VAD ÄR SKILLNADEN PÅ
Q-GLOBAL OCH Q-INTERACTIVE?

Q-global

Q-interactive

Q-global är ett webbaserat program som du får tillgång till via
din webbläsare. Q-global ger möjlighet till såväl administrering
av test och skattningsskalor som scoring och resultatsammanställning, direkt I datorn. I Q-global kan administrering och
scoring ske på tre sätt:

Q-interactive ger dig möjlighet att administrera test via iPad.
För att Q-interactive ska fungera krävs två iPads. Den ena
används av testpersonen (patienten) och fungerar som stimulusbok och svarshäfte. Den andra används av dig och ersätter
manualen. Teatanvisningar och instruktioner finns tillgänliga i
iPaden, där du registrerar du testpersonens svar direkt i Ipaden, där anvisningar och instruktioner finns tillgängliga.

Manuell inmatning: Du administrerar ett test eller en skattningsskala i papper och penna-version och matar därefter in
råpoängen i Q-global för att generera en resultatrapport. I ett
sådant fall fungerar alltså Q-global som ett scoringprogram.
Skärmadministrering: Testpersonen genomför testet eller besvarar skalan direkt på skärmen vid ett besök hos dig, och en
resultatrapport kan genereras i Q-global.
Fjärradministrering på skärm: Testpersonen får ett e-mail
med en inbjudan att besvara skattningsskalan hemma eller på
annan plats. När det är gjort kan du logga in och generera en
resultatrapport i Q-global.
Exempel på test och skattningsskalor som finns tillgängliga på
Q-global:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BASC-3 & BESS
Vineland-3
Brown EF/A
Raven’s 2
BDI
BAI
PEDI-CAT
WPPSI-IV (enbart scoring)
WISC-V (enbart scoring)

Q-interactive har inbyggd tidtagning, ger möjlighet till ljudinspelning samt håller reda på startpunkter, vändregler och regler för att avbryta ett deltest. Tack vare digitala testanvisningar
och svarshäften minskar behovet av pappersmaterial. Beräkning av skalpoäng sker automatiskt efter varje deltest och efter
genomförd testning får du direkt tillgång till alla indexpoäng
samt en resultatrapport.
Q-interactive omfattas av en app (Assess) som laddas ned till
två iPads, samt en webbaserad portal (Central). Via Assess kan
du administrera test. På Central kan du (på dator eller iPad)
lägga upp nya testpersoner, sätta samman testbatterier, se
anteckningar från en genomförd testning samt generera en
resultatrapport.
De test som idag kan administreras på Q-interactive är:
•
•
•
•

WISC-V
WAIS-IV
D-KEFS (ett urval av deltest)
NEPSY-II (ett urval av deltest)

