
1. Träffa	  klient	  och	  spela	  in	  sessionen	  på	  mp3-‐spelaren.	  
2. Logga	  in	  på	  Take	  Care.	  
3. Signera	  eventuell	  tidigare	  anteckning	  om	  den	  har	  godkänts	  av	  handledaren.	  
4. Skriv	  ny	  anteckning	  i	  Take	  Care,	  spara	  utan	  att	  signera,	  och	  kopiera	  sedan	  texten.	  
5. Logga	  in	  på	  internetpsykiatri.	  
6. Klistra	  in	  texten	  från	  Take	  Care	  i	  formulär	  för	  journalanteckning	  och	  spara.	  
7. Koppla	  in	  mp3-‐spelaren	  i	  datorn	  och	  ladda	  upp	  ljudfilen	  till	  internetpsykiatri.	  
8. Radera	  gamla	  ljudfiler	  som	  inte	  längre	  är	  aktuella.	  
9. Logga	  ut	  från	  Take	  Care	  och	  internetpsykiatri.	  
10. Placera	  mp3-‐spelaren	  på	  säker	  plats	  på	  mottagningen.	  

1. Logga	  in	  på	  internetpsykiatri	  (från	  vilken	  dator	  som	  helst*).	  
2. Välj	  den/de	  formulär/rapporter	  som	  du	  vill	  skriva.	  
3. Skicka	  ett	  mail/sms	  till	  handledaren	  där	  du	  specificerar	  vilka	  rapporter	  som	  han/hon	  

ska	  titta	  på	  (t	  ex	  ”Behandlingsrapport	  för	  patient	  1,	  Förslag	  på	  journalanteckning	  nr	  
3	  för	  patient	  2,	  Sessionsrapport	  nr	  3	  för	  patient	  2”).	  

Lathund	  för	  överföring	  av	  rapporter	  och	  ljudfiler	  
	  
I	  den	  här	  lathunden	  finns	  detaljerade	  instruktioner	  om	  hur	  du	  gör	  för	  att	  skicka	  rapporter	  
och	  ljudfiler	  till	  din	  handledare.	  Först	  kommer	  en	  beskrivning	  av	  rutinerna	  som	  du	  följer	  varje	  
gång	  du	  ska	  skicka	  något	  till	  handledaren.	  Därefter	  kommer	  mer	  detaljerade	  instruktioner	  
om	  varje	  steg	  i	  rutinen.	  
	  
	  
Rutinen	  på	  mottagningarna	  
	  
Dessa	  steg	  måste	  du	  genomföra	  medan	  du	  är	  kvar	  på	  mottagningen	  i	  samband	  med	  att	  du	  
träffar	  patienten.	  
	  

	  
Rutinen	  för	  att	  skriva/skicka	  rapporter	  
	  
Dessa	  steg	  kan	  du	  genomföra	  från	  vilken	  dator	  som	  helst	  (t	  ex	  hemifrån).	  Du	  kommer	  
överens	  med	  din	  handledare	  om	  deadline	  för	  att	  skicka	  olika	  slags	  rapporter.	  

	  
*	  Det	  går	  bra	  att	  använda	  ”vilken	  dator	  som	  helst”,	  så	  länge	  det	  är	  en	  dator	  som	  du	  äger	  eller	  
bara	  du	  har	  egen	  tillgång	  till	  (t	  ex	  en	  jobbdator).	  Av	  säkerhetsskäl	  går	  det	  inte	  att	  ladda	  
upp/ner	  rapporter	  och	  ljudfiler	  från	  allmänna	  datorer,	  som	  t	  ex	  på	  bibliotek.	  



Journalföring	  i	  Take	  Care	  
	  
Det	  är	  respektive	  mottagning	  som	  ansvarar	  för	  att	  skaffa	  inloggningsuppgifter	  till	  er	  så	  att	  ni	  
kan	  föra	  journal	  i	  Take	  Care.	  Vid	  problem	  med	  detta	  ska	  ni	  alltså	  kontakta	  ansvariga	  personer	  
på	  mottagningen.	  
	  
