Nationella implementeringsprojektet av iKomet
iKomet är en internetbaserad version av Komet som riktar sig till föräldrar med barn i
åldrarna 3 till 11 år. Kursen består av 7 avsnitt som tar ca 1-1,5h att gå igenom per gång.
Totalt arbetar man med iKomet under 10 veckor. Det aktuella forskningsprojektet
möjliggör det för verksamheter att använda iKomet som en del av sitt reguljära utbud,
mot att föräldrar och behandlare besvarar enkäter som används i forskningen. Under
projektet finns iKomet på en hemsida som tillhör KI där föräldrarna loggar in för att
arbeta med programmet. De anslutna verksamheterna kan välja att erbjuda iKomet
endast på webben, alternativt i en version där det också ingår några fysiska möten.

Arbete med forskningen
I korthet innebär arbetet med forskningen att föräldrar och behandlare besvarar frågor.
Föräldrarna svarar på enkäter innan de börjar med första avsnittet och efter sista.
Dessutom kommer några frågor efter varje avsnitt. De kommer få information och ge
samtycke till att delta i studien på webben. Webbehandlarna besvarar en kort enkät om
tidigare utbildning och erfarenhet.

Avtal
Eftersom it-ansvariga och delar av projektgruppen på KI kan logga in i programmet
globalt och därmed se personuppgifter från föräldrar som deltar, kommer de
verksamheter som deltar behöva teckna ett personuppgiftbiträdesavtal med KI. Vi vill
även teckna ett sk samarbetsavtal, som visar på att vi ingår ett avtal i projektet. Vi har
färdiga mallar för detta.

Lokal administratör
Kommuner och organisationer som vill använda iKomet behöver utbilda en lokalt
ansvarig administratör. KI arrangerar utbildningar (en dag) av administratörerna i
samarbete med Stockholms stad. Vem som blir den lokala administratören väljer ni – det
kan exempelvis vara någon som har en behandlande roll eller någon som arbetar med
administration. Fokus i utbildningen är på det tekniska. Administratören lär sig hur hen
sedan under en halvdag i sin tur utbildar lokala iKomet-behandlare. Sedan kan
verksamheten använda iKomet med ett obegränsat antal föräldrar och själva sköta all
nödvändig administration. Utbildningarna planeras äga rum en gång per termin.

Webbehandlare
Föräldrarna får under iKomet stöd av en nätbehandlare, som kan följa upp framsteg och
svara på frågor. Utgångspunkten är att föräldrar har kontakt med behandlaren en gång i
veckan. Ungefärlig tidsåtgång för behandlare är ca 5-10 h/familj för behandling med
endast webbstöd. Behandlarna behöver inte vara Komet-gruppledare.

Kostnader
5000kr/år + engångskostnad ca 2000 kr för en 1-dagsutbildning per lokalt ansvarig
administratör. Ni behöver bara utbilda en, men om ni önskar ha flera går det bra att
utbilda fler.

Ansvarig forskare är Martin Forster, martin.forster@ki.se

Vi är mycket glada om ni vill delta i projektet, er hjälp med forskningen är
otroligt värdefull! Vi hoppas kunna besvara väldigt viktiga frågor om hur
internetbaserat föräldrastöd fungerar i reguljär vård.

Ansvarig forskare är Martin Forster, martin.forster@ki.se

