
 

Manual för rapportering i Signe 

- Mätning av väntetider inom första linjen 

Den här manualen beskriver den manuella inrapportering till 

väntetidsmätningen av första linjen för barn och unga i plattformen Signe.  

Om du önskar mer information om mätningen av tillgänglighet inom första 

linjen, se uppdragpsykiskhalsa.se 

Frågor om rapportering skickas till barn- och unga-vantetider@skl.se  

Senast uppdaterad 2019-08-20 

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/fl/tillganglighetsmatning-inom-forsta-linjen/
mailto:unga-vantetider@skl.se


Inloggning 

• Logga in via http://vantetider.se.Välj Logga in längst upp till höger på sidan och klicka 

sedan på Rapporteringsverktyget. Eller logga in direkt via https://signe.vantetider.se 

 

• Ange ditt användarnamn (e-postadress). 

 

• Ange var du vill få din engångskod skickad, via sms eller e-post. 

 
• Ange din engångkod. 
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Så här gör du för att rapportera 

 
• Här ser du de två enkäterna Första besök och Avslutad kontakt. Välj den enkät du vill 

fylla i genom att klicka på Granska/Rapportera. 

• Klicka på  Rapportera. 



 

• Här ser du dina enheter. Välj den enhet du vill rapportera för genom att trycka på  

 

• Det är här du rapporterar. Fyll i fälten nedan och tryck Spara efter varje ifylld individ.  

 
• De ifyllda individerna syns sedan i listan nedanför.   

Rapportera. 



 

• När du har rapporterat alla individer denna mätperiod, tryck på Klar uppe till höger om 

rapporteringsraden. Detta är en signal till ansvarig samordnare att du rapporterat färdigt.  

 

• Den röda markeringen bli grön och månadens rapportering är färdig..   

 

Bra att veta 

• Alla individer behöver inte rapporteras in på samma gång. Du kan ta en paus i 

rapporteringen och fortsätta rapportera vid ett senare tillfälle. 

• Vid inaktivitet loggas du automatisk ut efter 10 minuter. Då är det bara att logga in på 

nytt och fortsätta rapporteringen. 

• Om du vill ändra data för en individ klickar du på Editera och om du vill ta bort en 

rad klickar du på Rensa. 

• Om du inte har några barn att rapportera den specifika månaden är det viktigt att du 

ändå går in och klickar på Klar så att systemet förstår att ni rapporterat in noll barn. 



Felmeddelanden 

 

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

följa dessa tips: 

• 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 Första kontakt. 

• Alternativet Ja under Patientvald väntan kan endast anges om det är mer än 7 dagar 

mellan datumet för Begäran om kontakt och datumet för Första besök. 

• För enkäten Första besök måste datumet för det första besöket vara inom den månad 

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

kontakten måste vara inom rätt mätmånad.  

 


