
 

Frågor och svar implementering av iKomet 
Här finns frågor och svar om iKomet-projektet samlade. 

 
iKomet som behandling 
 
Finns det möjlighet att gå administratörsutbildningen på distans? 
Vi har diskuterat att framöver utveckla en distansutbildning för administratörer, men är inte där än. 
 
Är iKomet tänkt att användas som en del av pågående behandling (tex familjebehandling) eller är 
det tänkt att den ska vara som ett alternativ till barnKomet i grupp där man kanske snarare har 
öppet intag (dvs inte enbart de som går i familjebehandling)? Eller både och? 
Det kan vara både och. Gällande öppet intag kan ni ha det så om ni vill. Om ett beslut angående 
familjebehandling blir att bevilja insats för utagerande hos barn kan iKomet vara en sådan insats, om det 
anses mest lämpligt. 
 
Hur gör man forumet tillgängligt? 
Kontakta oss! 
 
Forskningen 
 
Behöver alla föräldrar vara med i forskningen? 
Alla måste godkänna till att vara med (och det vill vi verkligen!!) men om de inte vill vara med kan man 
jobba med föräldrar utan att de är med i forskningen. 
 
Kräver nyttjande att man som förälder alltid göra alla avsnitt pga av KIs behov av utvärdering, 
eller finns det också möjlighet att använda valda delar i enhetens arbete men att det då räknas 
utanför utvärderingen? Allt eller inget?  
Ni kan använda iKomet hur ni vill. Den här studien är ju naturalistisk där syftet är att se hur iKomet 
fungerar i reguljär verksamhet. Alla kan alltså vara med i studien oavsett hur många delar av programmet 
de slutför. 
 
Administratörsutbildningen 
 
Finns det möjlighet att gå administratörsutbildningen på distans? 
Vi har diskuterat att framöver utveckla en distansutbildning för administratörer, men är inte där än. 
 
Hur snabbt efter administratörsutbildningen kan man börja utbilda lokala behandlare? 
Ni kan köra igång dagen efter! 
 
Hur lång tid tar det per förälder? 
20-45 minuter i veckan per familj. När man tidigare använt iKomet har det tagit ca 45 minuter i början när 
man inte är van. När man är van går det mycket snabbare än så. 


