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LOGGA IN  

1. Gå in på https://epilepsi.kommed.se/. 
2. Skriv in ditt Username/Användarnamn (vanligtvis din e-postadress). 
3. Skriv in Password/Lösenord (ett lösenord som du önskat eller tilldelats). 
4. Klicka på knappen Log in. 

 

 
 

5. Du är nu inloggad i medlemsregistret Kommed och kan påbörja arbetet. På startsidan ser du de tio 
senaste posterna som du varit inne på. 

 

 
  



 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 ___________________________________________________________________________________________ 

Svenska Epilepsiförbundet    |    Användarmanual Kommed    |    Sid 4 

REGISTRERA NY MEDLEM/PERSON 

1. Håll pekaren över PERSON/FÖRETAG i den mörkgrå navigeringsmenyn. 
2. Klicka därefter på NY i rullisten. Då ser du denna bild: 

 

 
3. Fyll i alla de uppgifter som är kända för dig. Registrera gärna flera kontaktuppgifter (telefon, 

mobiltelefon, e-postadress osv.) till medlemmen. Även födelsedatum (år mån dag) och kön är viktiga 
uppgifter för statistik, olika bidragsansökningar (t.ex. statsbidraget) etc. 
Registrera också detta, i den vänstra kolumnen: 
• I rullisten Välj diagnos finns sju alternativ. Markera det som avser medlemmen i fråga, t.ex. ”Epilepsi”. 
Även denna uppgift är viktig för statistik, olika bidragsansökningar (t.ex. statsbidraget) etc. 
• För att medlemmen ska få Epilepsia måste du klicka på rullisten Välj Epilepsia och sedan klicka ”Ja”. 
Obs! Du ska endast markera en Epilepsia per familj/adress. Se mer om familjemedlemskap nedan. 

4. Klicka på Spara efter att du fyllt i uppgifterna. Glöm inte det! När du sparat framträder en ny ljusgrå 
navigeringsmeny, under den mörkgrå menyraden. 

5. Gå till den grå navigeringsmenyn och klicka på fliken MEDLEM. Då ser du denna bild: 

 
6. I rullisten Organisation är den förening förvald som personen ska vara medlem i. Men om du 

administrerar flera föreningar måste du välja aktuell förening i den rullisten. 

  



 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 ___________________________________________________________________________________________ 

Svenska Epilepsiförbundet    |    Användarmanual Kommed    |    Sid 5 

7. Registrera vilken Medlemskategori personen ska tillhöra genom att klicka på rullisten. Dessa finns: 

 ”Fullbetalande medlem” används när endast en person i hushållet ska vara medlem, alltså när det 
inte är ett familjemedlemskap. 

 ”Familjemedlem” används för de personer i hushållet som ska ingå i familjemedlemskapet, förutom 
den betalande huvudmedlemmen. 

 ”Huvudmedlem – bet för familj” används för den som betalar familjemedlemskapet. Obs! Endast en 
huvudmedlem per familj. Endast en per familj/adress, dvs huvudmedlemmen ska ha en Epilepsia  

8. Status ska stå på ”Aktiv” vid nyregistrering av medlemskap. 
9. Medlem sedan. Fyll i fr.o.m. vilket datum som medlemskapet gäller. Om du lämnar fältet tomt fylls 

dagens datum i automatiskt när du sparar. 
10. Betalt t.o.m. Fyll i det datum, år-mån-dag, som medlemmen betalt medlemsavgift till och med.  

Våra medlemskap avser alltid hela kalenderår, exempelvis t.o.m. 2022-12-31, och inte del av ett 
kalenderår, t.ex. 2022-09-30. 
Om medlemmen blir medlem mellan den 1 oktober och den 31 december ska medlemskapet gälla även 
det nästkommande året. Skriv då in årsskiftesdatumet för året därpå. 

11. Klicka på den gröna knappen Spara. Glöm inte detta! 

Viktigt om familjemedlemskap: Om du ska registrera en familj för medlemskap ska samtliga familjemedlemmar 
registreras med Förnamn, Efternamn, Gatuadress, Postnummer, Ort. Detta för att alla medlemmar behöver ha ett 
unikt medlemsnummer. Skriv inte Familjemedlem 1, Familjemedlem 2 etc.  
Du ska endast markera en Epilepsia per familj/adress - på huvudmedlemmen.   
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REGISTRERA INBETALD MEDLEMSAVGIFT 
När medlemmen betalt in sin medlemsavgift ska medlemsavgiften registreras. 

