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Inledning 
I denna manual får du instruktioner till de vanligast förkommande funktionerna i 

programmet: inloggning, hur du registrerar, statistikuttag samt uppföljning med e-formulär.  

Om du ändå stöter på problem - vänd dig till: support@journaldigital.se. 

 

Några begrepp 
En individ kan ha ett eller flera ärenden. Ärenden uppstår när en individ kopplas till en enhet 

och ärendet ligger därefter kvar i systemet.  

Varje ärende innehåller vårdtillfällen (som t.ex. en inskrivning eller en utskrivning) och/eller 

basuppgifter.  

Ärenden kan markeras som aktiva eller inaktiva ifall man vill särskilja aktuella ärenden från 

inaktuella.  

Varje ärende är även kopplade till en användare. Användaren för ett visst ärende kan ändras 

och man kan också skicka påminnelser till användare inom systemet.  

 

Inloggning IKMDOK 
I nedanstående avsnitt beskrivs hur du gör steg för steg. 

 

Tvåfaktors-autentisering 
Varje inloggning till IKMDOK sker med hjälp av appen Google Authenticator. Ladda ner den 

till din smartphone för Android eller Iphone. Fler instruktioner följer nedan. 

 

 

 

 

 

Första inloggningstillfället 
För att logga in första gången följer du den länk du fått från noreply@ikmdok.se. 

Följ länken! 

mailto:support@journaldigital.se
mailto:noreply@ikmdok.se
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Nu får du upp följande bild på din dator. Följ instruktionerna. Du scannar QR-koden på 

datorskärmen med hjälp av kameran på din mobil samt anger verifieringskod på 6 siffror. 
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Du kommer nu till rutan för ditt lösenord. Observera att det lösenord som visas är ditt 

lösenord och som du nu behöver notera/spara! Klicka därefter på länken ’Till inloggningen’. 

 

 

Du kommer nu till inloggningssidan för IKMDOK. Fyll i användarnamn (din e-mailadress) samt 

det lösenord du sparat. 

 

 

 

Nu är du inne i programmet och kan börja arbeta! 
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Kommande inloggningar 
Vid kommande inloggningar behöver du endast gå till app.ikmdok.se och där fylla i 

användarnamn, ditt lösenord samt verifieringskoden som visas i Google Authenticator. 

 

 

 

 

Hämta ett nytt formulär 
Om du nu ska göra en intervju kan du först skriva ut ett nytt intervjuformulär. 

Välj översikt och formulär. Leta upp det intervjuformulär du skall använda dig av och klicka 

på Pdf-symbolen. Du kan nu öppna och skriva ut formuläret.  

 

 

Öppna ett ärende 
Skriv in individkod. Antingen på ett nytt ärende eller ett ärende som redan är registrerat. 

Klicka på Öppna.  I IKMDOK används aldrig personnummer eller namn på person utan endast 
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individkod. Detta gäller även inom formuläret, till exempel i fritextfält, där uppgifter skall 

skrivas på ett sådant sätt att informationen anonymiseras.  

  

 

 

Programmet ger besked om det finns ett öppet vårdtillfälle eller ej. Om din klient tidigare 

har haft kontakt med er verksamhet men inte skrivits ut från IKMDOK, d v s man har inte 

gjort någon utskrivningsintervju, kommer du inte att kunna göra en ny inskrivningsintervju 

förrän en utskrivningsintervju är gjord.  

 

 

Du vill nu skapa ett nytt ärende. Du har fyllt i individkod och rätt enhet syns (vissa har 

tillgång till flera enheter). Välj också vem ärendet skall tillhöra. Välj slutligen Skapa ärende.  

 

 

I nästa skede väljer du vad du önskar göra. Om det är en intervju du vill lägga in – välj 

Registrera intervju.  
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I nästa steg väljer du vilket formulär du vill använda.  

 

 

 

Nu är det dags att börja fylla i uppgifter för den intervju du gjort. Kontrollera noga att 

Inskrivningsdatum och Datum för ifyllande av formulär (intervjudatum) blir rätt.  

 

 

Du fyller nu i de uppgifter du har. Programmet kommer att påminna dig om du har glömt att 

fylla i något fält. Du kan välja att hoppa mellan livsområdena genom att klicka på 

bokstäverna till vänster.  
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Du kan lämna rutor tomma och i slutet av formuläret välja att fylla i alla rutor med till 

exempel N (ej relevant).  

