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1. Introduktion  
 

Logga in  

» På www.vantetider.se finns en länk ”Logga in”.   

» Inloggningsuppgifter, som består av din e-postadress och ett lösenord har du fått 

via e-post.    

» Har du glömt användarnamn/lösenord finns det en länk ”Jag har glömt…”  

Rapportering och status  

» Efter inloggning klickar du på ”Rapportera”.  

» Här får du en överblick över vad du ska rapportera inom Besök, Undersökning 

och/eller Operation/åtgärd, beroende på vad du ska rapportera.  

» Du ser det du ska se när mätningen pågår.   

» Här ser du en röd, gul och grön lampa:  

- röd lampa innebär att du ännu inte rapporterat  

- gul lampa innebär att du har påbörjat, men fortfarande har kvar 

någon/några rader att rapportera (gäller för de rapportörer som har fler 

Vårdcentraler att rapportera)  

- grön lampa innebär att du har gjort klar din rapportering för dina delar.   

  

Därmed kan även din samordnare se status för din rapportering under 

pågående mätperiod. Samordnaren kan med hjälp av systemet skicka en 

påminnelse som e-post som kommer till dem som ännu inte är klara med 

rapporteringen eller inför en ny rapporteringsperiod.  

  

Nollställda formulär  

» Rapporteringsformulären blir nollställda vid varje ny mätomgång (varje månad) – 

som en del av kvalitetssäkringen och att uppgifterna verkligen är aktuella.   

» Det innebär att du aktivt måste uppdatera informationen, det gäller både 

rapporterade uppgifter, men också för kontaktinformation/kommentarer.  

  

Redigera kommentarsfält/kontaktinformation  

» När du ska redigera i kommentarsfälten och Ledig kapacitets 

kontaktinformationsfält så dubbelklickar du i fältet. Där kan du sedan redigera i 

kommentars-/kontaktinformationsfältet och återanvända uppgifter från 

föregående mätning.   

» Tänk på att spara rapporterade uppgifter.  

» Efter att du rapporterat och sparat kan du när som helst under pågående 

mätperiod kontrollera dina uppgifter och göra ändringar.   

  
Värt att veta!  

Snabbtangenter:  

Alt + m visar ett fälts föregående mätningsvärde, du kan även dubbelklicka för 

samma effekt i rutan eller i kommentars/kontaktinformationsfälten. Alt+n 

Sparar forumuläret, samma som att klicka på knappen 'Spara'  

  

http://www.vantetider.se/
http://www.vantetider.se/
http://www.vantetider.se/
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2. När du loggat in  
När du har loggat in i Signe, rapporteringsverktyget för den nationella 

väntetidsdatabasen, ser du en startsida med meny överst samt nyheter till vänster 

för alla rapportörer och samordnare.  

I de gröna fälten finns information med anvisningar och handledning för rapportering 

samt andra viktiga dokument för en rapportör eller samordnare.  Grundläggande 

dokument som samtliga bör läsa finns i ett eget fält.   

  

 
  

» ”Hem”, du kommer till Signes startsida.  

» ”Rapportera” här får du en översikt och tillgång till rapporteringsformulären för det 

du ska rapportera: Aktuellt väntetidsläge, ledig kapacitet, Väntande patienter, 

Väntetid (faktisk)/Produktion under respektive Besök, Undersökning och/eller 

Operation/Åtgärd.  

» ”Resultat” här kan du följa dina rapporterade uppgifter för pågående mätning 

eller från tidigare mätningar.  

» ”Kontakt” här kan du kontakta oss kring tekniskt problem, supportärende, ge 

synpunkter på t ex. rapporteringen eller kring innehållet i databasen etc.   

  

3. Så här gör du för att rapportera  
» Klicka på ”Rapportera”.   

Här får du en översikt där du ser vad som ska rapporteras och du ser endast det 

du har behörighet att se, såsom Besök, Undersökning Operation/åtgärd och 

Operation/åtgärd-övriga. Här ser du också status med röd, gul eller röd lampa.  

