Vejledning til oprettelse og udsendelse af nyt
spørgeskema i KiAP’s spørgeskemafunktion
For klyngekoordinatorer

Startside for klyngekoordinatorer
Når spørgeskemafunktionen åbnes, ser du en startside, hvorfra du kan lave dit eget spørgeskema
eller vælge at benytte en af KiAP’s skabeloner.
Nedenunder ser du et overblik over de spørgeskemaer, du arbejder på, eller som er afsluttet.
På startsiden finder du også en adgang til at redigere mail-skabeloner, som vil være dine skabeloner
for de mails, der sendes ud sammen med spørgeskemaerne. Nye spørgeskemaer benytter altså disse
skabeloner til udsendelse af spørgeskemaet, til reminder/rykker for besvarelse af spørgeskemaet,
besked ved modtaget besvarelse, samt når undersøgelsen er afsluttet.
Du finder ligeledes en adgang til at redigere din modtagerliste. Det vil være det første du bør gå i
gang med. Herefter kan du fortsætte med at oprette dit eget spørgeskema, som vil blive beskrevet i
denne vejledning.
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Oprettelse af eget spørgeskema
For at oprette et nyt spørgeskema skal du klikke på boksen med det store plus på startsiden.
Herefter føres du igennem de første tre trin, som omhandler oprettelsen af spørgeskemaet:
1. Valg af modtagere
2. Titel og beskrivelse
3. Tilføjelse af spørgsmål
Disse beskrives i det følgende.

1. Valg af modtager
Som det første skal du tage stilling til om modtagerne er alle læger i klyngen eller alle klinikker i
klyngen. Det kan have betydning for, hvilke spørgsmål der stilles, og hvordan de formuleres. Valget
af modtagere kan altid redigeres efterfølgende, ligesom selve modtagerlisten også kan redigeres
inden du fortsætter til udsendelse.
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2. Titel og beskrivelse
Herefter skal du indtaste en titel og eventuelt en beskrivelse til dit spørgeskema. Det kan også
redigeres senere ved at klikke på det lille ikon med blyanten.
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3. Tilføj spørgsmål
Nu kan du tilføje spørgsmål til spørgeskemaet. Der er forskellige muligheder for, hvordan
respondenten kan svare, som vælges for hvert spørgsmål (svartyper). Spørgsmålet formuleres og
eventuelle svarmuligheder udfyldes.
På billedet nedenfor ses de forskellige svartyper. Alle svartyper giver et søjlediagram på nær
svartypen Ja, nej eller ikke relevant/ved ikke, som viser svarene i et cirkeldiagram, samt svartypen
fritekst, som viser en liste med de udfyldte svar. Respondenten skal besvare alle spørgsmål på nær
spørgsmål, hvor svarmuligheden er fritekst. Denne svartype er ikke obligatorisk.

Opdateret 17. februar 2021

4

Herunder er der tilføjet et spørgsmål og valgt, at respondenten vælger ét af flere svar. Der er tilføjet
det antal svarmuligheder, der ønskes, og de mulige svar er skrevet ind i felterne.
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Klik på Gem spørgsmål og få vist spørgsmålet og svarmulighederne. Du kan nu tilføje flere spørgsmål,
og eksisterende spørgsmål kan redigeres ved klik på det lille ikon med blyanten eller slettes ved klik
på skraldespanden.
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Når spørgeskemaet består af mindst ét færdigt spørgsmål, kan du fortsætte til udsendelse.
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Du kan også vælge at gå tilbage til startsiden og fortsætte dit arbejde senere. Du vil nu kunne finde
dit spørgeskema på listen over alle spørgeskemaer.

Ved klik på titlen af spørgeskemaet åbnes redigering af spørgeskemaet.
Handlingsknappen til højre giver også mulighed for at redigere spørgeskemaet, slette det eller at vise
spørgeskemaet som en pdf. (Spørgeskemaer under udarbejdelse, som slettes, kan ikke genskabes
efter 30 dage).
I det følgende beskrives fortsættelse til udsendelse.
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Fortsæt til udsendelse
Denne sektion bliver snarligt opdateret med ændringer i indhold og design.
Ved at vælge fortsæt til udsendelse i redigering af spørgeskemaet eller fra startsiden, ses detaljer for
udsendelsen. Der er fire faner, som bør gennemgås inden spørgeskemaet endeligt udsendes:
1.
2.
3.
4.

Basisinformation
Modtagere
E-mail skabeloner
Preview af e-mails

Disse gennemgås i det følgende.

1. Basis-information
Her kan du se og redigere detaljer omkring spørgeskemaet. Det gælder bl.a. titel, beskrivelse, valget
af modtagere og spørgsmålene i spørgeskemaet. Derudover kan du angive fristen for besvarelse af
spørgeskemaet samt dato for eventuel rykker-mail. Du har også mulighed for at tilføje din egen emailadresse (afsender e-mail), hvorved du vil modtage en mail med reminder inden fristen for
besvarelse, og når alle besvarelser er modtaget, eller fristen er nået.
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2. Modtagere
Fra fanen modtagere kan du redigere modtagerlisten. Ønsker du at ændre modtagere til hhv. læger
eller klinikker, skal det gøres fra den forrige fane med basis-information.
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3. E-mail skabeloner
Her kan du redigere de mails, der sendes ud i forbindelse med spørgeskemaet. Brug menuen under
den grå boks til at vælge hvilken e-mail du ønsker at redigere og klik på ikonet med blyanten, hvor
der står rediger valgt e-mailskabelon. (I foreløbige version indgår der html-kode i teksten, hvilket
snarest vil blive ændret). Du kan se, hvordan de forskellige mails ser ud for modtageren i den næste
fane med preview af e-mails.

Når du er færdig med at gennemgå alle detaljer og klar til at sætte spørgeundersøgelsen i gang,
klikker du på send invitation nu, hvormed der umiddelbart kort efter udsendes mail med invitation til
at besvare spørgeskemaet til alle de oplyste modtagere. En eventuel reminder e-mail udsendes
herefter automatisk på den angivne dato.
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