
Användarguide ResearchWeb
Redovisning av överenskommelsen 
psykisk hälsa

För att redovisa tilldelade stimulansmedel och det arbete som har bedrivits under 2021 inom 
ramen för överenskommelsen psykisk hälsa och suicidprevention mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner använder kommuner, regioner och län verktyget ResearchWeb, 
https://www.researchweb.org/is/psykiskhalsa. Redovisningarna ska vara inskickade via 
verktyget senast den 1 mars 2022. 

Verktyget som används är ursprungligen anpassat för forskningsadministration, och därför 
heter exempelvis enkäterna ”ansökan” och knappen för att bjuda in medarbetare ”Ändra 
medsökande”. Detta är alltså på grund av systemets uppbyggnad och har ingen betydelse för 
er inrapportering – ni skickar med andra ord inga ansökningar även om språket i verktyget 
antyder det. 

Vid frågor som inte besvaras genom denna användarguide, kontakta sofie.johansson@skr.se. 
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1. Skapa ett konto
Det första du måste göra för att kunna redovisa för din kommun/region/ungdomsmottagning på 
länsnivå är att skapa ett konto via länken https://www.researchweb.org/is/psykiskhalsa/. Varje 
kommun måste skapa ett eget konto, vilket även gäller regionerna. En egen inloggning behövs även 
för dig som är ansvarig för att redovisa ungdomsmottagningarnas enkät på länsnivå.* Om du sedan 
tidigare redan har ett konto i ResearchWeb behöver du inte skapa ett nytt. 

När du har skapat ett nytt konto är det viktigt att du mailar sofie.johansson@skr.se så att vi kan 
koppla ditt konto till din kommun/region/län. Detta gäller även dig som sedan tidigare har ett konto i 
ResearchWeb. Utan denna koppling kommer du inte att kunna skicka in dina redovisningar. 

Om du sedan tidigare hade ett konto är det viktigt att du loggar in via länken ovan, och inte via den 
länk du vanligtvis loggar in. 

1 För att skapa ett 
konto, tryck 
längst upp till 
höger på 
knappen Logga 
in.

2 Tryck på  Skapa ny 
användare. 

2
* I de fall regionens kontaktperson även redovisar enkäten för ungdomsmottagningar behövs inte ett till nytt 
konto skapas, meddela oss så kopplar vi detta konto även till enkäten för ungdomsmottagningar. 

https://www.researchweb.org/is/psykiskhalsa/
mailto:sofie.johansson@skr.se


3 Fyll i dina uppgifter 
och välj under 
Säkerhetsinställning
din synlighet antingen 
som Visa mitt konto för 
alla eller Visa mitt 
konto enbart för andra 
Researchweb-
användare. 

4 När kontot är skapat, maila sofie.johansson@skr.se och berätta att du har skapat ett konto.

Du kan logga in på en gång och se alla enkäter, men du kommer inte kunna skicka in dem 
innan vi har kopplat ihop ditt konto med din kommun/region/län.  
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2. Besvara enkäterna
Kommuner, regioner och länets representant för ungdomsmottagningarna besvarar ett olika antal 
enkäter. 

Som inloggad kan du se och få tillgång till samtliga enkäter, även de som inte gäller dig. Du kommer 
dock inte att kunna skicka in dessa. Varje enkät som ska besvaras av dig kan du bara skicka in en gång.

Enkäterna ska vara inskickade senast den 1 mars 2022. Om du har skickat in en enkät innan 1 mars 
men vill ändra något kan du öppna den själv igen, ändra och skicka in på nytt, se avsnittet Ändra i en 
inskickad enkät i denna guide.

I det fördelningsdokument som skickades ut i samband med information om fakturering i början av 
2021 heter de olika områdena olika gentemot vad enkäterna heter i inmatningsverktyget. Nedan finns 
en sammanställd lista över vilka förmedlade stimulansmedel som ska redovisas i respektive enkät. 

Namn i 
fördelningsdokument Namn på enkät i inmatningsverktyget

KOMMUN Utvecklingsarbete KOMMUN 1: Fortsatt utvecklingsarbete utifrån lokala och 
regionala handlingsplaner samt vård av hög kvalitet där 
patienterna finns – mobila lösningar

KOMMUN Kunskapsbaserad och säker 
hälso- och sjukvård och 
socialtjänst

KOMMUN 2: God vård och omsorg som är effektiv och säker, 
utgår från individens behov och är baserad på bästa 
tillgängliga kunskap

REGION Utvecklingsarbete REGION 1 : Fortsatt utvecklingsarbete utifrån lokala och 
regionala handlingsplaner samt vård av hög kvalitet där 
patienterna finns – mobila lösningar