  

  

  

  

  

  

  

1.1   Huvudmeny överst på sidan     
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 Värt att veta!   
 

  

Du kan använda tangentbordet och tabb-tangenten för att förflytta 

dig mellan inmatningsfälten i rapporteringsformuläret.    

   

    

  

 
  

  

» Det finns två sätt att klicka sig på för att komma vidare i rapporteringen. Du 

bestämmer själv vad som är bäst för dig.   

Här kan du navigera om du har fler sidor att rapportera. Är du på sidan 2 av 3, så kan du klicka på 

pilarna för att komma till nästa fråga för just sidan 2.     

  

Här kan du navigera mellan de olika frågorna (och kommer då till första-sidan).  

 

1  

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2   Menyval   

  

  

  
1   

2   
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1.3 Rapportera Aktuellt väntetidsläge  
» Klicka på ”Rapportera” för Aktuellt väntetidsläge. Nu kan du rapportera uppgifter. » 

Här kan du se det vårdutbud du ska rapportera och vilken organisationsenhet.  

» Menyn högst upp på sidan visar att du rapporterar ”Aktuellt väntetidsläge”, under 

Besök, Undersökning eller Operation/Åtgärd.  

 
  

» Vårdutbud: visar namnet på ditt sjukhus/mottagning och vad du ska rapportera 

för något.  

  

» ”Aktuellt väntetidsläge”: välj en uppgift i listan. Om du angett en uppgift, så 

måste du ange ”Uppgiften gäller från och med”  

  

>> Ingen uppgift används endast i undantagsfall exempel:  

  

Vårdutbud  Aktuellt 

väntetidsläge  
Uppgiften gäller 

från och med  
Kommentar   

Neurologi  Ingen uppgift  2010-05-15  Läkare saknas för närvarande. 

Patienterna hänvisas till 

Ysjukhuset.  

  

  

Vårdutbud  Aktuellt 

väntetidsläge  
Uppgiften gäller 

från och med  
Kommentar   

Ärrbråck  Ingen uppgift  2010-05-15  Operationsavdelningen stängd 
pga ombyggnad. Ombyggnad  
klar 2009-04-15  

  

» ”Uppgiften gäller från och med”: ange datum med bindestreck. Om du angett 

en uppgift, så måste du ange ”Aktuellt väntetidsläge”. Datum kommer även upp 

automatiskt.  

  

» ”Kommentar”: dubbelklicka på kommentarsrutan så öppnas ett nytt fönster där 

du kan skriva in upplysande information. Klicka Klar för att spara uppgiften. Du 
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kan också använda dig av snabbtangenterna alt + m och där återanvända 

föregående mätnings uppgifter.  

  

» Du kan nu rapportera samtliga rader och Spara, eller så går du vidare för att 

rapportera Ledig kapacitet.  

  

» När du sparat, blir lampan grön och på så vis kan ansvarig samordnare se att du 

är färdig med denna del av rapporteringen.  

  

» För dig som har fler sidor att rapportera: klicka på nästa sida för att se  

ytterligare rader att rapportera.  Glöm inte att spara.   

  

» Nu kan gå vidare för att rapportera Ledig kapacitet (eller annan uppgift). Du kan 

också ”Logga ut” och rapportera senare.   
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 1.4 Rapportera Ledig kapacitet   

» Du kan gå till rapportering av Ledig kapacitet genom att klicka på länken Ledig 

kapacitet eller klicka på pilarna. Om du kommer från Pågående rapportering, 

översiktssidan väljer du att klicka på Rapportera.   

» Du ser hela tiden vad du rapporterar Besök, Undersökningar eller 

Operation/åtgärd.  

  

 
  

» ”Vårdutbud”: visar namnet på ditt sjukhus/mottagning och vad du ska rapportera 

för något.  