Notera	  varje	  gång	  att	  ni	  är	  studenter	  
Varje	  gång	  ni	  skriver	  en	  anteckning	  i	  Take	  Care	  ska	  ni	  notera	  att	  ni	  är	  studenter.	  Ni	  hämtar	  
upp	  termen	  ”Journalförare”	  och	  skriver	  ”Journalföraren	  är	  student	  på	  termin	  9	  på	  
psykologprogrammet,	  Karolinska	  institutet.	  Behandlingen	  sker	  under	  handledning	  av	  [namn	  
på	  er	  handledare]”.	  
	  
Information	  till	  er	  som	  har	  extrajobb	  inom	  vården	  
Ni	  som	  arbetar	  extra	  inom	  vården,	  t	  ex	  som	  skötare,	  kommer	  att	  ha	  behålla	  er	  yrkesgrupp	  
från	  extrajobbet.	  Det	  har	  inte	  så	  stor	  praktisk	  betydelse,	  utan	  innebär	  bara	  att	  det	  kommer	  
att	  stå	  ”skötare”	  istället	  för	  ”student”	  om	  ni	  gör	  en	  utskrift	  av	  journalen	  som	  ni	  för	  på	  VFU-‐
mottagningen.	  Alla	  mottagningar	  har	  fått	  instruktioner	  om	  hur	  ni	  ska	  läggas	  upp	  i	  systemet,	  
så	  att	  ni	  inte	  hindras	  från	  att	  föra	  journal	  på	  ert	  extrajobb.	  Vid	  problem	  med	  detta	  ska	  ni	  
kontakta	  ansvariga	  på	  mottagningen,	  alternativt	  ansvariga	  på	  ert	  extrajobb.	  
	  



Inloggning	  på	  internetpsykiatri	  
	  
Här	  följer	  instruktioner	  om	  hur	  du	  loggar	  in	  på	  internetpsykiatri.	  
	  

1. Öppna	  webläsaren	  (Chrome,	  Firefox,	  eller	  Safari).	  Dessa	  program	  är	  gratis	  att	  ladda	  
ner	  från	  nätet,	  om	  datorn	  skulle	  sakna	  dem.	  I	  första	  hand	  rekommenderas	  Firefox,	  
som	  är	  mest	  utprövat	  med	  systemet.	  Uppdatera	  programmen	  om	  du	  inte	  redan	  
använder	  den	  senaste	  versionen.	  
	  

2. Gå	  in	  på:	  https://www.internetpsykiatri.se/projekt/Anonymous.php?ProjectId=100&admin	  
	  

3. Logga	  in	  med	  användarnamn	  och	  lösenord.	  Användarnamnet	  är	  förnamn+efternamn	  
med	  små	  bokstäver	  (t	  ex	  ”martinforster”).	  Första	  gången	  du	  loggar	  in	  är	  lösenordet	  
ditt	  förnamn	  med	  stor	  bokstav+12345	  (t	  ex	  ”Martin12345”).	  Du	  uppmanas	  vid	  första	  
inloggningen	  att	  byta	  till	  ett	  lösenord	  du	  själv	  väljer.	  Det	  ska	  vara	  minst	  åtta	  tecken,	  
innehålla	  både	  bokstäver	  och	  siffror,	  samt	  innehålla	  både	  stora	  och	  små	  bokstäver.	  

	  
4. Klicka	  på	  din	  behandling	  som	  

heter	  ”KI	  VFU”.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

5. Du	  ska	  sedan	  komma	  till	  en	  lista	  med	  namnen	  på	  alla	  deltagare	  i	  din	  
handledningsgrupp.	  För	  att	  komma	  vidare	  klickar	  du	  på	  en	  liten	  skärmsymbol	  som	  
finns	  en	  bit	  till	  höger	  om	  ditt	  namn.	  
	  

	  



6. Nu	  är	  du	  färdig	  med	  inloggningen	  och	  skärmen	  ska	  se	  ut	  enligt	  nedan.	  Härifrån	  kan	  
du	  ladda	  upp	  dina	  ljudfiler	  och	  skriva	  rapporter.	  Du	  kan	  också	  skicka	  (säkra)	  
meddelanden	  till	  din	  handledningsgrupp	  och	  handledare.	  Allt	  detta	  beskrivs	  i	  detalj	  
längre	  ner	  i	  dokumentet.	  