1. Sök upp medlemmen i registret med hjälp av t.ex. medlemsnummer eller namn. (Se kapitel Sök 
person/medlem) 

2. Gå till den ljusgrå navigeringsmenyn och klicka på fliken MEDLEM. 

 

3. Ändra Betalt t.o.m. till det årsskiftesdatum som medlemskapet nu gäller för, t.ex. 2022-12-31.  
Kom ihåg att våra medlemskap gäller för hela kalenderår. Det ska alltså skrivas in ett årsskiftesdatum, 
inte ett datum mitt i året. 

Obs! För dem som blir medlemmar under det sista kvartalet (oktober–december) gäller medlemskapet 
även det följande året, och då ska det nästkommande årsskiftesdatumet, t.ex. 2023-12-31, registreras.  

4. Kontrollera att det står ”Aktiv” vid Status. 
Och klicka sedan på den gröna knappen Spara – glöm inte det! 

Viktigt: Registreringen av hur länge medlemsavgiften gäller t.o.m. ska göras för samtliga medlemmar som har 
betalt in sin medlemsavgift. 
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UTTRÄDE UR FÖRENINGEN/FÖRBUNDET 
När en medlem önskar utträde ska statusen på sidan MEDLEM ändras. 

1. Sök upp medlemmen med hjälp av t.ex. medlemsnummer eller namn. (Se kapitel Sök person/medlem) 
2. Gå till den ljusgrå navigeringsmenyn och klicka på fliken MEDLEM. 

 

3. Ändra Status till ”Utträdd”. 
4. Skriv in från vilket datum utträdet gäller i fältet Utträdd. 
5. Klicka på den gröna knappen Spara. Glöm inte det! 
6. Gå till den ljusgrå navigeringsmenyn och klicka på INFO. 

 

7. Avregistrera Epilepsia genom att klicka på pilen i rullisten och markera ”Välj Epilepsia”. 
8. Klicka på den gröna knappen Spara. Glöm inte det! 
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EJ BETALT MEDLEMSAVGIFT FÖR ÅRET (30 APRIL) 
När en medlem inte betalt årets medlemsavgift ska status för personen ändras till ”Passiv”. Detta gäller för alla 
som inte betalt sin medlemsavgift per den 30 april. (Information om hur man gör en lista på medlemmar och 
deras betalning etc. finns i kapitlen Sök medlem och Sök passiv) 
Obs! Du behöver göra ändringar under bägge flikarna INFO och MEDLEM. Och du måste spara din ändring på 
den aktuella fliken innan du går vidare och ändrar på nästa flik. 

 

 
1. Sök upp medlemmen med hjälp av t.ex. medlemsnummer eller namn. (Se kapitel Sök person/medlem) 
2. Gå till den ljusgrå navigeringsmenyn och klicka på fliken MEDLEM. 
3. När en medlem inte betalt sin medlemsavgift för året ska Status ändras till ”Passiv”. Låt informationen 

om hur länge medlemskapet gällde t.o.m. vara kvar. 
4. Klicka på den gröna knappen Spara. Glöm inte det! 
5. Gå till den ljusgrå navigeringsmenyn och tryck på INFO. 

 

6. Ändra Status från ”Aktiv” till ”Passiv”. 
7. Avregistrera Epilepsia genom att klicka på pilen i rullisten och markera ”Välj Epilepsia”. 

8. Klicka på den gröna knappen Spara. Glöm inte det! 

Om medlemmen senare under året, eller rent av kommande år, betalar in sin medlemsavgift ändrar du Status 
tillbaka till ”Aktiv” samt registrerar att medlemmen ska få Epilepsia genom att markera ”Ja” i den rullisten. 
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NÄR EN MEDLEM AVLIDIT 
Om du får besked att en medlem har avlidit ska du registrera det på följande sätt: 

1. Gå till den ljusgrå navigeringsmenyn och klicka på INFO. 
2. Gå till rullisten Status och markera ”Avliden”. 
3. Avregistrera Epilepsia genom att klicka på pilen i rullisten och markera ”Välj Epilepsia”. 
4. Klicka på den gröna knappen Spara. Glöm inte det! 

