
Manual för rapportering i Signe
- Mätning av tillgänglighet inom första linjen

Den här manualen beskriver i 7 steg inrapportering i verktyget Signe för 

mätning av tillgänglighet inom första linjen. Om du önskar mer info om 

de enkäter som ska rapporteras in och vad de olika fälten i enkäten 

innebär, vänligen läs anvisningarna som du finner inne i Signe och på 

Uppdrag Psykisk Hälsas hemsida. 

Frågor om rapportering besvaras av jonas.stenberg@skl.se

Senast uppdaterad 2016-09-20

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/barn-unga/forsta-linjen/tillganglighet-inom-forsta-linjen/
mailto:jonas.stenberg@skl.se


Inloggning och huvudmeny

Inloggning

• Logga in via http://vantetider.se (Välj "Logga in" längst upp till höger på sidan och tryck 
sedan på ”Rapporteringsverktyget”) 

• Eller direkt via https://signe.vantetider.se

Användarnamn: Din e-postadress

Lösenord: Nya rapportörer får ett engångslösen skickat till sig via E-post och SMS (om 
mobilnummer angivits). Använd engångslösen vid första inloggningen och välj ett lösenord. 
Fortsättningsvis använder du ditt valda lösenord.  

Logga ut genom att klicka på länken högst upp till höger. 

Huvudmeny överst på sidan

Hem: Signes startsida med nyheter och dokument.

Rapportera: Här får du en översikt över pågående rapporteringar och tillgång till 
rapporteringsformulären.

Resultat: Här kan du följa dina rapporterade uppgifter för pågående mätning eller från tidigare 
mätningar. Se fliken ”Första linjen” för att ta ut inrapporterade uppgifter i csv-format.

Kontakt: Ger dig möjlighet att via ett formulär anmäla ett tekniskt problem, supportärende, ge 
synpunkter på t ex. rapporteringen eller kring innehållet i databasen etc.  

Support

Om du har fler frågor som du inte får svar på genom denna manual är du välkommen att kontakta 

jonas.stenberg@skl.se. 

http://www.vantetider.se/
https://signe.vantetider.se/
mailto:support-psykiskhalsa@skl.se


Så här gör du för att börja rapportera

1. Klicka på Rapportera i huvudmenyn. 

Du få upp en översikt där du ser vad som ska rapporteras, Start av första aktivitet och/eller 

Avslutad aktivitet. Här ser du också status med röd, gul eller röd markering som visar om enkäten 

är ny, påbörjad eller klar. Du ser också vilken månad som just nu ska rapporteras och hur länge 

den nuvarande inrapporteringsperioden är öppen.  

Den månad som just nu 
ska rapporteras 

Status för din 
rapportering

Vilka datum 
rapporteringen är öppen

2. Tryck på Granska/Rapportera för den enkät du önskar att rapportera. 

Två olika enkäter kan rapporteras för tillgänglighet 
inom första linjen. För att läsa mer om de två 
enkäterna vänligen läs anvisningarna som du 
finner inne i Signe och på denna webbsida. 

1.

2.

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/barn-unga/forsta-linjen/tillganglighet-inom-forsta-linjen/


3. Tryck på Rapportera för att börja rapportera. 

Här kan du byta till den 
andra enkäten om du vill. 
Den som är grön är den 
som du markerat. 

Verksamhet X

När du valt enkät kommer du till denna vy:

När du klickat rapportera kommer den här vyn:

3.

Verksamhet X

Verk



4. Fyll i fälten i den översta raden genom att sätta markören i det fält du 

ska rapportera och skriv in siffrorna.

5. Efter varje rad (varje barn du fyllt i) trycker du Spara, eller tryck Enter på 

tangentbordet. 

6. Återupprepa steg 4. och 5. tills alla barn är ifyllda. 

5.

4.

Registrerade uppgifter ser du 
nedanför rapporteringsraden



7.               När du har rapporterat alla barn denna mätperiod, 

tryck på Klar uppe till höger om rapporteringsraden. Detta är en signal till 

ansvarig samordnare att du rapporterat färdigt. L

Ändra/ta bort
Om du vill ändra något klickar du på Editera och om du vill ta bort en rad klickar du på Rensa.

Paus i rapporteringen 
Du kan ta en paus i rapporteringen och fortsätta rapportera vid ett senare tillfälle så länge du 

sparat varje individ du rapporterat in.

7.
OBS! Om ni inte har några barn 

att rapportera den specifika månaden 

är det viktigt att ni ändå går in och 

trycker på klar-knappen så att 

systemet förstår att ni rapporterat in 

noll barn.

VIKTIGT!



Felmeddelanden

Vid ifyllning av enkäten kan felmeddelanden uppkomma. Undvik felmeddelanden genom att följa 

dessa anvisningar:

• Alla obligatoriska fält måste fyllas i.

• För denna mätning går det bara att rapportera in barn under 18 år.

• Datumen måste komma i rätt ordning. Tex måste datumet för Begäran om kontakt vara innan 

datumet för Start av första aktivitet.

• För enkäten Start av första aktivitet måste datumet för när den första aktiviteten startade vara 

inom den månad som rapporteras. Det samma gäller enkäten Avslutad kontakt, datumet för 

den avslutade kontakten måste vara inom rätt mätmånad. 


