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Referat fra Arkivforum  
Tidspunkt: onsdag 28. august kl 13:30-15:00 

Møtested: Dokumentsenter 1, C. G Sundts hus: møterom M1:019-020 

Tilstede:  
Dokumentsenter 1:  Alice Irene Grenasberg, Arne Rudolf Ramslien, Hilde Røksund, Ingrid M. Toft, 

Ingvild Bjelland, Kjersti Dahle, Siri Jannicke Wasa Hoff.  
Dokumentsenter 2:  Janicke Berg-Hansen, Rita Dahl Aalhus. 
Dokumentsenter 3:  Anette Bynes D’arcy, Janikke Mietle 
Dokumentsenter 5:  Jane Fredstad Hauso 
Dokumentsenter 8:  Ann Iren Østerbø Øye, Betty Britt Brattaule  
PSYFA:    Turid Rossnes. 
 
Ikke tilstede: 
Dokumentsenter 1:  Frode G. Hansen, Ingvild B. Lotsberg. 
Dokumentsenter 5:  Kjetil U. Harkestad.  
 
 
Saksliste: 
 
Sak 15/13  Informasjon om prosjekt for ny sak- og arkivløsning  
 
Sak 16/13 Informasjon om arbeid med skjemaimportløsning: det er nå satt i gang et 

forprosjekt som i førsteomgang gjelder tilretteleggingssøknader (til 
studieadm.avd.), målsetningen er at studentene kan logge seg inn via en 
portal, og fylle ut ulike skjemaer der, som så lastes til ePhorte, og deretter kan 
journalføres av dokumentsentrene. 

 
Sak 17/13 Informasjon om arkivet på ansattweb: noe sentral informasjon er tilgjengelig 

på disse sidene. Til dette må fakultetene legge ut rutinebeskrivelser på egne 
Wikiløsninger. Her må en diskutere hva slags type informasjon som skal være 
tilgjengelig på wiki, har man denne informasjonen fra før etc. Fakultetene må 
her gjøre seg noen tanker. 

 
Sak 18/13  Informasjon om tilgjengelige ePhortekurs, modul A, B C er tilgjengelig her 
  https://skjema.app.uib.no/ephorte01 
 
Oppfølgingspunkter: 
 
Sak 3/13  DS01: Om dokumentasjon av eksamensoppgaver: Ulik dokumentfangst på 

ulike fakulteter; Hf.fak etterspør oppgavene 2 ganger i året mens Sv.fak 
finner de på MiSide. Oppfølgingspunkt: Arkivleder sender et 
påminnelsesnotat i ePhorte til fakultetene og instituttene hvor det påminnes 
om at dokumentene må komme registreres i ePhorte. 

 

https://skjema.app.uib.no/ephorte01
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Sak 8/13  Erfaringer fra bruk av Pagaweb: Arkivforumet (8.3.2013) ble benyttet til 
diskusjon om fagsystemer kontra saks- og arkivsystemer: herunder hvor 
grensegangen mellom hva som registreres i saks- og arkivsystemet og hva 
som kun registreres i personalsystemet. Hvilken type data som registreres i 
personalsystemet, og hvor lenge dette vil være tilgjengelig. 
Oppfølgingspunkt: Søknader som går bare går i paga angår ikke den enkeltes 
pensjonsrettigheter, i såfall registreres vedtakene i saksarkivet/ ePhorte. 
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