 
produserer, IKA 

godkjenner

• Visma Vaktdata

• Gaia HMS

• WinMed 2 
(supplerende)



Relasjonsdatabase, SIARD

• En relasjonsdatabase er en database som bygger på relasjonsmodellen. Relasjonsdatabaser
består av tabeller som er forbundet med henvisninger, eller nøkler, mellom seg (Wikipedia)

• Eksempler på databasehåndteringssystemer

– Microsoft SQL Server

– Oracle

– MySQL

• SIARD (Software Independent Archiving of Relational Databases)

– ZIP-basert pakke basert på XML og SQL

– Utviklet av Swiss Federal Archives



Visma Vaktdata og Gaia HMS

• Visma Vaktdata (Journal for barnevernsvakt)

– Oracle database

– Ca. 50 000 registeringer

– I bruk 2006 - 2016

• GAIA HMS (HMS/bedriftshelsetjenesten) 

– Oracle database

– Ca. 400 000 registreringer og ca. 800 eksterne filer

– I bruk 2001 – 2016



Veien for de to første uttrekkene

• Et skjermet IT-miljø med tilstrekkelige ressurser, diskplass, etc. satt opp

• Spectral Core Full Convert innkjøpt, installert og benyttet til å produsere uttrekk fra databaser til 

SIARD-format

• Støtte fra erfaren IT-ressurs for å navigere i intern IT-struktur og få tilgang til aktuelle servere og 

databaser

• Systembeskrivelser, innhold, proveniens, etc. produsert i samarbeid med systemansvarlige

• SIARD-fil, eksterne fillagre, dokumentasjon og annen relevant informasjon rundt uttrekket 

ble pakket i Arkade 5 og overlevert IKA Rogaland

• Begge systemene godkjente avleveringer av IKA Rogaland



Spectral Core Full Convert

• Verktøy for å konvertere data mellom databaser samt til andre formater som SIARD



Hva er viktig for kommunen?

• Forutsigbarhet
– SIARD-metodikken har en mer forutsigbar økonomisk ramme

– Mindre ressursbruk ved implementering av nye systemer

• Avklare i anbudsprosessen om dokumentasjonen skal bevares som SIARD eller NOARK

• Standardverktøy – og ikke flere enn nødvendig
– IT-infrastrukturen er ikke alltid like fornøyde med hjemmesnekrede programmer

• Avklaringer – hvem gjør hva i produksjonslinja?
– Kommunen produserer, dokumenterer og prøver å finne ut av «avvikende»/kreativ bruk av systemet

• Arkivplan

• Den datatekniske biten er overkommelig

– Har vi god kontroll allerede, er det kort vei for kommunen å produsere en SIP

– Depot bearbeider og forvalter videre, ref. OAIS

• Størstedelen av tidsforbruket ligger i malarbeidet i Decom, i alle fall nå i starten



Veien videre

• Hente inn etterslepet

– Hvilke avsluttede systemer har vi (og Forsand)?

• Databasedump i SIARD

• Få beskrevet systemene mens bruken av dem ennå er noenlunde friskt i minne + brukerhåndbøker og 

rutiner

• Fremtidige anskaffelser
– Tenke hele livsløpet til informasjonen sammen med systemeier, ikke bare de neste fire årene.

• Få samlet inn nødvendig dokumentasjon fra starten av, ref. §9 i utkast til ny arkivlov (dokumentasjonsstrategien)

• Etablere en arbeidsprosess/rutine på Dokumentsenteret
– Rolleavklaringer internt

– Rolleavklaringer eksternt



Takk for oss


