Opprettelse av TSD-bruker
NB! Denne rutinen gjelder bare for deg som har norsk fødselsnummer (11 siffer). Har du ikke dette
må du kontakte data manager som manuelt av data manager og du får tilsendt brukernavn og
passord i posten.

For å koble ditt Nettskjema til TSD trenger du en TSD-bruker. Merk at hvis du har røde eller svarte
data, kan du IKKE starte datainnsamlingen før Nettskjemaet er tilkoblet TSD, men det anbefales at du
gjør deg kjent med Nettskjemas funksjon og tester på egen hånd.
Følg disse trinnene for å få din bruker til TSD:
1. Gå til https://selfservice.tsd.usit.no/
2. Klikk på Apply for Access to a project og logg deg inn med din innlogging til ID-Porten. Det er
den samme du benytter til Nettbanken:

3.
4.
5.
6.

Bekreft at fødselsnummeret er korrekt
Fyll inn prosjektkoden p1396 og foretrukken epostadresse
Klikk Submitt application. Når dette er gjort vil du få en epost med brukernavn til TSD.
Du trenger også en autentiseringsløsning på din smarttelefon eller nettbrett, for eksempel
Google Authenticator, som du finner ved å søke den opp i App store eller Goolge play. her.
7. For å fullføre registreringen trenger du å opprette et passord. Dette gjør du ved å gå tilbake
til selfserviceportalen ( https://selfservice.tsd.usit.no/ ) og klikker her:

8. Nå vil det vise seg en QR-kode som du leser av i autentiseringsløsningen du har lastet ned på
telefonen din.
9. Nå opprettes et passord, og når dette er gjort venter du i ca 25 minutter før brukeren din er
aktivert.

Gratulerer! Nå har du opprettet en bruker i TSD og er klar til å benytte Nettskjema og er klar til å
starte datainnsamlingen.

Opprettelse av Nettskjema og kobling mot TSD:
1. Gå til det stedet du laster ned apper fra på din telefon eller nettbrett og last ned denne
appen:

2. Gå til Nettskjema.no og logg deg inn med FEIDE:

3. Deretter klikker du på fanen Create New Form for å registrere ditt skjema: Her skriver du inn
en tittel og haker av for hvilken type skjema du ønsker å benytte:

4. Skal du ikke benytte diktafon appen klikker du av for Questionaire for sensitive data (TSD),
men når du skal benytte diktafonappen klikker du på "Get form from template" og
deretter "Nettskjema-dictaphone for TSD delivery"
5. Velg formålet med forskningen, bekreft at det samles inn sensitive data og klikk "nei" på
hvorvidt data skal utleveres til andre institusjoner og avslutt ved å klikke "Create"

6. Nå har du opprettet et Nettskjema, nå må du koble det til TSD og til appen på telefonen din,
det gjør du ved å:
7. Åpne for besvarelser ved å klikke på "closed for submissions" og åpne skjemaet og deretter
klikke på "Connect" for å koble til TSD.
8. Etter å ha klikket på "Connect" fyller du ut skjemaet som popper opp med ditt brukernavn,
passord og autentiseringskode fra Google Authenticator:

9. Nå er skjemaet tilkoblet TSD og du kan koble det til appen på telefonen din. Det gjør du ved å
notere den sekssifrede koden som du finner i Nettskjemaets fane "Collect responses" og ser
de seks sifrene på slutten av skjemaets URL:

10. Denne skriver du inn ved å klikke på tannhjulet øverst til høyre på appens skjermbilde, gå til
"Delivery" og klikk på "Press to select another form" og skriver inn koden.
11. Nå kan du teste om opptaksfunksjonen fungerer ved å klikke på den store røde
opptaksknappen på appens forside.

12. For å sjekke at svarene leveres går du til fanen "See results" i Nettskjema og se at antallet
besvarelser ligger under "Delivered replies"

13. Opptakene fra Nettskjema legger seg nå direkte inn i TSD. Når du har flyttet opptakene til din egen mappe i TSD,
kan du spille dem av og transkribere dem.

