Utreda/Hantera en avvikelserapport i
Synergi Life
För ansvarig mottagare/avvikelsesamordnare

Innehållsförteckning
Inkommen avvikelserapport, översänt via e-post..........................................................................3
Inloggning Synergi Life ................................................................................................................3
Inloggningsuppgifter .................................................................................................................... 3

Startsidan .......................................................................................................................................4
När du ska skriva en egen avvikelserapport ................................................................................... 4
Välja kategori ........................................................................................................................... 4
Mina rapporter på Startsidan (Min enhet) ..................................................................................... 5
Ändra ”Min enhet” på Startsidan .................................................................................................. 6

Skicka rapport vidare till annan verksamhet .................................................................................7
Ändra ansvarig enhet ................................................................................................................... 7
Instruktioner................................................................................................................................ 7

Avvikelsehantering........................................................................................................................9
Öppna rapport ............................................................................................................................. 9
Rapporthanteringslogg ............................................................................................................. 9

Händelse ......................................................................................................................................10
Uppgift om händelsen ................................................................................................................ 10
Underkategori/Händelsekategori............................................................................................. 10
Referenser ............................................................................................................................. 11
Trolig orsak ............................................................................................................................ 11
Lägg in kommentar................................................................................................................. 12
Rapporteras externt................................................................................................................ 12
Synergi Life version 15

2021-09-28

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

Sidan 1 av 19

Diarienummer ........................................................................................................................ 12
Konsekvensbedömning och Sannolikhet för upprepning ........................................................... 12

Inblandade personer ....................................................................................................................13
Allvarlighetsgrad .........................................................................................................................13
Förklaring till Allvarlighetsgrad. ................................................................................................... 13

Åtgärd ..........................................................................................................................................13
Åtgärdstyper.............................................................................................................................. 14
Uppföljning av åtgärd................................................................................................................. 14
Genomförande av uppföljning................................................................................................. 16
Skicka begäran om Åtgärd till annan verksamhet (Åtgärdsförslag)................................................. 17
Ta emot begäran om Åtgärd (Åtgärdsförslag)............................................................................... 17

Överordnade rapporter ................................................................................................................17
Underliggande rapporter .............................................................................................................17
Bifogade dokument .....................................................................................................................18
Signaturer ....................................................................................................................................18
Spara och avsluta rapport ............................................................................................................18
Under behandling ...................................................................................................................... 18
Avsluta rapport .......................................................................................................................... 18
Återkoppling.............................................................................................................................. 19

Synergi Life version 15

2021-09-28

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

Sidan 2 av 19

Inkommenavvikelserapport, översäntvia e-post
När du har fått ett e-postmeddelandeom en avvikelserapport kan du:
Öppnabifogad fil (1)
= Dukan läsa rapporten i en förkortad version(rapport och åtgärdsdel)men ej
redigera.Krävsingeninloggning.
Klickapå länkenför att kommatill rapport (2)
= Dukommer direkt in i SynergiLife och in i aktuell rapport och kan redigera
rapporten.Inloggningkrävs.
Klickapå länkenför att få en full beskrivningav rapport (3)
= Dukan läsahela den aktuellarapporten i läslayoutmen inte redigerai rapporten.
Inloggningkrävs.

1

Ö

2
3

InloggningSynergiLife
På Insidanhittar du information och inloggningtill avvikelsehanteringssystemet
SynergiLife
via Synergishemsidaoch Mina verktyg.
Synergishemsidafinns under fliken: Serviceoch stöd/System/SynergiLife
--------------------------------------------------------------------------------I inloggningsrutanskriverdu in ditt användarnamnoch ditt lösenord

Inloggningsuppgifter
Har du glömt ditt användarnamnoch/eller lösenordkontaktar du i första hand din
avvikelsesamordnare
eller helpdeskvia synergihelpdesk@regionsormland.se
.
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Startsidan
När du ska skriva en egen avvikelserapport
Välj ”Gå till Förenklad vy” (4) i menyn för att skriva in din rapport, för att rapporten ska skickas
till ansvariga mottagare och för att du inte ska utreda/hantera din egen rapport. Därefter går
du tillbaka till ”Gå till Utvidgad vy”

