
1. Logga	  in	  på	  internetpsykiatri	  
2. Gå	  in	  på	  var	  och	  en	  av	  studenterna	  och:	  

a. Se	  om	  det	  finns	  förslag	  på	  journalanteckningar	  att	  godkänna	  
b. Läs/skriv	  ut	  sessionsrapporter	  eller	  andra	  rapporter	  
c. Ladda	  ner	  ljudfil	  

3. Logga	  ut	  från	  internetpsykiatri	  

Lathund	  för	  överföring	  av	  rapporter	  och	  ljudfiler	  
	  

För	  handledare	  
	  
I	  den	  här	  lathunden	  finns	  detaljerade	  instruktioner	  om	  hur	  du	  gör	  för	  att	  ladda	  ner	  rapporter	  
och	  ljudfiler	  från	  dina	  studenter.	  Först	  kommer	  en	  beskrivning	  av	  rutinerna	  som	  du	  följer	  
varje	  gång	  du	  laddar	  ner	  något.	  Därefter	  följer	  mer	  detaljerade	  instruktioner	  om	  varje	  steg	  i	  
rutinen.	  
	  
Rutinen	  för	  att	  ladda	  ner	  rapporter	  och	  ljudfiler	  
	  

	  
	  

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	  åt	  rapporter	  och	  ljudfiler	  från	  en	  deltagare,	  så	  
klickar	  du	  på	  en	  liten	  skärmsymbol	  som	  finns	  en	  bit	  till	  höger	  om	  namnet	  på	  
deltagaren.	  
	  

	  
	  

6. Du	  kommer	  då	  fram	  till	  deltagarens	  ”hemskärm”,	  som	  ska	  se	  ut	  enligt	  nedan.	  
Härifrån	  kan	  du	  ladda	  ner	  ljudfiler	  och	  rapporter.	  Du	  kan	  också	  skicka	  och	  läsa	  (säkra)	  
meddelanden	  till	  din	  handledningsgrupp.	  Allt	  detta	  beskrivs	  i	  detalj	  längre	  ner	  i	  
dokumentet.	  

	  

	  
	  

7. När	  du	  vill	  byta	  deltagare	  i	  handledningsgruppen,	  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.	  

	  

	  



Läsa	  rapporter	  från	  studenterna	  
	  
Varje	  vecka	  när	  studenterna	  har	  träffat	  sin	  klient	  ska	  de	  skriva	  förslag	  på	  journalanteckning	  
och	  sessionsrapport.	  I	  början	  av	  en	  behandling	  ska	  de	  också	  skriva	  en	  fallkonceptualisering/	  
beteendeanalys	  och	  i	  slutet	  ska	  de	  skriva	  en	  behandlingsrapport.	  
	  
Alla	  dessa	  dokument	  kommer	  att	  finnas	  tillgängliga	  för	  dig	  på	  Internetpsykiatris	  system.	  
Studenterna	  har	  fått	  instruktioner	  om	  att	  de	  ska	  meddela	  dig	  varje	  vecka	  exakt	  vilka	  
rapporter	  de	  har	  skickat,	  så	  att	  du	  ska	  veta	  vilka	  rapporter	  som	  är	  aktuella	  att	  granska	  (t	  ex	  
”Förslag	  på	  journalanteckning	  för	  patient	  nr	  1	  och	  session	  5,	  Sessionsrapport	  för	  patient	  nr	  1	  
och	  session	  5”).	  
	  
För	  att	  se	  rapporterna,	  så	  klickar	  du	  på	  det	  dokument	  du	  vill	  komma	  åt	  i	  listan	  till	  höger	  på	  
hemskärmen.	  
	  

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

1. På	  bilden	  till	  höger	  ser	  man	  att	  
den	  aktuella	  studenten	  just	  nu	  
jobbar	  med	  sin	  andra	  patient	  
(första	  röda	  ringen)	  och	  den	  
aktuella	  rapporten	  gäller	  den	  
fjärde	  sessionen	  (andra	  röda	  
ringen).	  Du	  kan	  här	  alltså	  välja	  
patient	  och	  sessionsnummer	  som	  
du	  vill	  titta	  på	  genom	  att	  klicka	  på	  
respektive	  filkar.	  
	  
