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Egenkontroll - checklista
Denna instruktion gäller för kategorin ”Egenkontroll-checklista” och visar steg för steg hur en
egenkontroll som t ex Miljö registreras och hanteras i Synergi Life.
Syftet med egenkontroll är att förbättra effektivitet och resultatet av inspektioner och
standardiserade aktiviteter i vilka prestanda och arbetsmetoder ses över. En egenkontroll
måste planeras och samordnas och observationer samt riskfaktorer ska kartlägg as och följas
upp.
Det är berörd verksamhetschef/chef med utökad behörighet som har ansvaret att fylla i
checklistan i systemet.

Inloggning Synergi
På Insidan hittar du information och inloggning till avvikelsehanteringssystemet Synergi via
Synergis hemsida och Mina verktyg.
Synergis hemsida finns under fliken: Service och stöd/System/Synergi Life
--------------------------------------------------------------------------------I inloggningsrutan skriver du in ditt användarnamn och ditt lösenord

Inloggningsuppgifter
Har du glömt ditt användarnamn och/eller lösenord kontaktar du din Avvikelsesamordnare
eller Synergi Helpdesk (synergihelpdesk@regionsormland.se).
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Startsidan
Öppna Egenkontroll
På din startsida hittar du Kategori Egenkontroll – checklista. Klicka på länken.

Om inte Egenkontroll-checklista finns på din startsida?
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 i alla kategorier kommer alla sju att visas på
din startsida.

Skriv ut checklista
1. Klicka på ”Expandera alla”
2. Välj i rullisten den checklista du vill skriva ut.

3. Använd i Menyrad
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alternativt Ctrl+P och skriv ut.
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Steg för steg
Ansvarig enhet
Börja med att klicka på ”Expandera alla”, Ansvarig enhet fylls då i med automatik.

Händelsedatum (obligatoriskt fält)
Fyll i händelsedatum, det datum som Egenkontrollen påbörjas.

Ärende beskrivning (innehåll) (obligatoriskt fält)
Här skriver du vilken typ av Egenkontroll som ska göras, t ex Årlig kontroll, skyddsrond etc.

Rapporterande enhet (obligatoriskt fält)
Ska vara den enhet som egenkontrollen utförs på.

Lägg in en kommentar
Här kan du lägga in kompletterande information som t ex om att egenkontrollen berör flera
verksamheter, eller på vilken plats/lokal i verksamheten egenkontrollen genomförs.

Inblandade personer
Här väljer du ”Inblandad person” för att lägga till olika funktioner som är deltagare vid
Egenkontrollen, t ex eldsjäl, miljöombud.
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Checklista
Välj den checklista som är aktuell, t ex miljö.
Svara Ja, Nej eller Ej Aktuellt för varje checkpunktsfråga.

Skapa åtgärder vid Nej-svar
Steg 1
För att kunna spara egenkontrollen behöver svaren på nedanstående frågor besvaras:

Klicka på ”Redigera” (som finns i slutet på varje checkpunkt). Ett nytt fönster öppnas med
ytterligare frågor kring varför man angivit ett Nej-svar.
Ange vad som är fel och varför och vad som ska göras för att åtgärda det genom att svara på
frågorna.
Har du flera Nej-svar klickar på ”Nästa Nej-svar” (1). Annars klickar du ok.
När du svarat på alla nej-svar klicka på OK.
När du därefter skapar Åtgärder till respektive nej-svar behöver alla obligatoriska fält i
Åtgärdsfältet fyllas i för att kunna spara rapporten. Vet du med er att du har många nej-svar
kan ni skapa åtgärderna vid flera tillfällen.
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Steg 2
Nu är det dags att skapa själva åtgärdsraderna.
Klicka återigen på ”Redigera” vid de checkpunkter som har Nej-svar. Då öppnas fönstret upp
där du tidigare svarade på de tre frågorna. Nu väljer du ”Skapa ny åtgärd” (2). Klicka därefter
OK.
Nu skapas en åtgärdsrad som ska kompletteras med de åtgärder som ni vidtagit för att detta
inte ska hända igen.
Klicka på ”Redigera” (som finns i slutet på varje åtgärdsrad). Ett nytt åtgärdsfönster öppnas.
Fyll i alla obligatoriska fält.
Åtgärden ska ha status ”Förslag eller Under utförande”.
Beskriva Åtgärd

Ange vem som är ”Ansvarig person för åtgärd”. Personen måste ha utökad behörighet i
Synergisystemet för att kunna vara Ansvarig person för åtgärd. Om åtgärden ska följas upp, se
instruktion nedan. Annars klicka OK.
20-6972

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

2021-10-21

Sidan 6 av 9

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.

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
Sätt statusför åtgärdensom ”Åtgärdat”. Klickapå OK.

När alla Åtgärderär åtgärdadekan du avslutarapporten enligt rutin, se avsnittet ”!vsluta
egenkontroll”.
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Bifogade dokument, Kommentarer, Signaturer

Här kan du bifoga ett dokument.

Kommentarer kan vara information
och förslag till er verksamhet.

Signaturer kan göras av följande
roller.

Avsluta Egenkontroll
För att ändra status till avslutad på egenkontrollen måste du öppna den igen. Klicka på Öppna
rapport och markera Avslutad följt av Spara/Skicka.
Alla Nej-svar måste vara besvarade och åtgärder måste vara avslutade i avsnittet Åtgärd för
att kunna avsluta rapporten.

Lämna gärna synpunkter på manualen till Synergihelpdesk@regionsormland.se

20-6972

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

2021-10-21

Sidan 9 av 9

