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Introduktion til Par-tjek IT-system 

1 Indhold og struktur 
Velkommen som bruger på Par-tjek IT-system. Når du logger ind som bruger, møder du nedenstående 

skærmbillede. På Forsiden finder du en kort beskrivelse af, hvad et Par-tjek og et Online Par-tjek er.       

Du kan også læse mere om Par-tjek på www.par-tjek.dk som der henvises til på forsiden. 

Nederst på Forsiden kan du se de forskellige e-mail skabeloner der anvendes, når du sender et link til 

spørgeskemaet AIRR ud til dine par.  

Du kan også downloade spørgeskemaet AIRR – lang version, som parret besvarer før et Par-tjek, og som 

feedback- og vejlederrapporten er baseret på. Vær opmærksom på at en del af spørgsmålene i dette 

skema er screeningsspørgsmål. Dette betyder, at de fleste respondenter vil springe over nogle af de 

viste spørgsmål, så spørgeskemaet reelt er kortere end det viste. AIRR - kort version bruges kun til 

opfølgning på et Par-tjek, og ved udfyldes af dette skema genereres der kun en feedbackrapport.   

 

 

2 Oprettelse af par 
Under siden Administrer opretter du par, som skal have et Par-tjek, ligesom du kan overføre par fra det 

Online Par-tjek ved at indtaste parrets selvrekrutterings-ID, beskrevet nærmere nedenfor.  

http://www.par-tjek.dk/
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2.1 Oprettelse af par 
Tryk på Opret par nederst på siden. Herefter angives et ID for parret, som du selv vælger. På næste side 

Oplysninger om parret indtastes navn, efternavn og e-mail for de to partnere. Husk e-mail adressen skal 

være unik for hver partner. Her angiver du også parrets kontaktperson (skriv dit eget navn) og afticcer 

at parret skal have et Par-tjek eller evt. anden intervention. Når du trykker Gem åbnes en 

Distributionsplan (se nedenfor). Her kan du benytte datovælgeren til at definere, hvornår parrene skal 

have udsendt Skema 1, som er spørgeskemaet parret skal besvarer før et Par-tjek. Du skal desuden 

huske at afticce Lang version. Skema 2 eller Skema 3 udfyldes kun hvis du igen skal se parret til et Par-

tjek fx et år eller to år efter. 

OBS Hvis du vælger dags dato som udsendelsesdato, kan du først forvente at parret vil modtage en 

invitation til spørgeskemaet den efterfølgende dag. Hvis du har behov for at udsendelsen sker på dags 

dato, kan du gøre dette manuelt. Klik på den lille trekant ved siden af parrets ID (under siden 

Administrer), som du ønsker at udsende til. Klik på Gå til for den partner, du ønsker at udsende til. Klik 

på Send e-mail og der vil straks blive afsendt et spørgeskema. Dette gentages for partneren. 
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2.2 Reminders og returmails 
Hvis et par ikke besvarer det tilsendte spørgeskema, vil parret efter 7 dage modtage en automatisk e-

mail reminder. Går der igen 7 dage uden svar, sendes endnu en reminder. E-mails, der udsendes til 

parrene, kan du se på Forsiden. Såfremt den indtastede e-mail er ugyldig, vil systemet gøre dig 

opmærksom på dette. 

2.3 Overførsel af par som allerede har taget et Online Par-tjek  
Det er muligt at overføre par, som har taget et Online Par-tjek på www.par-tjek.dk til IT-systemet. Når 

du overfører parret til IT-systemet vil deres spørgeskemabesvarelser fra hjemmesiden (AIRR - kort 

version) overføres til systemet, og parret vil kun skulle udfylde de resterende spørgsmål i den lange 

version af AIRR. 

 

Tryk først på Overfør par fra Online Par-tjek. For at oprette parret (og genbruge deres tidligere 

besvarelser) skal du bede om deres selvrekrutterings-ID. Bed parret oplyse det ID, som de modtog i den 

e-mail, der blev sendt i forbindelse med deres selvoprettelse til et Online Par-tjek på hjemmesiden med 

emnet Adgang til Par-tjek rapport. Dette er også den e-mail, hvor de modtog linket til spørgeskemaet. 

Parrets ID ses nederst i e-mailen (se nedenstående billede).  

http://www.par-tjek.dk/
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Overfør par fra Online Par-tjek åbner en dialogboks, hvor parrets selvrekrutterings-ID indtastes. 

Herefter skal du trykke på den lille trekant under parret på siden Administrer og indtaste de manglende 

oplysninger ved at trykke på Rediger kontaktoplysninger og datoer. Følg instruktionen fra afsnit 2.1. om 

oprettelse af par og indfør de manglende oplysninger og send parret et link til den lange version af 

spørgeskemaet.  

 

3 Rapporter 
Under det enkelte par kan du downloade parrets feedback- og vejlederrapport. Find parret på 

Administrer siden. Hold musen over den lille trekant ud for parrets ID og vælg Rapporter samt den 

rapport, som du ønsker at downloade. Det kan tage et par minutter inden rapporten er genereret. Du 

kan nu printe den ud. 

4 Rettelser i systemet 
Hvis du ønsker at rette oplysninger eller redigere indtastninger skal du igen finde parret på Administrer 

siden. Hold musen over den lille trekant ud for parrets ID og vælg Rediger kontaktoplysninger, hvis du 

ønsker at rette navne eller e-mail. Ønsker du at give parret et andet ID vælges Rediger parrets ID.  
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Enkelte brugere vil have adgang til at oprette hold – læs her 

5 Oprettelse af hold og par under hold 
Klik på Gå til holdoversigten for at oprette et hold. Under holdoversigten kan du vælge Opret hold. 

Herefter åbnes en dialogboks. I denne dialogboks angives navnet på holdet.  

 

Under holdet kan du nu oprette par ved at trykke på Opret par. For hver partner indtastes navn, 

efternavn og e-mail. Det er vigtigt, at hver partner har en unik e-mailadresse. Dernæst kan 

Distributionsplanen udfyldes for det enkelte par, det vil sige hvornår parret skal modtage link til 

spørgeskemaet, hvis parret ikke skal følge de datoer, som allerede er defineret for det samlede hold 

 

 