Välja kategori
Välj den kategori som händelsen handlar om.
För att se 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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Mina rapporter på Startsidan (Min enhet)
Det du ser på startsidan beror på vilket värde som är inlagt under ”Min enhet” i din
behörighet. För att ändra ”Min enhet” se avsnitt ”Ändra min enhet på startsidan”.
På startsidan har du tillgång till:
 Min enhets rapporter
 Min enhets åtgärder
 Mina tilldelade rapporter
 Mina tilldelade åtgärder
 Mina registrerade rapporter

Grå färgmarkering indikerar att rapporten har status Registrerad.
Ljusblå färgmarkering indikerar att rapporten har status Under behandling.
Klicka på siffrorna och du får en tabell med vilka rapporter det gäller.
Klickar du på summan får du fram alla rapporter, både registrerade och under behandling.

Röd klocka = åtgärderna har förfallit
Gul klocka = åtgärderna förfaller den här veckan
Blå klocka = åtgärderna är inom satt tid
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Ändra ”Min enhet” på Startsidan
Det du ser på startsidanberor på vilket värdesom är inlagt under ”Min enhet” i din
behörighet.För att ändra till annanverksamhetpå din startsidaså klickardu på ditt namn
överst till höger på Startsidan.

Under ”Min enhet” ändrar du via organisationsträdettill den verksamhetsom du vill se på
Startsidan. Väljer du överstanivån på t ex MedicinklinikenNLNså ser du den nivå plus alla
underavdelningarsom finns. Vill du däremot bara se MedicinmottagningenNLNså väljer du
MedicinmottagningenNLNi organisationsträdeti ”Min enhet”.
Du kan bara se rapporter för de verksamhetersom du har behörighet till.
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Skickarapport vidare till annanverksamhet
Ändra ansvarigenhet
Om din verksamhetinte skavara ansvarigför rapporten utan den skautredas/hanterasav en
annanansvarigverksamhetskickardu den vidare.

Instruktioner
En del externaoch interna verksamheterhar specifikainstruktionerhur man skickaravvikelser
till dem. Semer info på hemsidanunder Användarstöd.

OBS!Ingenytterligare hanteringskaskeom en rapport skickasvidaretill annanverksamhet.
Statuspå rapportenskavara Registrerad
.
Klickapå Öppnarapport (4).

4

Vid fältet Ansvarigenhet klickar du på Ändra(5).

5

En dialogrutaöppnas.Välj Ansvarigenhet (6).
Hitta den verksamhetsom du vill skickaavvikelsentill genomatt sökapå verksamhetens
namn i sökrutaneller klickapå plustecknen.Lämnafältet för rapportbearbetaretomt.
OBS!Innan du skickarvidareen avvikelserapportbehöverdu kontrolleraatt inga personuppgifter angesi händelseförloppsfältet.Personuppgifterskaendastangesi avsnittet
Inblandadepersoner! Att angepersonnummeri händelseförloppetblir detsammasom att
skickapersonnummervia epost,vilket inte är tillåtet.
När en patient är inblandadi händelsenska alltid personuppgifterfinnasmed på patienten
innan ni skickarrapportenvidare. Finnsinte personuppgifternamed i rapporten behöverni
fråga den som skrev rapporten vilken patient det gäller ochskrivain uppgifternaunder
avsnittet Inblandadepersoner.
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6

Lämnastomt!

7

Lämnastomt!