 

 

 

 

 

 

 

Översikt 
Under rubriken Översikt kan du välja att se en Dashboard för din enhet, vilka Ärenden och 

vilka Användare som finns på enheten. Du kan också se vilka Formulär som är kopplade till 

din enhet och härifrån skriva ut de formulär du vill använda.  

Du kan också ändra ansvarig för ärendet genom att klicka på ett ärende, välja Ändra och 

sedan ange vem ärendet skall tillhöra.  
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Sök 
Under Sök kan du helt enkelt, med hjälp av individkod, söka efter Ärenden, Vårdtillfällen 

eller Basuppgifter. Du kan söka med hjälp av vilken användare ett ärende tillhör och också 

välja att se aktiva eller avslutade ärenden.  

 

 

Arbeta med ett ärende 
Använd Sök-funktionen. Leta fram rätt ärende och klicka på individkoden. Du får då upp 

nedanstående sida. Här kan du välja att Redigera initieringsuppgifter (om du råkat skriva fel 

datum t.ex.), du kan Visa Svar, dvs de svar du redan matat in. Du kan också välja att Redigera 

tidigare inlagda svar eller fortsätta mata in uppgifter ifall du blivit avbruten. Du kan plocka 

fram en Textsammanställning, få ut intervjun i PDF-format eller se poäng på t.ex. Audit-C.  

Individkod och vårdtillfälle går inte att ändra. Du kan heller inte ta bort ett ärende. Har det 

blivit fel - ta kontakt med support för att få hjälp med att ändra: support@journaldigital.se.  

 

 

 

mailto:support@journaldigital.se
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Textsammanställning 
Du kan välja att få ut intervjusvaren i en löpande text. Denna sammanställning kan t.ex. 

användas vid formulerande av genomförandeplan eller vid återkoppling med klient. 

Textsammanställningen kan skrivas ut eller sparas som PDF eller Worddokument.  

 

 

Registrera en avstämnings-, utskrivnings-, eller uppföljningsintervju 
Använd sökfunktionen. Välj ärende genom att klicka på individkoden och sedan Registrera 

intervju.  
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Välj sedan det formulär som stämmer överens med det du vill göra och mata in svaren. 

Tillvägagångssättet är detsamma som vid Inskrivning.  
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Statistik 

Dokumentationstillfälle 
Börja med att välja den typ av dokumentationstillfälle som du vill göra statistik på. Detta är 

det grundläggande valet för ditt uttag av statistik och resultatet kommer att skilja sig ganska 

mycket beroende på vad du väljer, men det återkommer vi till.  

 

 

De dokumentationstillfällen du alltid kan välja mellan är Inskrivning och Utskrivning. Flera 

DOK-formulär har också Avstämningsformulär och Uppföljningsformulär och då kan du också 

välja något av dessa dokumentationstillfällen. Observera att om du väljer att hämta statistik 

från Avstämnings-, Utskrivnings- eller Uppföljningsformulär kan du samtidigt hämta frågor 

från Inskrivningsformulären. 

Exempel: Du vill se hur alkoholförbrukningen ser ut för de klienter som skrivs ut från din 

enhet. Det kan ju då vara intressant att kunna jämföra med hur alkoholförbrukningen såg ut 

för samma grupp vid inskrivningen. I detta fall kan du välja att hämta uppgifter även från 

Inskrivningsformulären. 

Har du tillgång till flera intervjuformulär (t ex äldre varianter) så välj det formulär som du vill 

hämta statistik från. Är det en fråga som finns i även de övriga formulären kommer statistik 

att hämtas från alla formulären. De olika Inskrivningsformulären kommer upp automatiskt. 

Du kan i efterhand välja bort formulär om du bara vill ha statistik från något eller några av 

formulären. 
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Frågor 
Nu ska du välja vilka frågor du vill ha med. Du kan välja att ta med alla frågor i ett livsområde 

(klicka på pilen till höger om livsområdet) eller att välja ut vissa frågor inom ett område. Du 

kan också välja att ha med flera livsområden eller enstaka frågor från olika områden.  

När du klickat på livsområdet kommer alla frågorna i området upp och du kan välja de frågor 

du vill ha med genom att klicka på pilen. 

Tips! Undvik att ta med för många frågor utan fundera på vilka frågor som är viktigast för att 

belysa det du vill veta mer om. I vårt exempel tar vi fram de tre ”Audit-frågorna” i Alkohol, 

droger och tobak. 
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Nu läggs frågorna in under Valda frågor. Klicka på Bakåt och lägg in samma frågor även från 

utskrivningsformuläret.  Du kan ta bort frågor genom att klicka på soptunnan. Klickar du på 

skiftnyckeln kan du filtrera svarsalternativen, till exempel om du bara är intresserad av att få 

veta hur många som dricker fler än 10 standardglas en typisk dag då hen dricker alkohol. 

