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Studie 2 av iKomet (N=231)
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Meta-analys (Baumel 2016)



Vårt projekt

För föräldrar som deltar i forskningen

1. Hur påverkar typ av verksamhet? (t ex socialtjänst 
vs. psykiatri)

2. Hur påverkar behandlarna? (utbildning och 
erfarenhet)

3. Hur påverkar bakgrund hos deltagare? (nivå på 
utagerande beteenden, socioekonomi, ålder och kön)

4. Hur påverkar olika faktorer i föräldrarnas 
genomförande av iKomet? (vilka övningar som 
genomförs hemma, omfattning av hemövningar och grad av 
kontakt med behandlare, typ av kontakt med behandlare)

Ni får del av lokal statistik!



Grundläggande administration

1. Lägga in behandlare
2. Lägga in föräldrar
3. Tilldela avsnitt
4. Följa upp genomförda avsnitt
5. Skicka meddelanden
6. Ta bort/ändra deltagare och behandlare

Snart uppdaterad lathund!

• User = förälder
• User admin = behandlare
• Course admin = samordnare (ni!)



Lägga in behandlare

1. Klicka på ”Admin”
2. Välj ”Användare”
3. Klicka på ”+Ny administratör”
4. Ange:

• Alla markerade med stjärna
• Användargrupp: [din kommun]
• Rättighet: ”User Admin”
• Administratör för kurs: iKomet



Lägga in föräldrar

1. Logga in som behandlare (eller samordnare)
2. Klicka på ”Admin”
3. Välj ”Användare”
4. Klicka på ”+Ny deltagare”
5. Ange:

• Alla markerade med stjärna
• Användargrupp: [din kommun]
• Behörighet till kurs: iKomet

P.S. För att dina behandlare ska kunna gå igenom kursen,
skapa en ”föräldrainloggning” med en påhittad e-post åt dem

(t ex förnamn.efternamn@deltagare.se)



Tilldela avsnitt till föräldrar

1. Klicka på ”Admin”
2. Välj ”Kurser”
3. Klicka på iKomet-kursen
4. Klicka på fliken ”Deltagare”
5. Klicka på aktuell deltagare
6. Klicka på fliken ”Avsnitt”
7. Klicka på ”+Tilldela avsnitt”
8. Bocka för alla avsnitt
9. Klicka på ”Spara”



Uppföljning av avsnitt

1. Klicka på ”Admin”
2. Välj ”Kurser”
3. Klicka på iKomet-kursen
4. Klicka på fliken ”Deltagare”
5. Klicka på aktuell deltagare
6. Klicka på aktuellt avsnitt

Alternativ 1 Alternativ 2

Notifikationer



Meddelanden

• Föräldrar kan bara skicka till sin behandlare
• Behandlare kan skicka till sina föräldrar
• Samordnaren kan skicka till alla föräldrar
• Behandlare och samordnare i samma användargrupp 

(dvs. kommun) kan skicka till varandra
• Undvik sms-funktionen



Ändra uppgifter

1. Klicka på ”Admin”
2. Välj ”Användare”
3. Sök efter användaren
4. Klicka på användaren
5. Klicka på ”
6. Klicka på ”Uppdatera” för att ändra uppgifter
7. Klicka på ”Ta bort” för att ta bort inloggning 

(men samordnaren måste ”anonymisera” för att personuppgifter 
ska försvinna)



Byte av behandlare
(Kan endast samordnare göra)

1. Klicka på ”Admin”
2. Välj ”Kurser”
3. Klicka på iKomet-kursen
4. Klicka på fliken ”Deltagare”
5. Klicka på aktuell deltagare
6. Klicka på fliken ”Inställningar”
7. Välj ny behandlare
8. Klicka på ”Spara”



Ta bort behandlare
(Kan endast samordnare göra)

1. Klicka på ”Admin”
2. Välj ”Kurser”
3. Klicka på iKomet-kursen
4. Klicka på fliken ”Administratörer”
5. Klicka på aktuell behandlare
6. Klicka på knappen ”Funktioner” och välj ”Ta bort”
7. Välj behandlare som ska ta över ev. kursdeltagare
8. Klicka på ”Bekräfta”



Anonymisera deltagare
(Kan endast samordnare göra)

1. Klicka på ”Admin”
2. Välj ”Kurser”
3. Klicka på iKomet-kursen
4. Klicka på fliken ”Deltagare”
5. Markera den/de deltagare som ska anonymiseras 

(undanta de som deltar i forskningen - mer info kommer)
6. Klicka på knappen ”Fortsätt” bredvid ”Anonymisera” längst ner
7. Bekräfta genom att klicka på ”Skicka"

När deltagare anonymiseras upphör deras inloggning att fungera, alla personuppgifter
anonymiseras och alla meddelanden raderas.

MEN - deras anonyma svar ligger kvar med möjlighet att dra ut statistik
Vill ni rensa bort anonyma deltagare från listan - kontakta KI!



Utbildning av behandlare

1. Själva gå igenom kursen (iKomet)
2. Läsa igenom behandlarguiden*
3. Samma utbildningsdag som denna
4. Webbehandlareenkät**
5. Organisera kollegial handledning

https://www.ipsykologi.se/projekt/ikomet/material
(lösen: ikometstudie)

* Snart nytt upplägg på forskning, men följ instruktionen i guiden tillsvidare.

 **https://www.ipsykologi.se/webbehandlarebakgrund 



Upplägg under en vecka



Vad innehåller iKomet och varför?



Avsnitt 1
Umgänge och Uppmärksamhet



Avsnitt 2
Förberedelser och Uppmaningar



Avsnitt ”Mina mål”



Avsnitt 3
Uppmuntran



Avsnitt 4
Rutiner och Uppdrag



Avsnitt 5
Välja strider



Avsnitt 6
Problemlösning



Avsnitt 7
Regler och Nödbroms



Uppföljning



Alternativt upplägg med träffar

När Internet På mottagningen
Innan Bedömningssamtal

v1 Introduktion och Avsnitt 1
v2 Avsnitt 2 (Träff 1)
v3 Avsnitt 3
v4 Avsnitt 4 (Träff 2)
v5 Avsnitt 4 forts.
v6 Avsnitt 5
v7 Avsnitt 6 (Träff 3)
v8 Avsnitt 7
v9 Avsnitt 7 forts.