I Meddelandetill ansvarigenhet eller rapportbearbetare(7) skriverdu en kort information om
varför rapporten skickasvidare.Detta sparasi Rapporthanteringsloggen
och kan läsasi
e-postloggen(se avsnitt Rapporthanteringslogg
).
Klickapå Ok och därefter Spara/Skicka
. I pop-up rutan väljer du status Registrerad
.
Ett automatiske-postmeddelandeskickastill den personsom är ansvarigför vald enhet. Den
valdaenheten ”äger” nu rapportenoch har ansvarför att utreda/hanteraoch avsluta
rapporten.
När rapporten avslutasskickasett automatiske-postmeddelandetill den som skapat
rapporten samt den som står som ansvarigför Rapporterandeenhet.

SynergiLife version 15 2021-09-28

* Ett utskrivetdokumentär alltid en kopia,giltig versionfinns på webben*

Sidan8 av 19

Avvikelsehantering
Öppnarapport
Klickapå Öppnarapport (8). Om avvikelsenhar hänt inom din verksamhetpåbörjardu
utredning/hanteringen.
OBS!Om den skautredas/hanterasav en annanverksamhetskickardu den vidare utan
ytterligare hantering.Seavsnittet ”Skickarapport vidaretill annanverksamhet”hur du skickaren
rapport vidaretill annanverksamhet.

8
9

Rapporthanteringslogg
I rapporteringshanteringsloggen
(9) kan du se rapportensflöde från början till nu.

9.1

Om du klickarpå e-postloggikonen(9.1) får du upp till vilka e-postmottagareavvikelserapporten
har skickatstill och vilket meddelandesom skrivits.
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Händelse
Börja med att Expanderaalla (10). Detta gör att alla rubriker i rapporten öppnas.
Stjärnmarkeradefält är obligatoriska.

Uppgift om händelsen
Läsigenomavvikelsenoch välj sedanrelevant Underkategori/Händelsekategori
(11).
Kontrolleraävenatt rätt kategori är vald,(överst i avvikelserapporten).
Du behöverocksåändraStatustill Underbehandlinginnan du spararrapporten.

10

11

Underkategori/Händelsekategori
Underkategoriär den övre nivån och händelsekategoriär den nedre nivån i mappstrukturen.
Endasten händelsekategorikan väljas.Välj därefter OK.
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Referenser
Referens används till att märka/tagga rapporter, så att du i systemet kan söka fram dessa vid
behov.

Trolig orsak
Fortsätt ner på sidan och ta ställning till Trolig orsak (12) (= vad berodde avvikelsen på).
Orsakerna är indelade i olika områden och det är möjligt att välja flera olika orsaker.
Välj Trolig orsak utifrån områdena
 Utbildning & Kompetens
 Omgivning
 Teknik, utrustning & apparatur
 Procedurer/rutiner & riktlinjer
 Kommunikation & information
Trolig orsak är endast valbar på tredje nivån i mappstrukturen. Flera orsaker kan väljas.
Välj därefter OK.
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13

Skriv in ev kommentarer.Ska användasför egna
anteckningar, inte för att skriva in åtgärder.

14
Skrivskyddat fält. Här hamnarinlagda
kommentarer. Går inte att ändra.
15
16
17

Läggin kommentar (13). Härläggsev. kommentarerin. Kommentarenflyttas då ned i det
skrivskyddadefältet Kommentarer (14) när man sparar,varje kommentarmärks med
användarnamnoch datum. Det är möjligt att läggain flera kommentarervid olika tillfällen, de
läggersig då i kronologiskordning.Det går INTEatt ändra i en sparadkommentar.
OBS!Vidtagnaeller planeradeåtgärderskafyllas i underavsnittet Åtgärd (inte i
kommentarsfältet). Detta för att åtgärdernaskakunnasesvid återkopplingtill registrerare
och till annanverksamhet.
Rapporterasexternt (15) Härangerman vem som kommeratt få kännedomom ärendet.
Fleraval kan anges.
OBS!Detta är endastför statistik/sökbarheti SynergiLife, systemetskickarINTEärendet
vidare till någon.Välj Ej aktuell om rapportering/kännedomtill annanperson/enhetinte
behövs.
Diarienummer (16) Här kan du läggain ett diarienummertill t e x lex Mariaärende,
patientnämndsärendeeller liknandesom hör till avvikelsen.
Konsekvensbedömningoch Sannolikhetför upprepning (17). Fylli vilka konsekvenser
händelsenhar medfört och hur stor sannolikhetdet är att händelsenupprepas.
Skalaför sannolikhet

