
Endre

Endre

Nora-Nina Ninja Navnesen

Opprett nytt prosjekt

Tittel

Prosjektleder

Gruppe for brukeropplevelse

Ansvarlig enhet

Opprett Avbryt

Bruk prosjektets engelske tittel. Hvis prosjektet ikke har engelsk tittel skal du bruke den norske.

 

Language

Nei

Ja

Er det medisinsk og helsefaglig forskning? ?

Ja

Nei

Behandler prosjektet personopplysninger? ?

Skal prosjektet samle inn, lagre eller på annen måte håndtere personopplysninger? 



EndreNora-Nina Ninja Navnesen

Opprett nytt prosjekt

Tittel

Prosjektleder

«Gruppe for brukeropplevelse» har ikke tatt i bruk Forskpro. Kontakt forskningsrådgiver for bistand.  

Ansvarlig enhet

Opprett Avbryt

Bruk prosjektets engelske tittel. Hvis prosjektet ikke har engelsk tittel skal du bruke den norske.

 

Language

Nei

Ja

Er det medisinsk og helsefaglig forskning? ?

Ja

Nei

Behandler prosjektet personopplysninger? ?

Skal prosjektet samle inn, lagre eller på annen måte håndtere personopplysninger? 

Velg enhet



EndreNora-Nina Ninja Navnesen

Opprett nytt prosjekt

Tittel

Prosjektleder

«Gruppe for brukeropplevelse» har ikke tatt i bruk Forskpro. Kontakt forskningsrådgiver for bistand.  

Ansvarlig enhet

Opprett Avbryt

Bruk prosjektets engelske tittel. Hvis prosjektet ikke har engelsk tittel skal du bruke den norske.

 

Language

Nei

Ja

Er det medisinsk og helsefaglig forskning? ?

Ja

Nei

Behandler prosjektet personopplysninger? ?

Skal prosjektet samle inn, lagre eller på annen måte håndtere personopplysninger? 

Velg enhet

Ansvarlig enhet
Nedtrekksmenyen inneholder bare de enhetene som har tatt i 
bruk Forskpro.

Velg Avbryt



Slett prosjektAvbrytNeste

Ja

Nei

Skal prosjektet bruke biobank?

Lagret (sted) Biobanknr.

Kort begrunnelse

Prosjektnummer i TSD

Lagrer og bearbeider du data i Tjenester for Sensitive Data (TSD)?

Ja

Nei

Sensitive forskningsdata som innhentes i et helseforskningsprosjekt skal lagres i TSD.

Last opp prosjektbeskrivelse og vedlegg, for eksempel:

Prosjektbeskrivelse

Informasjonsskriv til pasienter

Databehandleravtale

Datahåndteringsplan

Clinical trials

Andre relevante vedlegg

Det er kun prosjektleder, enhetens ledere og saksbehandlere som har tilgang til dokumentene.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Legg til fil

Lenke til forskningsprosjektets nettsider

Nettadresse (URL)

Bruk prosjektets engelske sammendrag. Hvis prosjektet ikke har engelsk sammendrag skal du bruke det norske.

Prosjektsammendrag

Tidspunkt for  avslutning

Velg år Velg måned

Velg år Velg måned

Tidspunkt for oppstart

Prosjektets tidsperiode

Prosjekttype
Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Ph.d.-prosjekt

Forskerprosjekt

Fjern

Fjern

Ola Nordmann Framebase

Navn Tilhørlighet

Legg til

Legg til forskere som ikke er tilknyttet UiO.

Eksterne forskere

Søk på navn

Legg til

FjernEndreNora-Nina Ninja Navnesen

FjernEndrePer Personas

Legg til forskere og studenter som deltar i prosjektet fra UiO.

Forskere fra UiO

Ja

Nei

Er prosjektet et samarbeid mellom flere institusjoner?

Samarbeid

Ja Endre

Behandler prosjektet personopplysninger? ?

Skal prosjektet samle inn, lagre eller på annen måte håndtere personopplysninger? 

Ja Endre

Er det medisinsk og helsefaglig forskning? ?

EndreGruppe for brukeropplevelse

Ansvarlig enhet

EndreNora-Nina Ninja Navnesen

Prosjektleder

EndreMoro med genforskning

Tittel

LanguageGodkjenningerOm prosjektet

Rediger «Prosjektnavn»

Navn på institusjon

Delt behandlingsansvar

Samarbeidsinstitusjon

UiO

Hvem er behandlingsansvarlig for personopplysningene?

Samarbeidsinstitusjon

UiO

Hvem er forskningsansvarlig?

Last opp:

Legg til fil

Samarbeidsavtale

Avtale om delt behandlingsansvar av personopplysninger

Legg til

Fjern

?

?



Godkjenninger

Rediger «Prosjektnavn»

Language
Om prosjektet Godkjenninger

Intern fremleggelse

Her legger du til de godkjenningene som er relevante for ditt prosjekt. Dersom du ikke har fått svar på 
søknader, kan godkjenningene lastes opp senere.

