Registrera en avvikelserapport
Manual för registrering av avvikelserapport
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Logga in
Du hittar information och inloggning till avvikelsehanteringssystemet Synergi via Synergis
hemsida och Mina verktyg på Insidan.
Synergis hemsida finns under fliken: Service och stöd/System/Synergi Life

I inloggningsrutan skriver du in ditt användarnamn och ditt lösenord

Användarnamn:_____________
Lösenord:__________________

Inloggningsuppgifter
Behöver du inloggningsuppgifter eller glömt ditt användarnamn och/eller lösenord kontaktar
du i första hand din avvikelsesamordnare eller Synergi Helpdesk via e-post
(synergihelpdesk@regionsormland.se).

Välj kategori
Klicka på den kategori som känns relevant för händelsen.

Om du inte ser alla kategorier behöver du redigera dina genvägar. Genom att klicka på pilen
får du fram ”Redigera mina genvägar”. Om du då bockar ur alla kategorier kommer alla att
visas på din startsida. Om du bockar i en eller flera kategorier så kommer det begränsade
urvalet att synas.
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Registrera en avvikelse
1. Först ska du fylla i händelsedatum och tidpunkt för när händelsen inträffade.
Rapporterande enhet och uppgiftslämnare är förifyllda och är kopplade till din behörighet.
2. Välj därefter anledning till att händelsen registreras. Här väljer du Eget initiativ när du själv
har uppmärksammat en händelse.
1
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De här två fälten är
kopplade till din
behörighet och
redan ifyllda.

Kirurgkliniken…. (exempel)

2

3

Viktigt! Patientens
personnummer måste alltid
finnas med om en patient är
inblandad i händelsen

Om du klickar på
denna ikon får du
upp ett större
inmatningsfält.

OBS! Rapporterande enhet
Kontrollera att din Rapporterande enhet är korrekt, skulle den inte stämma så kontakta din
avvikelsesamordnare så att den ändras till den arbetsplats du är anställd vid enligt ekS. Annars
hamnar rapporten hos fel verksamhet.

Personuppgifter
Lägg till inblandad person
3. I avsnittet Personuppgifter lägger du till inblandad patient eller medarbetare, genom att
klicka på länken ”Lägg till inblandad person”.


Här är det viktigt att ange patientens personnummer, det måste alltid finnas med i en
rapport där en patient är inblandad i händelsen.
(Vid inblandad personal kan du ange ”xxx” istället för personnummer).

4. Fyll i relevanta fält och välj roll i fältet ”Person inblandad som”
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Klicka därefter på OK.
Du kan lägga till flera inblandade personer om det behövs genom att välja ”Lägg till inblandad
person” igen.

Uppgift om händelsen
Händelseförlopp
Nu är det dags att fylla i uppgifter om händelsen.
5. Fyll i händelseförlopp och tänk på att inte ange några personuppgifter och försök beskriv
händelsen utan att peka ut syndabockar.
6. Fyll i omedelbara åtgärder, som gjordes i direkt anslutning till händelsen och ge gärna egna
förslag till åtgärder, för att händelsen inte ska hända igen.
5
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OBS! Innan du skickar avvikelserapport behöver du kontrollera att inga personuppgifter
anges i händelseförloppsfältet. Personuppgifter ska endast anges i avsnittet Inblandade
personer! Att ange personnummer i händelseförloppet blir detsamma som att skicka personnummer via e-post, vilket inte är tillåtet.

Spara och skicka rapporten
7. När alla uppgifter som behövs är ifyllda klickar man på Spara/Skicka, längst upp till höger.
7
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Ett meddelande dyker upp att du inte längre har rättigheter att redigera detta ärende, då
rapporten har skickats vidare till utsedda ansvarig mottagare.

Avvikelsen skickas via systemet till de personer som är utsedda mottagare inom din verksamhet. Hör med din närmaste chef för att få veta till vem/vilka avvikelsen skickas.
Fält med en stjärna är obligatoriska fält som måste vara ifyllda för att rapporten ska kunna
skickas vidare. Övriga fält är frivilliga men det är givetvis mycket bättre om du kan fylla i
rapporten så noggrant och detaljerat du kan.

Öppna ärenden och Avslutade ärenden
8. På startsidan kan du se alla avvikelser som du själv har skrivit, både öppna och avslutade.
Rapportnr är klickbara och du kan läsa i rapporten hur långt utredningen har kommit.

Lämna gärna synpunkter på manualen till SynergiHelpdesk@regionsormland.se
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