
Komme i gang med Q-global og D-REF
• Følg instruksjonene i e-posten og registrer deg på Q-global. Klikk deretter på den andre linken som er å finne i 

e-posten. Først kommer man til siden hvor man logger inn med brukernavn og passord. Dersom du allerede har 
en konto på Q-global, logger du inn med ditt vanlige brukernavn og passord. Legg merke til at det kan ta opp til 
en dag etter bestillingen er gjennomført, før du får tilgang til D-REF.

 

• For å laste ned manualen og vurderingsskjemaene, gå til ressursbiblioteket i menyen ovenfor. Materialet finnes 
under D-REF-NO.

• På hjemskjermen kan man legge til nye testpersoner ved å klikke på Ny testperson.

 

• Angi informasjon om testpersonen. Du må enten angi for- og etternavn, eller Testperson-ID. Videre må kjønn 
velges for å kunne generere en rapport. Angi også fødselsdato (trengs for å sammenligne testpersonens resultat 
med de alderskorrigerte normene).



 

• Klikk på Lagre

 

• Testpersonen legges til i tabellen med testpersoner. Marker ruten til venstre i raden med testpersonen, og klikk 
på Tilordne ny test.

 

• Velg D-REF-NO og aktuelt skjema, klikk deretter på Tilordne.



 

• Kontroller informasjonen samt angi testleder eller legge til en ny.

• Informasjon om respondenten angis under fliken Informasjon.

 

• Klikk på fliken Svar og angi respondentens svar. Klikk på Lagre og lukk.

• Klikk på Generer rapport og angi innstillingene for rapporten. Velg også normgruppe: Aldersbasert eller Alders- 
og kjønnsbasert (se manual for beskrivelse av normgruppene).

• Avhengig av kontoinnstillingene, kan det være nødvendig å verifisere registreringen av data. Dersom verifisering 
ikke er obligatorisk, kan man velge å gjøre dette senere, eller hoppe over dette trinnet.



 

• Klikk på Generer rapport igjen. En rapport genereres automatisk som en PDF-fil. Denne kan skrives ut eller lag-
res. Det er også mulig å gå tilbake å redigere råskårene og generere en ny rapport . (Merk: enkelte nettlesere kan 
blokkere rapporten, slik at den ikke lastes ned. Rediger i så fall innstillingene i nettleseren og godkjenn adressen: 
https://qglobal.pearsonclinical.com).

• En eksempelrapport presenteres til sist i dette dokumentet.

 

• Man kan også velge å administrere testen direkte på datamaskinen, eller sende en e-postlink til respondenten, 
slik at han eller hun kan svare på vurderingsskjemaet på egen datamaskin.

• Ved Administrering på datamaskin, vises et nytt valg “Start test”. Klikk for denne knappen for å administrere 
skjemaet direkte. Brukeren logges automatisk ut av Q-global, slik at respondenten ikke har tilgang til systemet.

• Ved Ekstern administrering på datamaskin, angi respondentens e-postadresse og send en invitasjon per e-post. Du 
vil få en bekreftelse på e-post når respondenten har fullført vurderingsskjemaet.



 

• Dersom du ønsker å sammenligne svarene fra 2 respondenter, velg først korrekt testperson. Marker deretter to 
rapporter som allerede er generert og klikk på Generer rapport.

 

• Velg Flerevalueringsrapport og generer rapport på tilsvarende måte som ved individuelle rapporter. En flere-
valueringsrapport inneholder svarene fra to respondenter og diskrepansanalyser mellom disse, i tillegg til øvrige 
analyser.
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