
Referat fra Fagutvalg Utlån 
Tirsdag 26.4.2022 kl. 9-11 på Zoom.

Til stede: 
Randi Landmark, Ringerike bibliotek
Gun Odny Nornes, Haugesund folkebibliotek
David Ø. Andersen, Tønsberg- og Færder bibliotek

Fra Bibliotek-Systemer As:
Tore Morkemo
Odd Arne Jensen
Monica Skybakmoen

Forfall:
Elisabeth Alnes, Eidsvoll bibliotek, leder
Ragnhild Merete Kløften, NRK Researchsenteret

1. Referat fra forrige gang: Dette med aktive lånere: Nasjonalbiblioteket definerer dette som 
brukere som har registrert lån siste året. Rapport som lages i Bibliofil er tilpasset dette, slik at vi lett
kan hente ut tall til rapporteringen som NB ønsker.
Men med tanke på å slette lånere som er inaktive, kan vi trenge en annen «definisjon» - om låner 
har meråpent-tilgang eller låner e-bøker, er hen aktiv, bare ikke med fysiske lån, og det er ikke 
ønskelig at låner blir slettet.

2. Status Tinging: Tore orienterte. Blant annet håper vi å kunne vise fram mer av Tinging på 
Brukermøtet i mai.

3. Ny funksjonalitet i Utlån: Monica informerte om at det straks vil være på plass at Innlån kan tas
på innlevering og bli mottatt samtidig. Altså at man snart ikke trenger å gå veien om Innlån og 
"motta". I Innlån er det nå synlig mer informasjon om bestilte dokumenter, blant annet ISBN og 
utgiverår i tillegg til hva katalogposten het opprinnelig i Biblioteksøk. I Fjernlån vises nå tidspunkt 
for når en bestilling er innkommet, samt tidspunkt for når dokumentet er sendt. 
Andre nyheter: Deduplisering av lånere fra låneroppslag, samt at man kan registerer 
fødselsdato/fødselsnr på låner selvom feltene for kontaktperson og org.nr vises. Lånernavn kan 
vises invertert. 

4. Innmeldt sak om å si noe på Brukermøtet fra fagutvalget. David fikk flere innspill.

5. Innmeldt sak om det er mulig å scanne inn låneres samtykkeskjema i Bibliofil. Randi 
orientere om bakgrunnen for spørsmålet og vi var innom både sletting av inaktive lånere, om man i 
lånerregistreringa skal kunne se om låner har registert seg selv eller om en bibliotekar har gjort det, 
samt med hvilken ID man har identifisert seg. Flere ideer kom opp og Bibliotek-Systemer tar de 
med seg videre i utviklinga. 

6. Ønsker/innspill knyttet til Utlån: 

- alder på returnert innlån: er dette satt til ett år, og kan det eventuelt endres? Tore sjekker.



- problem med statusendringene på innlånsbøker, fornyinger i automat av innlån osv. Dette har BS 
funnet en løsning på som nå er på uttesting.

- når ei bok har status "faktura sendt - utenom Bibliofil" så kan man ikke lengre se hvem som har 
boka, men alle opplysningene ligger på låneren. Tore/Odd Arne sjekker.

- muligens fortsatt noe problemer med innlån som har strekkoder som starter med "NO-", samt 
brikking av disse. Melde inn som problemmelding med eksempel om dette fortsatt er problematisk. 

7. Om Biblioteksøk: Monica informerte om at vi nå kan redigere litt i katalogpostene i Bibsøk, 
endre bilde, fjerne bibliotek som feilaktig ligger på en katalogpost samt fjerne katalogposter uten 
tilknyttede bibliotek. 

8. Eventuelt. Ingen innspill.

Referent: Monica