REGION Kunskapsbaserad och säker 
hälso- och sjukvård

REGION 2: God vård och omsorg som är effektiv och säker, 
utgår från individens behov och är baserad på bästa 
tillgängliga kunskap

REGION Traumavård REGION 3: Förstärkt psykiatrisk traumavård

REGION Insatser för barn och unga REGION 4: Insatser för att stärka barn- och ungdomspsykiatrin, 
främja psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa bland barn 
och unga

LÄNSGEMENSAM
- besvaras av regionens 
representant

Stärka samverkan för 
personer med 
samsjuklighet

LÄNSGEMENSAM 1: Insatser för att skapa goda förutsättningar 
för samverkan för personer med samsjuklighet

LÄNSGEMENSAM 
- besvaras av regionens 
representant

Brukarmedverkan LÄNSGEMENSAM 2: Patienter och brukare som aktiva 
medskapare av vården och omsorgen – en mer 
personcentrerad vård och omsorg

LÄNSGEMENSAM
- besvaras av regionens 
representant

Suicidprevention LÄNSGEMENSAM 3: Stärkt suicidpreventivt arbete

LÄNSGEMENSAM
- besvaras av länets 
representant för 
ungdomsmottagningar

Ungdomsmottagningar Ungdomsmottagningarnas arbete med att främja psykisk hälsa 
och motverka psykisk ohälsa bland barn och unga
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1 Du hittar enkäterna som ska besvaras antingen via länkar på startsidan (Du finner 
enkäterna för kommuner/regioner/ungdomsmottagningarna här) eller via Fyll i formulär 
i vänstermenyn. 

Om du går via länkarna på startsidan ser du enbart de enkäter som gäller dig. Om du 
istället går via Fyll i formulär ser du samtliga enkäter, även de du inte ska besvara. 

2 I exemplet nedan har användaren klickat på Du finner enkäterna för regioner här på 
startsidan och får då upp listan på samtliga aktuella enkäter för regioner. 

För att börja besvara en enkät, klicka på rubriken på enkäten. 
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Så här kan en enkät se ut när du har öppnat den.

Samtliga enkäter har i första fliken tre fält som måste fyllas i – dessa är datum, 
personuppgifter samt kommun/region/län. Resterande delar av enkäterna har inga 
tvingande fält. 

Du kan skriva datumet antingen som det datum du påbörjar enkäten eller som det datum 
du skickar in den. Personuppgifterna hämtas automatiskt i systemet och behövs därför 
inte fyllas i av dig. 

Enkäterna är uppdelade i olika antal flikar. Under respektive flik finns fler frågor. 

3

Den tredje obligatoriska uppgiften är vilken kommun/region/län du besvarar enkäten för. 
För att koppla din enkät till din kommun/region/län klickar du på Välj ansökan i första 
fliken. 

4

Du får då upp denna vy. Om ditt konto är kopplat korrekt hittar du din 
kommun/region/län i listan. Klicka på det så är kopplingen mellan enkäten och din 
kommun/region/län gjord och det ser ut som enligt nedan i enkäten. 
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Om du arbetar i en enkät men vill avsluta utan att skicka in den är det viktigt att du 
trycker på Spara längst ner till höger för att inte tappa det du har börjat fylla i. Det kan 
även vara bra att tänka på att trycka på Spara-knappen kontinuerligt, exempelvis innan 
du går iväg från datorn eller börjar med någon annan arbetsuppgift. 

Efter att du har tryckt på Spara kan du trycka på Avbryt för att komma tillbaka till 
huvudvyn. 

7

När du vill fortsätta att fylla i enkäten vid ett senare tillfälle, klicka på Fyll i formulär eller 
Du finner enkäterna för kommun/region/ungdomsmottagningar här.

Du hamnar då på denna sida. Klicka sedan på Fortsätt ansökan. 

5
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När du har besvarat alla frågor och vill skicka in enkäten klickar du på Korrekturläs och 
slutför i nedre högra hörnet.  

Du kommer då till nedan vy med en sammanfattning av dina svar. Välj Ändra för att gå 
tillbaka till formuläret och göra de eventuella ändringar du vill göra. Om du inte vill göra 
några ändringar, tryck på Slutför. 
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Om enkäten inte är korrekt ifylld i någon av de obligatoriska delarna går denna inte att 
skicka in.

Enkäten markerar då var något är felaktigt ifyllt med röd text. Ändra i aktuellt fält och 
prova att skicka in igen. 