Riskmatris

(Källa: Handbok; Riskanalysoch händelseanalys,SKL)
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Inblandade personer
Detta avsnitt bör vara ifyllt vid registrering av avvikelsen. Om inte, kan man här komplettera
informationen. Om ikonen visar en siffra är fältet ifyllt och finns även i högra hörnet längst
upp i rapporten.

Eventuella tomma rader av inblandade personer måste tas bort för att kunna spara
avvikelserapporten.

Allvarlighetsgrad
Ta ställning till Allvarlighetsgrad. Bedöm alltid den faktiska händelsen, inte vad som kunde ha
hänt.

Förklaring till Allvarlighetsgrad.
1. Mindre = obehag eller obetydlig skada.
2. Måttlig = övergående funktionsnedsättning (sensorisk, motorisk, fysiologisk, intellektuell
eller psykologisk), förlängd vårdepisod för en eller två patienter, förhöjd vårdnivå för en eller
två patienter.
3. Betydande = bestående måttlig funktionsnedsättning (sensorisk, motorisk, fysiologisk,
intellektuell eller psykologisk), förlängd vårdepisod för tre eller fler patienter, förhöjd vårdnivå
för tre eller fler patienter.
4. Katastrofal = dödsfall/självmord, bestående stor funktionsnedsättning (sensorisk, motorisk,
fysiologisk, intellektuell eller psykologisk).

Åtgärd
Välj Lägg till åtgärd, då öppnas ett åtgärdsfönster. Fyll i fälten och beskriv vilka åtgärder som
kommer att vidtas för att förhindra att händelsen upprepas. Du kan lägga till fler åtgärder
efter att du sparat.

OBS! Viktig att du beskriver åtgärden i Beskrivning av åtgärd för att få en tydlig och
förklarande återkoppling.
Synergi Life version 15

2021-09-28

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

Sidan 13 av 19

Åtgärdstyper





Omedelbar åtgärd
Förebyggande åtgärd
Långsiktig åtgärd
Anteckningar

Omedelbar åtgärd
Den åtgärd som görs i direkt anslutning till händelsetillfället, t ex vid halkolycka och det är halt
på golvet så sätts en varningsskylt upp.
Förebyggande åtgärd
Den åtgärd som sätts in i förbyggande syfte, t ex tätare underhålls -intervaller av utrustning.
Långsiktig åtgärd
Den åtgärd som långsiktig ska se till att händelsen inte händer igen, t ex ändring och
implementering av rutiner och arbetssätt.
Anteckningar
Används när information ska ges varför en åtgärd inte vidtas eller används till att förtydli ga
eller förklara något.

Uppföljning av åtgärd
Rutan ”Följas upp” ska bockas i när en åtgärd ska följas upp för att bedöma effekten av den
vidtagna åtgärden. Då expanderas Åtgärdsfönstret enligt bild nedan.
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Fyll i datum för uppföljning när åtgärden senast ska följas upp. Denna uppföljning kommer att
ses på startsidan (är för tillfället under uppbyggnad) under ”Min enhets åtgärder för
uppföljning” och ”Mina tilldelade åtgärder för uppföljning” om ansvarig person är utsedd.
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Genomförandeav uppföljning
Cirkatvå veckorinnan datum för uppföljning infaller så skickasett e-postmeddelandetill
ansvarigaför enhetensom påminnelseatt uppföljningskagenomföras.Är en personutsedd
som ansvarigför åtgärd/uppföljningskickase-postmeddelandeendasttill den personen.
Fyll i:
Kommentartill uppföljning
Resultatför åtgärd
Datum för uppföljning utförd
Glöm inte att kontrolleraatt ”Status” för åtgärdenär ”Åtgärdat”. Klickapå OK.