	  

	  
	  

7. Om	  du	  vill	  läsa	  rapporter	  eller	  lyssna	  på	  filer	  från	  någon	  annan	  i	  din	  
handledningsgrupp,	  så	  klickar	  du	  först	  på	  länken	  ”Till	  behandlargränssnitt”	  och	  sedan	  
klickar	  du	  på	  ”spara”	  på	  skärmen	  som	  dyker	  upp.	  Då	  kommer	  du	  tillbaka	  till	  listan	  
med	  namn	  och	  kan	  välja	  någon	  annan	  i	  gruppen	  genom	  att	  klicka	  på	  den	  lilla	  
skärmsymbolen.	  

	  

	  
	  
	  

	  



Skriva	  och	  skicka	  rapporter	  till	  handledaren	  
	  
För	  att	  skriva	  och	  skicka	  rapporter	  till	  handledaren,	  så	  klickar	  du	  på	  det	  dokument	  du	  vill	  ha	  i	  
listan	  till	  höger	  på	  din	  hemskärm.	  
	  

	  
	  
I	  fortsättningen	  av	  exemplet	  kommer	  dokumentet	  sessionsrapport	  att	  visas,	  men	  samma	  
principer	  gäller	  för	  övriga	  dokument.	  
	  

1. Välj	  patient	  och	  
sessionsnummer.	  Innan	  du	  
börjar	  skriva	  sessionsrapporten	  
måste	  du	  välja	  vilken	  patient	  
det	  gäller.	  När	  du	  börjar	  träffa	  
din	  andra	  patient	  klickar	  du	  på	  
”ny	  patient”.	  Varje	  gång	  du	  ska	  
skriva	  en	  ny	  sessionsrapport	  
klickar	  du	  på	  ”ny	  session”.	  

	  
Notera	  att	  du	  enbart	  kan	  välja	  
patientnummer	  (och	  inte	  
sessionsnummer)	  för	  
dokumenten	  ”Beteendeanalys”	  
och	  ”Behandlingsrapport”,	  
eftersom	  de	  bara	  ska	  skickas	  vid	  
ett	  tillfälle	  per	  patient.	  

	  
	  



2. I	  systemet	  kan	  du	  sedan	  
tydligt	  följa	  vilken	  patient	  och	  
sessionsnummer	  som	  är	  
aktuellt.	  I	  exemplet	  nedan	  
handlar	  rapporten	  om	  patient	  
nr	  2	  och	  session	  nr	  4.	  Du	  kan	  
gå	  tillbaka	  till	  gamla	  patienter	  
och	  sessioner	  för	  att	  titta	  på	  
tidigare	  sparade	  uppgifter.	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

3. Spara!	  När	  du	  har	  skrivit	  en	  
sessionsrapport	  är	  det	  
nödvändigt	  att	  spara	  
uppgifterna,	  genom	  att	  klicka	  
på	  knappen	  ”spara”	  nedanför	  
formuläret.	  Annars	  försvinner	  
alla	  uppgifter.	  Det	  går	  bra	  att	  
börja	  skriva	  en	  rapport,	  spara,	  
och	  sedan	  logga	  in	  vid	  ett	  
senare	  tillfälle	  för	  att	  fortsätta.	  

	  
Observera	  att	  din	  handledare	  
har	  möjlighet	  att	  skriva	  
kommentarer	  direkt	  i	  
sessonsrapporterna.	  

	  

OBS!	  Text	  som	  förekommer	  i	  journalanteckningar,	  sessionsrapporter,	  
beteendeanalyser	  och	  behandlingsrapporter	  betraktas	  som	  journalhandlingar	  och	  får	  
bara	  finnas	  på	  Internetpsykiatri.	  Texten	  får	  t	  ex	  inte	  sparas	  som	  wordfil	  på	  datorn	  eller	  
skickas	  som	  mail.	  