  

» ”Ledig kapacitet”: ange Ja eller Nej. ”Nej” är förvalt. Om ledig kapacitet 

finns, anges ”Ja” och då måste även ”Kontaktinformation” fyllas i.  

  

För att underlätta för dig, finns det en knapp ”Välj nej för denna sida”, sedan sparar 

du, så blir alla uppgifter markerade med ”Nej”.  

  

» ”Kontaktinformation” dubbelklicka på rutan så öppnas ett nytt fönster där du ska 

skriva in uppgifter i form av e-post, webbadress, kontakt till person/funktrion 

och/eller telefonnummer. Uppgifterna som skrivs in syns på webben.  

  

Klicka Klar för att spara uppgiften. Du kan också använda dig av snabbtangenterna 

alt + m och där återanvända föregående mätnings uppgifter Exempel:  

Vårdutbud  Ledig  
kapacitet  

  

Kontaktinformation  

Urininkontinens  Ja  vardlots@yyy.se   

Tonsillektomi  Ja  Sven Svensson   
08-100 100, www.xx.se  

Åderbråck  Ja  anders.andersson@xxx.se  

Ljumskbråck  Ja  www.xxx.se  

  

» Du kan nu rapportera samtliga rader och Spara.   

  

» När du sparat, blir lampan grön och på så vis kan ansvarig samordnare 

se att du är färdig med denna del av rapporteringen.  

  

» För dig som har fler sidor att rapportera: klicka på nästa sida för att se  ytterligare 

rader att rapportera.  Glöm inte att spara.   

  

  

  

  

  

  

  

http://www.xxx.se/
http://www.xxx.se/
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» Nu kan gå vidare för att rapportera Väntande patienter (eller annan uppgift). Du 

kan också ”Logga ut” och rapportera senare.   

  

 

1.5 Rapportera Väntande patienter i tidsintervall eller antal väntande 

i Total och varav längre än 90 dagar.  
» Du kan gå till rapportering av Väntande patienter genom att klicka på länken 

Väntande patienter eller klicka på pilarna. Om du kommer från Pågående 

rapportering, översiktssidan väljer du att klicka på Rapportera.   

  

» Du ser hela tiden vad du rapporterar Besök, Undersökningar eller 

Operation/åtgärd samt Operation/åtgärd – övriga.  

  

  

  

  
  

  

  

» ”Vårdutbud”: visar namnet på ditt sjukhus/mottagning och vad du ska  
 

rapportera för något.  

  

» Rapportering”Tidsintervall antal dagar” (enligt alternativ 1 se basmodell 

2010): ange uppgifter i alla intervall samt uppgift i varav Frivillig/patientvald väntan 

91-. OBS: detta gäller även om uppgiften är 0.  

» För rapportering i radfältet varav medicinsk kontakta din 

väntetidssamordnare/sjukhussamordnare om uppgifter ska rapporteras för er del.  

Totalt antal väntande och väntande längre än 90 dagar fylls på per automatik dvs  

en summering av tidsintervallen (inte beräkning enligt basmodell 2009) och blir 

nedtonade och inaktiva.  
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» Rapportering”Antal väntande patienter” (enligt alternativ 2 se basmodell  

2010): ange en uppgift för ”Total” och ”varav längre än 90 dagar” samt 

”Patientvald/medicinskt orsakad väntan”. Ange uppgifter i alla fält. OBS: detta 

gäller även om uppgiften är 0.  

Fälten för tidsintervall i dagar blir nedtonade och inaktiva.  
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» ”Väntande redovisas på annan plats”: ange ett ”Ja” eller ett ”Nej”.  o Om ”Ja”, 

då måste kommentar anges vilken organisationsenhet som det ska 

redovisas.  

  

» ”Kommentar”: dubbelklicka på kommentars-rutan så öppnas ett nytt fönster där du 

kan skriva in uppgifter. Klicka Klar för att spara uppgiften. Du kan också använda 

dig av snabbtangenterna alt + m och där återanvända föregående mätnings 

uppgifter.  

