Analys och statistik
Manual för bearbetare och avvikelsesamordnare
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Viktiga begrepp
Händelsedatum – det datum som händelsen inträffade
Rapporterande enhet – den enhet som upptäcker och registrerar avvikelsen, den enhet där
registreraren arbetar
Ansvarig enhet – den enhet som är ansvarig för att bearbeta avvikelsen, där händelsen hänt,
den enhet som ”äger” rapporten
Kategori – Huvudkategoriindelning av rapporter; Arbetsmiljö, Arbetssätt, Klagomål, Miljö,
Patient och vårdrelaterat, Säkerhetsärenden och Egenkontroll
Status – Rapport kan ha status: registrerad, under behandling eller avslutad.
Rapportbearbetare – ansvarar för att bearbeta rapporten, äger ärendet, kan bara vara en
person och utses av den ansvariga enheten
Allvarlighetsgrad – Händelsens faktiska allvarlighetsgrad, inte hur det kunde ha blivit.
Symbolförklaringar:
för att välja ett eller flera fält
för att ta bort valda fält
för att välja urval alternativt redigera
för att utesluta vissa fält
Informations-popup-ruta, ger tilläggsinformation om funktionen
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Analys och statistik
För att söka fram rapporter så kan du använda dig av färdiga standardsökningar eller skapa en
ny sökning.
1

2

1. Standardsökningar (Visa alla)
Under Visa alla (1) hittar du färdiga standardsökningar. Klicka på ”Visa alla” och du får då
tillgång till ”Standardsökningar – Ny”.



Expandera listan genom att klicka på plusstecknet vid ”Standardsökningar - Ny”. Välj ett
alternativ och klicka OK.



Fyll i Händelsedatum och Ansvarig enhet. Klicka på Sök.

(Rapporterande enhet används när man till exempel vill veta Till vilka enheter skickar vi avvikelser.
Denna typ av rapport kan endast beställas av Synergi Helpdesk eller din systemförvaltare).
Synergi Life version 15

2021-09-15

* Ett utskrivet dokument är alltid en kopia, giltig version finns på webben*

Sidan 3 av 13

2. Sök rapport (Ny sökning)
Under Ny sökning (2) gör du egna sökningar, mer avancerade efter eget behov.

Sökparametrar
Under fliken Sökparametrar, fyll alltid i Händelsedatum och Ansvarig enhet.
Du kan även välja typ av Status, Kategori, Allvarlighetsgrad etc.

3

4

3. Sök i fält
I Sök i fält (3) är det möjligt att söka på ord eller siffor som finns i avsnittet Händelseförlopp,
Omedelbara åtgärder och Förslag till åtgärd.
Sökning i andra avsnitt, t.ex. Inblandade personer (personnummer) eller Referenser, se
information i avsnittet ”Avancerade sökparametrar”.
4. Möjliga värden
Möjliga värden (4): Här kan du välja ett värde, klicka sedan på Sök. För bästa resultat välj
endast ett alternativ.
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Avancerade sökparametrar
Under fliken Avancerad kan du välja att söka fram ett specifikt fält som finns i rapporten, t ex
personnummer och referens. Du väljer då de parametrar du vill söka efter.

Klicka på

för att välja ett eller flera fält

Klicka på

för att ta bort valda fält

Klicka på

för redigera

Klicka på

för att utesluta vissa fält, markera ditt urval och urvalet ändras till röd text.
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Sök personnummer - Inblandade personer
Välj fliken Avancerad. Klicka på
Välj därefter fältet Personnr.

för att välja Inblandade personer

Fyll i personnummer, vilket kan fyllas i på flera sätt. Får du inte träff prova andra alternativ.
Exempel: Personen är född 1 januari 1970. Du kan välja att skriva fullständigt personnummer
men det förutsätter att du skriver exakt lika som det står i rapporten för att få träff.
Anger du färre siffor får fler möjliga träffar.
Olika alternativ:
7001
700101
19700101
Klicka därefter på
Klicka på
Du får nu en lista med avvikelserapporter som har det angivna personnumret i avsnittet
Inblandade personer.
Sök referens - Referenser
Välj fliken Avancerad – Klicka på
Referens.

och välj fält ”Händelse” och välj antingen ID eller

ID= Här anges det referensnamn som är manuellt inskrivet i rapporten i avsnittet referenser
och som du vill söka fram. Exempelvis fabrikat, batch-nr eller ett dokumentnamn på en rutin
etc.
Referens= Här kan du välja en referensrubrik som du vill söka på.
Välj därefter fliken Möjliga rapporter och välj rapporttyp, se nedan.
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Möjliga rapporter
Under denna flik väljer du hur sökningen ska presenteras. Läs mer om varje rapporttyp nedan.