 
 
När du sparat får du upp följande bild med röd markering: 
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SÖK PERSON/MEDLEM 
Gör så här för att söka fram en medlem (man kan kombinera olika sökningar, mer info finns i kommande kapitel): 

1. Gå till startsidan genom att klicka på        i den mörkgrå navigeringsmenyn. 
2. Håll sedan pekaren över PERSON/FÖRETAG i navigeringsmenyn och välj SÖK i rullisten. 

 

3. Då får du upp bilden nedan. Här kan du söka på specifika personer genom att fylla i eller klicka i de 
fält som din sökning ska avse, t.ex. medlemsnr/ID, namn, ort, diagnos. 

4. Klicka sedan på den gröna knappen Sök. 

 
 
Om din sökning genererar endast en träff kommer du direkt till den personens sida. Om sökningen generar flera 
träffar får du upp en lista där du kan välja vem du vill titta på. 
 
Resultatet av sökningen visar att personen finns i medlemsregistret. Om du vill veta om personen betalt sin 
medlemsavgift se kapitel Sök medlem som betalt medlemsavgiften. 
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SÖK EPILEPSIA 
Du kan söka efter och få en lista över vilka medlemmar som får Epilepsia. Gör så här: 

1. Gå till den ljusgrå navigeringsmenyn och klicka på fliken PERSON/FÖRETAG. 
2. I rullisten Epilepsia tryck på pilen och välj ”Ja”. 
3. Klicka sedan på den gröna knappen Sök. 

 
 
Att söka på Epilepsia är bra för att: 

 kontrollera vem i ett hushåll som får utskick 

 kolla så att inte flera i samma hushåll får Epilepsia (kostar mycket och är ej miljövänligt) 

 kontrollera att man inte missat att ta bort Epilepsia t.ex. vid utträde. 
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SÖK STATUS (AKTIV/PASSIV) 
Du kan söka efter och få en lista över vilka föreningsmedlemmar som är aktiva eller passiva, har okänd adress 
eller skyddad identitet, är avpersonifierade eller avlidna. Detta kan vara bra att göra några gånger per år för 
en god registervård och ta bort felaktigheter. Gör så här:  

1. Gå till den mörkgrå navigeringsmenyn och klicka på fliken PERSON/FÖRETAG. 
2. Välj vad du vill söka efter i rullisten Status. 
3. Klicka på den gröna knappen Sök. 
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SÖK OM EN MEDLEM BETALT MEDLEMSAVGIFTEN 
Om du ska undersöka om en specifik person betalat medlemsavgiften, gör så här: 

1. Följ först instruktionerna i kapitlet Sök medlem. 
2. Gå sedan till fliken MEDLEM i den ljusgrå navigeringsmenyn. 

Då kommer du till detta fönster. Vid Betalt t.o.m. ser du hur länge medlemskapet är betalt t.o.m. 
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LISTA PÅ MEDLEMMAR SOM BETALT ELLER INTE  
Om du ska undersöka vilka i lokalföreningen som har betalt eller inte. 
 
Du bör göra en sökning på passiva medlemmar varje år, gärna under oktober–november. Personer som är 
passiva och inte har varit medlemmar på två år ska plockas bort från medlemsregistret, i enlighet med GDPR-
lagen. Då ska du avpersonifiera dem (se nästa kapitel). 
 
Lista på dem som betalt/inte betalt i din förening: 

1. Gå till startsidan genom att klicka på       . 
2. Håll pekaren över PERSON/FÖRETAG i den mörkgrå navigeringsmenyn. 

3. Välj SÖK i rullisten. 

 
 
Du kommer då till denna sida: 

 

4. Vid Status, markera önskad status i rullisten – eller markera ”Ange status” om du vill söka på alla. 
Klicka på den gröna knappen Sök. 
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5. Ytterligare val kan göras om du inte klickar på Sök i det föregående momentet (4.) utan i stället först 
går till fliken MEDLEM i den ljusgrå navigeringsmenyn. 

 

Organisation. Här är den förening du administrerar förvald. Om det inte finns en förvald förening så 
välj aktuell organisation i rullisten. 
Medlemskategori. Om fältet lämnas tomt (dvs. ”-- Välj kategori” syns) söker du på alla medlemmar. 
Annars välj den kategori du vill söka på. 
Medlemsstatus. Om du väljer ”Aktiv” får du upp en lista på medlemmar som betalt sin medlemsavgift 
t.o.m. det datum du skriver in vid Betalt t.o.m. i nästa steg. Om du väljer ”Passiv” får du upp en lista på 
medlemmar som inte betalt sin medlemsavgift och som tidigare har markerats som ”Passiv”. 
Betalt t.o.m. Fyll i årsskiftesdatum för det år du vill söka på, t.ex. 2022-12-31. 

