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Oppdatering til styringsgruppa 

Her følger en oppdatering på arbeidet vårt i 2020.  

Ny versjon av Forskpro 

16. januar ble det publisert enn oppdatert versjon av Forskpro. Vi har gjort forbedringer basert på 

brukertestene vi gjorde i oktober, samt rettet innmeldte feil. 9. mars lanserte vi en 

filtreringsfunksjon som gjør at man kan filtrere på helseforskningsprosjekter. Slik bidrar systemet 

til at UiO oppfyller lovkravet om å ha løpende oversikt over helseforskningsprosjekter. 

NSD-integrasjonen 

NSD-integrasjonen er kompleks. Vi samarbeider godt med NSD, og har dialog med 

fakultetskoordinatorene for Forskpro for å sikre at vi legger opp til løsninger som passer hvert 

fakultet. Det tar imidlertid lengre tid enn vi trodde å gjøre den tekniske utviklingen. Vi deler 

arbeidet opp i fire deler: 

1. En manuell løsning som lar brukeren fylle inn sitt NSD-registreringsnummer og slik hente 

prosjektdata fra NSD (i et eksisterende Forskpro-prosjekt). 

2. En automatisk løsning som henter prosjekter fra NSD og oppretter nye prosjekter i 

Forskpro basert på dette. Prosjektet, vedlegg og selve meldeskjemaet og vurderingen skal 

hentes. 

3. En periodisk jobb som sjekker om nye vurderinger har kommet inn siden sist, og henter nye 

prosjekter. Denne systemjobben overskriver også gammel informasjon når prosjekter 

vurderes på nytt av NSD. 

4. En løsning som sender notifikasjoner per e-post når et prosjekt hentes fra NSD. 

Prosjektansvarlig og superbruker på enhet får e-post og skal kunne klikke på en lenke i e-

posten for å publisere prosjektet umiddelbart, eller klikke på en lenke for å stoppe 

prosjektet fra å bli publisert. 

Vi har kommet nesten i mål med del 1, denne skal brukertestes i uke 12 og 13. Utviklingen av del 2 

har pågått siden 14. februar, og går sakte fremover. Vi har bygget delen som henter selve 

prosjektoppføringen, mens vedlegg mangler. Del 3, den periodiske jobben, og del 4, 

notifikasjonsløsningen, er ikke påbegynt. 
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Vennlig hilsen, 

Ingvild Sollund, prosjektleder 