När alla Åtgärderär åtgärdadekan du avslutarapporten enligt rutin, se avsnittet ”Sparaoch
avslutarapport”.
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Skicka begäran om Åtgärd till annan verksamhet (Åtgärdsförslag)
Skapa ny åtgärd. Fyll i alla obligatoriska fält och ange i Beskrivning av åtgärd vad ni vill få
åtgärdat eller vad som förväntas av mottagande verksamhet och ändra slutligen Status till
Förslag.
Ändra Ansvarig enhet för åtgärd till den verksamhet som ska ge besked om vidtagna eller
planerade åtgärder. Mottagande verksamhet får e-post med en direktlänk till åtgärdsfönstret.
OBS! Din verksamhet äger fortfarande rapporten, detta är endast en begäran om åtgärd.
Klicka OK.

Ta emot begäran om Åtgärd (Åtgärdsförslag)
När du fått en begäran om åtgärd (via e-post) ska du läsa igenom händelsen. Du har nu
läsåtkomst till rapporten även om den kommer från annat verksamhetsområde.
För att svara på begäran så skapar du en ny åtgärd (under åtgärdsförslaget) och beskriver de
åtgärder som ni vidtagit för att händelsen inte ska hända igen. Ange även vem som är ansvarig
för åtgärden. Åtgärden ska vara vidtagen/utförd innan man får sätta status Åtgärdat.

Överordnade rapporter
När du har flera rapporter som gäller samma eller liknande problem, (t ex en medicinsk
utrustning som går sönder 5 gånger vid olika tidpunkter och genererar 5 avvikelserapporter).
Dessa rapporter kan du koppla genom att utse en överordnad rapport som håller ihop
rapporterna.
Öppna en rapport, som ska vara underliggande, och ange i avsnittet Överordnade rapporter
vilken rapport som ska vara överordnad genom att välja Ny och skriv in det överordnande
rapportnumret.

Underliggande rapporter
I en överordnad rapport kan du i detta avsnitt se vilka rapporter som är underliggande till
denna. Här kan du även lägga till ytterligare underliggande rapporter genom att välja Ny. Se
även avsnittet Överordnade rapporter.
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Bifogade dokument
Du kan bifoga de vanligaste typerna av digitala dokument, t ex word, excel, pfd, e-post etc
eller en länk. Ange relevant Titel på dokumenten, dvs vad dokumentet gäller.

Signaturer
Specifika ansvariga personer kan signera rapporten. Detta betyder att registreraren kan se att
ansvarig person har läst rapporten och vilket datum den signerades.

Spara och avsluta rapport
Under behandling
När du är klar med din utredning/hantering behöver du kontrollera att status är Under
behandling.
Klicka därefter på Spara/Skicka.
Rapporten är sparad när du har fått ett meddelande om det.

Om du inte får ett meddelande om att rapporten har sparats beror det ofta på att det saknas
information i obligatoriska fält. Scrolla upp på sidan och följ anvisningarna i de
felmeddelanden som finns.

Avsluta rapport
För att ändra status till avslutad på rapporten måste du öppna den igen. Klicka på Öppna
rapport och markera sedan Avslutad (18) följt av Spara/Skicka.
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18

Åtgärdermåstevaraavslutadei avsnittet Åtgärd för att kunnaavslutarapporten.

Återkoppling
OBS!Åtgärderskavara ifyllt i avsnittet Åtgärd. Använd inte Kommentarsfältet för åtgärder!
En återkopplingvia e-post skickastill ansvarigenhet/personoch den som registrerat
rapporten när rapportenfår status Avslutad.

Lämnagärnasynpunkterpå manualentill SynergiHelpdesk@regionsor
mland.se
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