6. Klicka till sist på den gröna knappen Sök. Nu ska du få upp en lista över din sökning. 
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AVPERSONIFIERING AV MEDLEMMAR  
 

 

1. Gör en sökning på passiva medlemmar: Markera ”Passiv” i rullisten Status. Klicka på Sök, så får du en 
lista på alla passiva medlemmar som du kan gå igenom. 

2. Komplettera gärna din sökning med att, innan du klickar på Sök, först gå till fliken MEDLEM och markera 
Medlemstatus ”Passiv” plus skriv in årsskiftesdatum vid Betalt t.o.m. (t.ex. 2019-12-31), så kan du få 
fram exempelvis de personer som ska avpersonifieras enligt GDPR:s tvåårsregel. 
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3. Klicka på medlemmarna i den framsökta listan och ändra Status från ”Passiv” till ”Avpersonifierad”. 

   

4. Glöm inte att trycka på den gröna knappen Spara efter varje ändring du gör. 

5. Om du av misstag avpersonifierar någon, ta omgående kontakt med förbundskansliet så hjälper vi dig. 
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LISTA ELLER ADRESSETIKETTER PÅ MEDLEMMAR  
PER MEDLEMSKATEGORI 

1. Gå till startsidan genom att klicka på       . 
2. Klicka på PERSON/FÖRETAG i den mörkgrå navigeringsmenyn. 
3. Klicka på fliken MEDLEM. 
4. Markera vilka du vill ha adressetiketter för i rullisten för Medlemskategori. 

Om du vill ha adressetiketter över betalande t.ex. t.o.m. 2021-12-31, fyller du i datum vid Betalt t.o.m. 
5. Klicka på den gröna knappen Sök. 

 
 
Nu ska du ha fått upp en lista på din sökning. 

6. Klicka på skrivarikonen längst upp till höger, strax under den mörkgrå navigeringsmenyn (syns ej i 
bilden). 

7. När du fått fram bilden nedan ska du markera ”Personlista” eller ”Adressetiketter” samt ”PDF”. 

8. Klicka på knappen Vidare. 
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LISTA ELLER ADRESSETIKETTER – PASSIVA MEDLEMMAR 
Du kanske behöver skicka ut information till dem som inte har betalt sin medlemsavgift och som är markerade som 
”Passiv”. I den förra sökningen tog vi fram adressetiketter utifrån medlemskategori. Nu ska vi i stället ta fram 
adressetiketter utifrån medlemstatus. 

1. Gå till startsidan genom att klicka på       . 
2. Klicka på PERSON/FÖRETAG i den mörkgrå navigeringsmenyn. 
3. Klicka på fliken MEDLEM. 

4. Välj mellan ”Aktiv”, ”Passiv” och ”Utträdd” i rullisten för Medlemsstatus. Klicka i detta fall på ”Passiv”.  

 

5. Klicka på den gröna knappen Sök. 
6. Klicka på skrivarikonen längst upp till höger, strax under den mörkgrå navigeringsmenyn (syns ej i 

bilden). 
7. När du fått fram bilden nedan ska du markera ”Personlista” eller ”Adressetiketter” samt ”PDF”. 
8. Klicka på knappen Vidare. 

 
 

Nu ska du ha fått ut din lista eller etiketter på dem som är passiva. 
Du kan givetvis göra sökningen även för Utträdda etc.  
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REGISTRERA FÖRENINGENS UPPGIFTER I KOMMED 
Det är viktigt att förbundet har rätt uppgifter om föreningen i medlemsregistret, om förbundskansliet behöver 
kontakta er och framför allt är det tidsbesparande. För att uppdatera uppgifterna: 

1. Gå till den mörkgrå navigeringsmenyn och klicka på MEDLEM+ och klicka sedan i rullisten på 
ORGANISATION. 

 
 
Du får upp information om den föreningen som du representerar. 

 
 
I rutan Kontaktinformation, klicka på den gula rutan med en penna i. Då en ruta upp (se nästa sida), där du kan 
uppdatera uppgifterna. Glöm inte att klicka på Spara. 
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