Klicka sedan på Gå vidare. 
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Filter 
Här kan du välja vilken grupp du vill få fram statistik för. Vill du veta hur situationen ser ut för 

de klienter som just nu är aktuella vid enheten? Då väljer du Pågående (här finns förstås bara 

Inskrivningsintervjuer att göra statistik på). Vill du i stället titta på alla klienter som skrevs ut 

under ett visst år väljer du Avslutade. Väljer du Alla får du statistik på alla intervjuer som har 

gjorts vid enheten. Du kanske vill veta hur det ser ut för klienter som skrevs in under 2020? 

Då väljer du förstås alternativet Inskrivna. 

Om du väljer något av alternativen Pågående, Avslutade eller Inskrivna får du också välja 

vilket tidsintervall som du vill undersöka. 

 
 

I exemplet ovan har vi valt att titta på klienter som skrivits ut under 2020.  

Det finns en möjlighet att samma klient har haft flera vårdtillfällen under året. Under Filtrera 

vårdtillfällen per individ kan du välja om du vill ha uppgifter om alla vårdtillfällen eller om du 

se till att samma individ bara kommer med vid ett tillfälle i statistiken. Vill du bara ha med 

klienten en gång så kan du även välja om du vill ha med det första eller det sista 

vårdtillfället. 

Med hjälp av Begränsa formulärval kan du ta bort formulär som du inte vill ha med i 

statistiken. När du gjort dina val klickar du på Gå vidare. 
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Resultat 
Det finns tre sätt att titta på dina resultat. Det vanligaste är att du vill ha svaren direkt på 

sidan och det får du genom att välja Statistik. För varje fråga får du ett resultat som du kan 

bläddra i. Du kan se resultatet i en tabell med fördelning av svaren, du kan också se 

resultatet i form av stapeldiagram eller cirkeldiagram. 

Excelrapport ger samma statistik men i form av ett Excelark. 

Här nedan ser du tabellen över den första frågan och nedanför kommer stapeldiagrammet. 

Med giltig procent avses fördelningen utan bortfall. Klickar du på Cirkel visas statistiken i ett 

cirkeldiagram. När du klickar på Spara så sparas diagrammet i ett bildvisningsprogram. 

Figuren kan sedan kopieras över i t ex ett Word-dokument. 
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CSV och Rådata 
Klickar du på Rådata kommer resultaten upp i ett Excel-ark där klienterna ligger i rader under 

varandra och svaret på de frågor man valt hamnar i kolumnerna.  

 

CSV visar samma sak men i ett annat format. Rådata och CSV är huvudsakligen till för 

administratörer (och kräver särskild behörighet) som sedan kan bearbeta uppgifterna i andra 

statistikprogram. 

 

Uppföljning med E-formulär 
Dataprogrammet har funktioner för s.k. e-formulär som kan användas vid utskrivnings- och 

uppföljningsintervjuer som genomförs via SMS eller e-post. 

Gå till Sök och skriv in det ärende (individkod) som ska följas upp. Klicka på Sök. 
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I detta fall är det ärende ”test02” som ska följas upp. Klicka på länken under ärendet och 

därefter visas en sammanfattning av de intervjuer som är kopplade till ärendet. Klicka på den 

gröna knappen eFormulär.  

 

 

Vid nästa steg noteras personens e-postadress och/eller mobilnummer (smartphone krävs). 

Om båda alternativen används får personen både ett mejl och ett SMS. I rutan för 

meddelande finns möjlighet att skriva en personlig hälsning till den person som ska besvara 

uppföljningsfrågorna. När detta är klart, klicka på Nästa.  
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Härefter väljer du det formulär som ska användas. Klicka på Välj 

 

 

Även för e-formulär måste initieringsuppgifterna fyllas i, när det gäller datum för uppföljning 

och ifyllande kan den aktuella dagens datum anges.  

 

 

I personens smartphone visas nu ett SMS eller e-post med en bifogad länk som leder till 

uppföljningsformuläret. Den aktuella länken är en framslumpad engångslänk. När 

uppföljningsfrågorna har besvarats får den ansvarige behandlaren en bekräftelse via e-post 

där det framgår att intervjun har besvarats. 

 