Inspelning	  av	  ljudfiler	  på	  mp3-‐spelaren	  
	  
OBS!	  DET	  ÄR	  VIKTIGT	  ATT	  DU	  STÄLLER	  IN	  LÄGSTA	  INSPELNINGSKVALITÈ	  PÅ	  MP3-‐SPELAREN.	  
Filerna	  som	  laddas	  upp	  till	  internetpsykiatri	  får	  inte	  vara	  större	  än	  50	  MB.	  Om	  du	  inte	  har	  
ställt	  in	  lägsta	  inspelningskvalité	  så	  kommer	  filerna	  att	  bli	  större	  än	  så.	  Du	  ställer	  in	  
inspelningskvalitén	  på	  följande	  sätt:	  
	  

1. Använd	  ”hjulet”	  på	  mp3-‐spelaren	  för	  att	  stega	  fram	  till	  
”Settings”	  nere	  i	  vänstra	  hörnet.	  Du	  väljer	  det	  sedan	  
genom	  att	  klicka	  på	  play-‐knappen	  mitt	  på	  spelaren.	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  

2. Stega	  ner	  och	  välj	  ”Recording	  settings”.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

3. Välj	  ”Bit	  rate	  settings”	  (som	  är	  det	  enda	  alternativet	  som	  
dyker	  upp).	  

	  
	  
	  
	  
	  

4. Välj	  ”MP3	  64kbps”	  .	  Nu	  är	  inställningen	  klar.	  Du	  ska	  bara	  
behöva	  ställa	  in	  inspelningskvalitén	  första	  gången	  du	  
spelar	  in	  ljud.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
För	  att	  spela	  in	  ljud	  väljer	  du	  mic-‐sympolen	  längst	  upp	  till	  höger	  på	  
menyn.	  Sedan	  är	  det	  bara	  att	  klicka	  på	  play-‐knappen	  för	  att	  starta	  och	  
stoppa	  inspelningen.	  I	  inspelningsfönstret	  framgår	  även	  
inspelningskvalitén,	  vilken	  som	  sagt	  ska	  vara	  64kbps.	  



Ladda	  upp	  ljudfiler	  till	  handledaren	  
	  
Här	  beskrivs	  hur	  du	  gör	  för	  att	  ladda	  upp	  filer	  till	  din	  handledare.	  Observera	  att	  denna	  
funktion	  har	  visat	  sig	  inte	  fungera	  med	  gamla	  versioner	  av	  webläsare.	  Kontrollera	  därför	  att	  
datorn	  har	  den	  senaste	  versionen	  av	  Firefox,	  Chrome	  eller	  Safari.	  Kontakta	  it-‐ansvarig	  på	  
mottagningen	  om	  ni	  inte	  själva	  kan	  uppdatera	  webläsarna.	  
	  

1. Koppla	  in	  mp3-‐spelaren	  i	  usb-‐porten	  på	  datorn.	  
	  

2. Klicka	  på	  länken	  
”Deltagarredigering”	  
som	  finns	  i	  
vänstermenyn	  på	  din	  
hemskärm.	  
	  
	  
	  
	  
	  

3. Klicka	  på	  fliken	  ”Filer”.	  
	  

	  
	  

4. Klicka	  på	  ”Bläddra…”.	  
	  
	  
	  



5. Leta	  upp	  mp3-‐spelaren	  (”Walkman”)	  i	  fönstret	  med	  filer	  och	  mappar.	  Väl	  i	  mp3-‐
spelaren	  ska	  du	  sedan	  klicka	  på	  mappen	  ”RECORD”,	  sen	  ”VOICE”,	  sen	  ”0000-‐00-‐00”.	  I	  
den	  mappen	  hittar	  du	  dina	  ljudfiler.	  Dubbelklicka	  på	  aktuell	  ljudfil.	  