Det er kun prosjektleder, enhetens ledere og saksbehandlere som har tilgang til dokumentene.

Andre godkjenninger

NSD – Norsk senter for forskningsdata

Ikke behov

Ikke søkt ennå

Ja

Last opp eventuell dokumentasjon og gi en kort begrunnelse for hvorfor prosjektet ikke har behov for godkjenningen.

Legg til fil

Kort begrunnelse

Ikke behov

Ikke søkt ennå

Ja

Last opp eventuell dokumentasjon og gi en kort begrunnelse for hvorfor prosjektet ikke har behov for godkjenningen.

Legg til fil

Kort begrunnelse

Ikke behov

Ikke søkt ennå

Ja

Last opp eventuell dokumentasjon og gi en kort begrunnelse for hvorfor prosjektet ikke har behov for godkjenningen.

Legg til fil

Kort begrunnelse

REK – Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk

Statens legemiddelverk

AvbrytLagre og visForrige

Godkjenninger

Slett prosjekt

Har du ikke har skriftlig dokumentasjon, skriv inn navn på leder som har godkjent intern fremleggelse.

Ikke gjennomført ennå

Ja

Det er prosjektleders ansvar å sørge for intern forankring. Når det gjelder eksternfinansierte prosjekter og helsefaglige 
prosjekter er det krav til intern fremleggelse før prosjektet igangsettes.

Medisinsk og helsefaglig forskning: Rutine for intern fremleggelse av prosjekt (se punkt 4.2). 

Eksternfinansiert forskning: Enhetene har egne retningslinjer (se punkt om enhetenes sider).

Last opp dokumentasjon på intern fremleggelse. 

Legg til fil

Skriv inn navn på leder

Dersom du skal behandle personopplysninger i forskningsprosjektet må du melde det til NSD. 

Prosjektleder skal søke om forhåndsgodkjenning av:

Før klinisk utprøvning av legemidler eller medisinsk utstyr starter må prosjektet godkjennes av Legemiddelverket. 

Last opp søknader, vedtaksbrev og endringsmeldinger fra andre godkjenningsinstanser.

Medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter

Generelle forskningsbiobanker 

Dispensasjon fra taushetsplikt for annen type forskning

Legg til fil



Godkjenninger

Rediger «Prosjektnavn»

Language
Om prosjektet Godkjenninger

Intern fremleggelse

Her legger du til de godkjenningene som er relevante for ditt prosjekt. Dersom du ikke har fått svar på 
søknader, kan godkjenningene lastes opp senere.

Det er kun prosjektleder, enhetens ledere og saksbehandlere som har tilgang til dokumentene.

Andre godkjenninger

NSD – Norsk senter for forskningsdata

Ikke behov

Ikke søkt ennå

Ja

Last opp ev. dokumentasjon og gi en kort begrunnelse hvorfor prosjektet ikke har behov for godkjenningen.

Legg til fil

Kort begrunnelse

REK – Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk

Du har oppgitt at prosjektet behandler personopplysninger. Prosjekter som behandler personopplysninger 
skal meldes til NSD. Dersom prosjektet ikke behandler personopplysninger burde du oppdatere 

prosjektinformasjonen

AvbrytLagre og visForrige

Godkjenninger

Dersom du skal behandle personopplysninger i forskningsprosjektet må du melde det til NSD. 



Kontakt oss

Kontaktpunkter UiO nettredaktor@uio.no

Logg inn

Universitetet i Oslo
Boks 1072 Blindern
0316 Oslo

Ved brann, ulykker og
alvorlige hendelser ring
22 85 66 66

Adresse Nødnummer Ansvarlig for denne siden

Forskpro - Forskningsprosjektregister
Velg enhet

Viser 1-7 av 7 prosjekter

Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endretProsjektleder

Navnesen, Navn André 

Navnesen, Navn André

Avdeling for helsefag

Avdeling for helsefag

REK, NSD, Intern

REK

2013

2013

2018 20. sep. 2019

20. sep. 2019

20. sep. 2019

20. sep. 2019

2018

Bekkenleddsmerter hos 
gravide - underliggende 
mekanismer

Bekkenleddsmerter hos 
gravide - underliggende 
mekanismer

Finn prosjekt

Søk

Forskpro

Menypunkt1       Menypunkt 2 Language

Alt innhold

SøkSøk i For ansatte

Det humanistiske fakultet Det odontologiske fakultet

Det juridiske fakultet Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Det matematisk- naturvitenskapelige 
fakultet

Det medisinske fakultet

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Søk på tittel eller forsker

Navnesen, Navn André Avdeling for helsefag REK 2013 2018Bekkenleddsmerter hos 
gravide - underliggende 
mekanismer

Navnesen, Navn André Avdeling for helsefag REK 2013 2018Bekkenleddsmerter hos 
gravide - underliggende 
mekanismer

Alle typer

Studentprosjekt

Ph.d-prosjekt

Forskerprosjekt

Alle statuser

Oppstart

Pågående

Avsluttede

Registrer nytt prosjekt

For ansatte