9

Under fliken Mina sidor – Mina ansökningar kan du se dina pågående och inskickade 
enkäter. De enkäter som är inskickade visas med ett blått S framför namnet och de som 
inte är inskickade visas med ett svart U. Om du är inbjuden till en enkät hittar du 
enkäterna under Mina sidor – Medarbetare. 

Längst ned i listan syns din kommun/region/län som du är kopplad till, i detta fallet är 
användaren kopplad till Testregion. Radera inte denna enkät. 
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1 På förstasidan i respektive enkät finns knappen Ändra medsökande. 

2 När du har klickat på knappen kommer du till vyn nedan. Skriv in personens e-postadress 
och klicka på Sök.  Om personen redan har skapat ett konto kommer det att synas under 
sökrutan och du klickar på namnet för att bjuda in denne. 

Om personen inte har ett konto klickar du på knappen Skicka inbjudan. 

3. Bjud in medarbetare
Du kan i varje enkät bjuda in en eller flera medarbetare att hjälpa dig att besvara enkäten. För varje enkät 
du vill ha hjälp med måste du bjuda in medarbetaren igen.  

Om du bjuder in en medarbetare – var noga med att inte vara inne och spara enkäten samtidigt, då 
informationen den ena matar in kan råka sparas över av den andra parten. 
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Personen du har bjudit in får nu ett mail enligt nedan. Om inget mail har kommit – kolla 
gärna i skräppostmappen.

Be personen att Acceptera inbjudan. När personen klickar på länken kommer den att få 
registrera ett konto i ResearchWeb (se punkt 1-3 under avsnittet Skapa ett konto här ovan). 

När den inbjudne personen loggar in finns meddelandet Du har en obesvarad inbjudan! 
Klicka här för att acceptera/avböja inbjudan högst upp i vyn. 

3

5

4

När personen har klickat på denna länk godkänner denne inbjudan igen i vyn nedan. 
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Den inbjudne personen hittar samtliga enkäter denne är inbjuden till under fliken Mina 
sidor – Medarbetare. 

Det är viktigt att personen inte går in till enkäterna via Fyll i formulär, då denne i sådana 
fall kommer att starta en ny enkät och ni kommer att arbeta i två olika enkäter. 

Det är också viktigt att personen som är huvudansvarig och är kopplad till 
kommunen/regionen/länet går in i enkäten och lägger till kopplingen på första sidan i 
enkäten (se punkt 4 under avsnittet Besvara enkäterna ovan). 
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4. Fortsätta arbetet i en sparad enkät
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Du kan påbörja arbetet i en enkät utan att skicka in den på en gång, se punkt 5-6 i 
avsnittet Besvara enkäterna ovan.

1 För att fortsätta fylla i enkäten vid ett senare tillfälle, klicka på Fyll i formulär eller Du 
finner enkäterna för kommun/region/ungdomsmottagningar här.

Du hamnar då på denna sida. Klicka sedan på Fortsätt ansökan för att fortsätta arbeta i 
den aktuella enkäten. 

2 För att istället påbörja arbetet med en ny enkät, klicka på Påbörja en annan ansökan i 
samma vy nedan. Följ sedan punkt 2 och framåt i Besvara enkäterna ovan. 



1 Gå till fliken Mina sidor – Mina ansökningar. Där ser du en lista över dina påbörjade 
samt inskickade enkäter. De enkäter som är inskickade visas med ett blått S framför 
namnet och de som ännu inte är inskickade visas med ett svart U. 

Längst ned i listan syns din kommun/region/län som du är kopplad till, i detta fallet är 
användaren kopplad till Testregion. Radera eller ändra inte denna enkät. 

2 Klicka på numret eller titeln på din enkät för att se vad du har skickat in. Om du vill ändra 
något i enkäten klickar du på pennikonen till höger om enkäten. 

5. Ändra i en inskickad enkät
Du kan fram till och med sista redovisningsdagen (1 mars 2022) själv ändra i de enkäter du redan har 
skickat in. 
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Om du inte är huvudansvarig för en enkät, utan istället har fått en inbjudan hittar du 
enkäterna under Mina sidor – Medarbetare. Det är viktigt att du alltid arbetar med 
enkäterna från denna flik.3

15

4 Som inbjuden medarbetare har du inte samma vy med pennikonen som den 
huvudansvariga. För att ändra i en inskickad enkät som inbjuden medarbetare klickar du 
på enkäten i vyn nedan.



5
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Du kommer då till denna vy där du kan klicka på Ändra för att öppna upp enkäten igen. 

6 När du är klar med dina ändringar, följ steg 7 och framåt i avsnittet Besvara enkäterna 
ovan. 
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