	  

	  
	  

6. Klicka	  på	  ”Ladda	  upp”.	  
	  
	  
	  



7. När	  uppladdningen	  är	  klar	  ska	  filen	  dyka	  upp	  under	  rubriken	  ”Deltagarfiler”.	  Där	  kan	  
du	  (eller	  framförallt	  handledaren	  eller	  andra	  i	  handledningsgruppen)	  välja	  att	  hämta	  
ner	  filen	  för	  att	  lyssna	  på	  den*.	  Varje	  gång	  du	  laddar	  upp	  en	  ny	  fil,	  ska	  du	  radera	  
gamla	  filer,	  förutsatt	  att	  handledaren	  har	  laddat	  ner/lyssnat	  på	  dem.	  Du	  raderar	  filer	  
genom	  att	  klicka	  på	  symbolen	  med	  soptunnan.	  

	  

	  
	  

Observera	  att	  du	  även	  ska	  radera	  ljudfilerna	  från	  mp3-‐spelaren	  med	  jämna	  
mellanrum.	  Du	  gör	  det	  enklast	  genom	  att	  gå	  in	  på	  mp3-‐spelaren	  när	  den	  är	  inkopplad	  
i	  datorn	  (den	  fungerar	  som	  ett	  usb-‐minne).	  Du	  hittar	  filerna	  i	  mappen	  enligt	  
föregående	  punkt/bild	  och	  kan	  där	  helt	  enkelt	  markera	  och	  radera	  dem.	  

	  

*	  Om	  du	  laddar	  ner	  ljudfiler	  från	  handledningsgruppen,	  så	  är	  det	  viktigt	  att	  du	  kan	  
radera	  dem	  från	  datorns	  hårddisk	  när	  du	  har	  lyssnat	  på	  dem.	  Det	  säkraste	  sättet	  är	  
att	  göra	  på	  följande	  sätt:	  
	  

1. Högerklicka	  (control+klick	  på	  Mac)	  på	  ”hämta”-‐länken.	  
2. Ur	  menyn	  som	  dyker	  upp	  finns	  ett	  alternativ	  som	  heter	  ”Spara	  länk	  som…”,	  

”Save	  as…”	  eller	  något	  liknande.	  Välj	  det.	  
3. Nu	  ska	  du	  få	  möjlighet	  att	  välja	  i	  vilken	  mapp	  du	  vill	  spara	  filen.	  Välj	  någon	  

mapp	  som	  du	  lätt	  hittar	  till	  (t	  ex	  skrivbordet).	  
4. Lyssna	  och	  radera	  sedan	  filen.	  Töm	  också	  ”papperskorgen”	  på	  datorn,	  så	  att	  

det	  inte	  går	  att	  få	  tillbaka	  filen	  så	  lätt.	  



Skicka	  säkra	  meddelanden	  till	  handledare	  och	  handledningsgrupp	  
	  
Om	  du	  vill	  diskutera	  något	  som	  gäller	  din	  patient	  med	  handledaren	  eller	  
handledningsgruppen,	  så	  går	  det	  inte	  att	  använda	  vanlig	  mail	  eller	  sms	  på	  grund	  av	  
säkerhetsriskerna.	  Du	  kan	  däremot	  använda	  dig	  av	  meddelandefunktionen	  som	  finns	  på	  
internetpsykiatri.	  
	  

1. Klicka	  på	  länken	  ”Behandlarkontakt”	  i	  vänstermenyn	  på	  din	  hemskärm.	  
	  

	  
	  

2. Sedan	  kan	  du	  klicka	  på	  ”Skicka	  meddelande”	  för	  att	  skriva	  ett	  mail	  som	  går	  till	  
samtliga	  i	  handledningsgruppen	  inklusive	  handledaren.	  Klicka	  på	  ”Inkorg”	  för	  att	  läsa	  
meddelanden	  från	  gruppen/handledaren.	  

	  

	  
	  

Glöm	  inte	  att	  logga	  ut	  när	  du	  är	  klar!	  
	  
När	  du	  är	  klar	  med	  det	  du	  ska	  göra	  på	  internetpsykiatri	  är	  det	  av	  säkerhetsskäl	  viktigt	  att	  du	  
kommer	  ihåg	  att	  logga	  ut.	  Klicka	  på	  ”Logga	  ut”	  på	  din	  hemskärm.	  
	  

	  


