
TSD

Bruk av TSD i forskningsprosjekt

Eksempel: Pandemiprosjektet



Generelt 

• Prosjektnavn: pandemiprosjektet møre og Romsdal

• Prosjektkode: xxxxx

• Administrator: xxxx



Forberedelser

• Sjekk om du har programvaren VMWare Horizon
• HMR-tilsette har dette allerede. Om det ikke fungerer, prøv å sjekke om VPN 

er påkoblet + åpne programmet Puls Sprint.

• Høyskoler – sjekk ev med IKT ansvarlig



1. Søke medlemsskap

Trykk her

1. https://selfservice.tsd.usit.no

https://selfservice.tsd.usit.no/


Velg «NO»



• Fyll inn personalia og submit. Så skal dere få denne kvitteringen som 
vist under:



• Administrator godkjenner medlemmer ved å gå inn på brukerkonto eller via 
denne lenken: https://selfservice.tsd.usit.no/project/pi_user_registration?

• Alle mottar så e-post fra TSD Selfservice med informasjon om brukernavn. 
Passord må resettes for å kunne logge inn. Følg denne lenken: 
https://selfservice.tsd.usit.no/ , velg Manage passord (øverst) og logg inn 
via min ID. 
• Her velger vi change passord og lager så et passord som kan brukes. 

• Gå tilbake og Scan også QR-koden som åpnes i appen Authenticator (denne må lastes 
ned på mobil, om problemer kontakt HEMIT (HMR) eller IT –support. I Authenticator
blir det oppgitt en engangskode. 

https://selfservice.tsd.usit.no/project/pi_user_registration?
https://selfservice.tsd.usit.no/


Importere filer

• Logg så inn på TSD Dataportal her: TSD Data Portal (usit.no)
• Eller via hovedsiden til TSD 
Tjenester for Sensitive Data (TSD) - Universitetet i Oslo (uio.no) og velg Data import og eksport

• Her må vi bruke passord og engangskode
• Velg import for å importere og følg alle trinn til du har lastet ned dokumentene.

• NB – vurder om filen skal zippes og passord* beskyttes ved importering. Mer info her:
Eksporter og importer data i TSD - Universitetet i Oslo (uio.no)

*For transkribsjoner fra intervju samarbeidsstruktur, ble det laget en zippet fil som er passordbeskyttet, som ble importert over. Denne er 
pakket ut og skal ligge tilgjengelig i mappen DP1. 

https://data.tsd.usit.no/index.html
https://www.uio.no/tjenester/it/forskning/sensitiv/
https://www.uio.no/tjenester/it/forskning/sensitiv/hjelp/eksport-import.html


Finne filer i VMware Horizon

• Gå inn via hovedsiden TSD 
Tjenester for Sensitive Data (TSD) - Universitetet i Oslo (uio.no)

• Velg logg på TSD Windows/Linux VM
• Her må du fylle inn brukernavn, engangskode (via Authenticator)

og passord

https://www.uio.no/tjenester/it/forskning/sensitiv/


Finne filer i VMware Horizon

• Når du er inne i programmet, finner du mappestrukturen nede på 
skrivebordet



Finne filer …

• Mappene på home området – er til privat bruk

• De som ligger under data/durable er felles områder for prosjektet



Flytte filer i delprosjektmappe

• Etter du har importert filer via TSD Data Portal (usit.no) vil du finne filene i 
VMware Horizon under durable mappen og under mappen file import

• Kopier denne filen til riktig delprosjektmappe
Eksempel på struktur: 
• DP1 = Samarbeidsstruktur

• DP2 = Krisesamarbeid

• DP3 = Brukermedvirkning

• Slette importerte filer så fra import mappen

• Du kan ev også lagre dok på home området ditt

https://data.tsd.usit.no/index.html


• Hjelp og veiledning for TSD:

https://www.uio.no/tjenester/it/forskning/sensitiv/hjelp/index.html

Kontakt TSD:

• Send e-post til: tsd-drift@usit.uio.no

• Ring til: 22 84 00 0

https://www.uio.no/tjenester/it/forskning/sensitiv/hjelp/index.html
mailto:tsd-drift@usit.uio.no