Rapporttabell
Lista med avvikelserapporter, med klickbara rapportnummer, där du kan öppna och börja
bearbeta rapporten.
Åtgärdstabell
Lista med åtgärder, med klickbara rapportnummer, där du kan öppna och börja bearbeta
rapporten.
Kort rapport
Lista med avvikelserapporter med klickbara rapportnummer som skapar en läsfil (lång
rapport) som du kan spara, skriva ut eller bådadera.
Åtgärdsrapport
Lista med beskrivning av åtgärder, med klickbara rapportnummer, som skapar en läsfil (lång
rapport) som du kan spara, skriva ut eller bådadera.
Lång rapport
Skapar en läsfil med en eller flera avvikelserapporter samlade som du kan spara, skriva ut
eller bådadera.
Statistikrapport
Genererar tabeller eller grafer på den sökning som är vald. Se även avsnittet ”Grafer och
tabeller”.
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Grafer och tabeller
Statistikrapport
Här kan du först med fördel använda någon av de färdiga standardsökningarna, som finns
under ”Sparade sökningar och rapporter” för att få fram en statistikrapport.
Du kan därefter skapa grafer och tabeller (t ex cirkeldiagram eller stapeldiagram) genom att
gå till fliken ”Möjliga rapporter” och därefter välja ”Synergi Life” eller ”Excel”.
Interaktiva tabeller och grafer (Synergi Life)
I rullgardinsmenyn finns det olika Layouttyper du kan välja bland.
Varje komponent i graferna är klickbara och du får åtkomst till de rapporter som
stapeln/tårtbiten visar.
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Exceldiagram (Excel)
Väljer du excel genereras en excelfil med ett stapeldiagram. Detta kan du ändra till t ex
cirkeldiagram eller valfritt av det som finns i excelprogrammet.
Detta är inte en interaktiv graf utan en vanlig excelfil.

Synergi Life version 15

2021-09-15

* Ett utskrivet dokument är alltid en kopia, giltig version finns på webben*

Sidan 9 av 13

Spara och Organisera sökningar
När du gjort en sökning kan du spara den för att kunna återanvända sökningen flera gånger.
Först måste du skapa en mapp att lägga dina sparade sökningar i.

Skapa en mapp



På Synergi startsida väljer du Organisera
Välj därefter Ny mapp





Byt ut ditt namn i fältet Sök/Rapport namn till exempelvis ”Mina rapporter”.
Ange i fältet Användare de användare du eventuellt vill dela sparade sökningar med.
Klicka på OK

Byt ut denna text
till exempelvis
”Mina rapporter”

Användargrupp
används inte!

Nu har du en egen mapp att spara dina sökningar i. 
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Spara en sökning i egen mapp
När du har en sökning som du vill spara Välj Spara din sökning





Byt ut ditt namn i fältet Sök/Rapport namn till ett passande namn på rapporten du ska
spara, tex Månadsrapport eller Årsrapport etc.
Välj din mapp Mina rapporter
Ange i fältet Användare de användare du eventuellt vill dela den sparade sökningen med.

Byt ut denna text till
exempelvis
”Månadsrapport” eller
”Årsrapport”

Användargrupp
används inte!

Du hittar din sparade sökning i din mapp under ”Visa alla” på Startsidan.

Spara en sökning som genväg på Startsidan
För att hitta dina sökningar som en genväg på startsidan så väljer du Redigera mina genvägar

Välj din mapp där du har dina sökningar och markera den sökning som du vill ha som genväg
på startsidan (rutan längst till höger ska bli ibockad) och klicka därefter OK.
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Du kan nu nå din sparade sökning direkt från startsidan.

Ta bort din sparade sökning:
-Välj Organisera

-Hitta din sökning, som du sparat i ”Mina rapporter”
-Och välj därefter ”Ta bort”
Tänk på att inte ta bort
mappen, utan bara den
sparade sökningen som
finns i mappen.

Spara en sökning till en fil
Du kan spara följande rapporttyper, vilket du väljer under fliken ”Möjliga rapporter”.
 Kort rapport
 Åtgärdsrapport
 Lång rapport
Exempel:
Efter att du gjort en sökning och ett nytt fönster öppnas, välj Arkiv/Spara som…
Ser du inte menyn Arkiv kan klicka på ”kugghjulet” istället och väl Arkiv/Spara som…
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Välj var du ska spara ner filen på datorn och namnge filen.
OBS Viktigt! Filformatet ska vara ”Webbarkiv, en fil (*.mht)”

Filen ska då få denna ikon.

Behöver du ytterligare support med att få fram egna sökningar och statistik eller lämna synpunkter på manualen kan du kontakta Synergi helpdesk synergihelpdesk@regionsormland.se.
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