Det	  finns	  möjlighet	  att	  skriva	  ut	  
rapporten	  i	  läsvänligt	  format	  
genom	  att	  klicka	  på	  länken	  ”Skriv	  
ut”.	  

	  
	  
	  



2. Du	  och	  studenterna	  får	  utarbeta	  en	  
rutin	  för	  hur	  du	  ska	  ge	  feedback.	  Det	  är	  
viktigt	  att	  de	  får	  respons	  på	  sitt	  förslag	  
på	  journalanteckning	  i	  senast	  dagen	  
innan	  de	  ska	  tillbaka	  till	  mottagningen	  
veckan	  därpå	  (tisdagar).	  De	  måste	  
nämligen	  signera	  journalanteckningen	  
då,	  men	  kan	  bara	  göra	  det	  efter	  
eventuella	  ändringar	  och	  godkännande	  
från	  dig.	  
	  
	  
Du	  har	  möjlighet	  att	  kommentera	  och	  ändra	  saker	  direkt	  i	  dokumenten	  på	  
Internetpsykiatri.	  Kom	  bara	  ihåg	  att	  klicka	  på	  ”spara”	  längst	  ner	  i	  varje	  formulär.	  
Annars	  kommer	  inte	  dina	  ändringar	  att	  synas.	  

Ladda	  ner	  ljudfiler	  
	  
Här	  beskrivs	  hur	  du	  gör	  för	  att	  ladda	  ner	  ljudfiler	  från	  dina	  studenter.	  Kontrollera	  att	  datorn	  
har	  den	  senaste	  versionen	  av	  Firefox,	  Chrome	  eller	  Safari.	  
	  

1. Klicka	  på	  länken	  
”Deltagarredigering”	  som	  finns	  
i	  vänstermenyn	  på	  studentens	  
hemskärm.	  
	  
	  
	  
	  
	  

2. Klicka	  på	  fliken	  ”Filer”.	  
	  

	  

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.	  



Du	  kommer	  nu	  att	  se	  en	  lista	  med	  filer	  som	  går	  att	  ladda	  ner.	  Oftast	  kommer	  det	  bara	  att	  
finnas	  en	  fil	  i	  listan	  (som	  på	  bilden	  nedan),	  eftersom	  studenterna	  kontinuerligt	  kommer	  att	  
radera	  inaktuella	  filer.	  Klicka	  på	  ”hämta”	  för	  att	  ladda	  ner	  filen.	  Du	  ska	  kunna	  lyssna	  på	  den	  
med	  flera	  vanliga	  typer	  av	  spelare	  (den	  är	  i	  mp3-‐format).	  Du	  har	  antagligen	  redan	  någon	  
sådan	  installerad	  på	  din	  dator.	  
	  

	  
	  

När	  du	  klickar	  på	  ”hämta”,	  så	  kommer	  filen	  att	  sparas	  på	  i	  standardmappen	  på	  din	  
dator,	  alternativt	  får	  du	  välja	  var	  du	  vill	  spara	  filen	  beroende	  på	  vilken	  webläsare	  du	  
använder.	  Eftersom	  ljudfilen	  likställs	  med	  journalhandlingar	  i	  vårt	  avtal	  med	  
landstinget,	  så	  vill	  vi	  att	  du	  undviker	  att	  behålla	  den	  på	  hårddisken	  till	  din	  dator.	  
För	  istället	  över	  den	  till	  ett	  usb-‐minne	  som	  du	  kan	  förvara	  på	  ett	  säkert	  sätt,	  varpå	  
du	  raderar	  filen	  från	  hårddisken.	  

	  



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

1. Klicka	  på	  länken	  ”Behandlarkontakt”	  i	  vänstermenyn	  på	  någon	  students	  hemskärm.	  
	  

	  
	  

2. Sedan	  kan	  du	  klicka	  på	  ”Skicka	  meddelande”	  för	  att	  skriva	  ett	  mail	  som	  går	  till	  
samtliga	  i	  handledningsgruppen	  (inte	  bara	  den	  student	  som	  du	  är	  inne	  på	  för	  
tillfället).	  Klicka	  på	  ”Inkorg”	  för	  att	  läsa	  aktuella	  meddelanden	  från	  gruppen.	  

	  

	  
	  

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	  någon	  av	  studenternas	  hemskärm.	  
	  

	  


