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Oppdatering til styringsgruppa 

 

Prosjektet har siden januar jobbet med en integrasjon mot NSD (norsk senter for 

forskningsdata). Kort om integrasjonen: 

• Den henter alle vurderte prosjekter hvor UiO er behandlingsansvarlig fra NSD til 

Forskpro  

• Den henter også meldeskjema, vurdering og alle vedlegg som er lastet opp i NSD 

• Den lenker prosjektet til riktig person og enhet  

• Det går automatiske notifikasjoner til prosjektansvarlig og superbruker på enhet når det 

kommer inn nye prosjekter.  

• Vi skal hente prosjekter fra og med den datoen vi lanserer integrasjonen, ikke tilbake i 

tid. Dette for å unngå duplikater.  

• Brukere kan også hente NSD-prosjekter manuelt ved å skrive inn NSD-

registreringsnummeret i et eksisterende Forskpro-prosjekt. Dette vil være aktuelt for de 

som har et helsefaglig prosjekt som de må registrere i Forskpro før de søker NSD. 

Brukertesting av løsningen 

Vi gjennomførte brukertest av NSD-integrasjonen med fire forskere fra SAI i uke 20/21. Vi fant 

flere ting som bør forbedres og tydeliggjøres før vi slippe dette til hele UiO. Det jobber vi med 

fram mot sommeren. 

Koordinering mot fakultene 

Vi har jobbet sammen med fakultetskoordinatorene for å sikre at vi tar gode valg med hensyn 

til opplegget rundt importen av prosjekter. Vi har bedt fakultetene ta stilling til om de ønsker 

automatisk import av studentprosjekter eller stoppe dette. Vi har også satt opp e-post lister for 

alle enheter, og er godt i gang med å sette opp superbrukere på hver enhet. Vi vil fortsette å 

jobbe med fakultetskoordinatorene for å lage informasjonspakker tilpasset hvert fakultet klart 

til lanseringen. 
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Lansering 

Vi har besluttet å utsette lansering til august for å være sikre på å ha god forankring ved alle 

enheter, slik at hver superbruker vet hvordan integrasjonen fungerer, kan svare på spørsmål de 

får, og kan gi korrekt informasjon til de ansatte. Det vil komme inn 3-4 prosjekter fra NSD til 

Forskpro hver dag når vi «skrur på» integrasjonen. 

Vi vil kalle inn til et styringsgruppemøte i august. Det vi skal presentere er: 

• den tekniske løsningen 

• utrullingsstrategi 

• informasjonspakke 

• forvaltningsdokumentasjon og ROS 

Økonomi 

Vi kommer til å bruke opp midlene i dette SKAIT-prosjektet på NSD-integrasjonen, det blir 

ikke budsjett til å gjennomføre flere videreutviklinger, slik vi opprinnelig estimerte. Det kan 

uansett være gunstig å la Forskpro være i drift på hele UiO en periode før vi tar en evaluering av 

hva som bør utvikles videre. 

 

Vennlig hilsen, 

Ingvild Sollund, prosjektleder 


