Generellt
De data som ligger i detta system är känsliga. Undvik att spara ner filer på bärbara medium (t.ex på
ett USB-minne eller på en bärbar dator). Om du har behövt spara ner en fil, var då noga med att ta
bort den så fort du inte längre behöver den nedsparade kopian.

Ljudsystemet – instruktioner för handledare
Från och med HT13 kommer studenterna själva få ansvara för att ljudfiler från sessioner delas med
handledaren (tidigare var det en enskild person som laddade upp alla filer så handledarna kom åt
dem).
Starta en webbläsare, t.ex internet explorer, och skriv in följande adress i adressfältet:
https://littlehans.shv.miun.se

Du bör då se en vy som ser ut som ovan.

Det viktigaste här är loginrutan:

Login och lösen är de samma som gällt under det senaste läsåret. Om du inte har fått dessa
uppgifter, eller om de inte funkar, hör då av dig till amanuensen (för närvarande Theres).
När du loggat in kommer du istället se en ruta som ser ut så här:

Om det istället står att det fattas ett telefonnummer måste du höra av dig till amanuensen så att vi
kan fylla i ditt telefonnummer, och du kan i så fall inte fortsätta innan detta skett.

När du trycker på knappen ”Skicka PIN-kod” så skickas ett SMS till ditt förifyllda telefonnummer:

Här kan du kontrollera att SMS:et verkligen skickats till rätt telefonnummer. SMS:et bör dyka upp
inom fem minuter.
När du fått SMS:et bör du i det ha fått en PIN-kod om fyra siffror. Skriv in dessa siffror i textrutan
ovanför knappen ”Bekräfta PIN-kod”. Tryck därefter på knappen.
Har allt gått bra bör du nu ha tillgång till systemet.

När du autentiserat dig med PIN-kod kan du trycka på fliken ”Mottagningen” på websidan. En bit ner
på den sida som dyker upp ser du följande meny:

Tryck på ”Lista tillgängligt material”. En lista som ser ut ungefär som nedan dyker upp:

Här dyker samtliga aktuella terapisessioner (för samtliga handledare) upp. För varje uppladdad
session visas vilken student som genomfört sessionen, en kort titel, en status och när materialet
ändrades senast. Listan är sorterad så det material som är ändrat/skapat senast hamnar överst.
Sessionerna är grupperade på handledningsgrupp.

Tryck på titeln på det material du vill titta på.

En lista med filer dyker upp. För att visa / lyssna på en fil, tryck på dess filnamn. Vad som sedan
händer beror lite på vilken typ av dator du har och hur den är inställd, men det normala är att
innehållet i filen visas eller spelas upp.
Tillgodogör dig materialet i den takt och den ordning du tycker är lämpligt. Det är inget problem att
stänga websidan och komma tillbaks senare.

När du vill ge feedback till studenten på ett material trycker du på ”redigera”-fliken som visas när du
tittar på ett material.

Du får då möjlighet att ändra status på ärendet (se nedan), samt fylla i kommentarer. Det går bra att
skriva inledande kommentarer och spara för att komma tillbaks senare och fortsätta skriva, men var
noga med att trycka på ”spara” längst ner på sidan.

Det finns just nu fyra olika statustexter att välja mellan.






”Ej sedd” är den status som ställs in när studenten laddar upp filerna
”Sedd, men ej kommenterad” är tänkt för de fall när handledaren börjat titta på materialet
men bestämt sig för att lägga det åt sidan ett tag för att komma tillbaks senare
”Sedd, behöver justeras eller kompletteras” är tänkt för när handledaren begär ytterligare
information eller material från studenten. Vidare kontakt angående detta material tas
utanför detta system (t.ex via e-post eller om student och handledare träffas på annat sätt)
”Godkänd” markerar att handledaren är nöjd och att studenten (efter att ha läst
kommentarerna) kan lägga in journalanteckningen i PsykBase

Notera att statusen aldrig förändras automatiskt. Det är din uppgift som handledare att sätta status
till vad som är aktuellt.
OBS: Efter varje förändring på redigera-fliken, var noga med att scrolla ner till slutet av sidan och
tryck på spara-knappen.

När handledare och student är klara med handledning kring materialet ska det raderas. Det är
studentens uppgift att radera uppladdade poster som inte längre är aktuella. Dock, om du som
handledare upplever att det ligger kvar gammalt material, så kan det vara bra om du påminner din
handledningsgrupp om att radera material. På så sätt blir det ett mindre antal poster att bläddra
bland i listan över material.

