HVA ER FORSKJELLEN MELLOM Q-GLOBAL OG
Q-INTERACTIVE?

Q-global

Q-interactive

Q-global er en nettbasert plattform som du får tilgang til via
din nettleser. Systemet gir deg muligheten for å administrere
og skåre tester og spørreskjemaer digitalt. Du kan også få en
sammenstilling av resultatene direkte på din datamaskin. I På
Q-global skjer administrering og skåring på tre måter:

Q-interactive er interaktiv plattform som gir deg muligheten
for å administrere tester ved hjelp av to iPads. Den ene iPaden
brukes av testpersonen (pasienten) og fungerer som en stimulusbok og et svarhefte. Den andre brukes av deg og erstatter
manualen. Test- og oppgaveinstruksjonene er tilgjengelige på
iPaden, og du registrerer testpersonens svar direkte under
testadministrering.

Manuell registrering: Du administrerer en test eller et spørreskjema tradisjonelt på papir og deretter overfører råskårene
til Q-global for videre skåring og rapportgenerering. På den
måten fungerer Q-global som et skåringsprogram.
Administrering på datamaskin (dataskjermadministrering): Testpersonen (respondenten) besvarer spørreskjemaet direkte på
din dataskjerm under besøket. Deretter skåres skjemaet automatisk og du kan generere en resultatrapport på plattformen.
Ekstern administrering på datamaskin (fjernadministrering): Testpersonen (respondenten) får tilsendt en e-post med invitasjonen til å besvare spørreskjemaet. Når skjemaet er besvart av
testpersonen, hjemme eller et annet sted, logger du deg bare
på Q-global for å generere en resultatrapport.
Eksempler på tester og spørreskjemaer som er tilgjengelige på
Q-global:
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Q-interactive har en innebygd funksjon for tidtaking og lydopptak. Systemet holder også styr på de ulike kriteriene som
gjelder under testadministreringen, så som startpunkter, reverseringsregler og regler for å avbryte en deltest. Takket være
digitale instruksjoner og svarhefter elimineres behovet for
papirmateriell. Skalerte skårer og indeksskårer beregnes automatisk når de aktuelle deltestene er ferdig administrert. Etter
at testen er gjennomført, får du også lett tilgang til å generere
en rapport som sammenstiller alle resultatene fra testingen.
Q-interactive er tilknyttet en app (Assess) som lastes ned til
begge iPads, og en nettbasert portal (Central). Assess brukes
for å administrere tester. I Central kan du (på datamaskinen
eller iPaden) bl.a. opprette nye testpersoner, skreddersy testbatterier, se notater fra en gjennomført testing og generere en
resultatsammenstilling.
Per dags dato kan følgende tester administreres på Q-interactive:
•

WISC-V