  

» Du kan nu rapportera samtliga rader och Spara eller så går du vidare i menyn.  

  

» När du sparat, blir lampan grön och på så vis kan ansvarig samordnare se att du är 

färdig med denna del av rapporteringen.  

  

» För dig som har fler sidor att rapportera: klicka på nästa sida för att se  ytterligare 

rader att rapportera.  Glöm inte att spara.   

  

  

Nu kan gå vidare för att rapportera Väntetid (faktisk). Du kan också ”Logga ut” och 

rapportera senare.   
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 1.6 

Rapportera Väntetid (faktisk)    

» Du kan gå till rapportering av Väntetid (faktisk) genom att klicka på länken Väntetid 

(faktisk) eller klicka på pilarna. Om du kommer från Pågående rapportering, 

översiktssidan väljer du att klicka på Rapportera.   

» Du ser hela tiden vad du rapporterar Besök, Undersökningar eller 

Operation/åtgärd.  

» Rapporteringsformulären är öppna för månadsrapportering för de landsting som valt 

att rapportera det (eller per halvår, juli-augusti resp januari).  

» Du ser hela tiden om du rapporterar Besök, Undersökningar eller 

Operation/åtgärd.  

  

 

» ”Vårdutbud”: visar namnet på ditt sjukhus/mottagning och vad du ska 

rapportera för något.  

  

» Rapportering ”Tidsintervall antal dagar” (enligt alternativ 1 se basmodell 

2010): ange uppgifter i alla intervall samt uppgift i varav Frivillig/patientvald 

väntan 91-. OBS: detta gäller även om uppgiften är 0.  

  

» För rapportering i radfältet varav medicinsk kontakta din 

väntetidssamordnare/sjukhussamordnare om uppgifter ska rapporteras för er del.  

Totalt antal väntande och väntande längre än 90 dagar fylls på per automatik dvs en 

summering av tidsintervallen (inte beräkning enligt basmodell 2009) och blir 

nedtonade och inaktiva.  

  

» Rapportering ”Antal genomförda” (alternativ 2 se basmodell 2020): ange en 

uppgift för ”Total” och ”varav genomförda inom 90 dagar” samt 

”Patientvald/medicinskt orsakad väntan”. Ange uppgifter i alla fält.  OBS: 

detta gäller även om uppgiften är 0.  

Fälten för tidsintervall i dagar blir nedtonade och inaktiva.  
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» När du sparat, blir lampan grön och på så vis kan ansvarig samordnare se att du är 

färdig med denna del av rapporteringen.  

 

» För dig som har fler sidor att rapportera: klicka på nästa sida för att se  ytterligare 

rader att rapportera.  Glöm inte att spara.  

Rapportering könsuppdelat  

Här anger du samma uppgifter som ovan, fast för man resp. kvinna. Du kan välja att 

rapportera enbart ett vårdutbud av fler, om så önskas, med man och kvinna.  

Se ovan för beskrivning av fälten.  
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Fallbeskrivningar vid rapportering i Signe  
 

Detta avsnitt beskriver olika exempel vid rapportering.  

 

  

  

  

  

  1  

  

2  

  

  3  

  
4  

  

5  

  6  

  

  7  

  
8  

  

  

1) Hematologi  

1 väntande patient längre än 90 dagar, som har patientvald väntan  

Så här rapporterar du: fyll i 0 i tidsintervallen 0-30, 31-60 och 61-90 dagar, 1 i något 

av de resterande tidsintervallen längre än 91 dagar och 1 på varav frivillig/patientvald 

väntan.    

I Signe summeras det i Total och varav längre än 90 dagar, då något av 

tidsintervall antal dagar fylls i. Fältet patientvald/medicinskt orsakad väntan 

summeras inte då det gäller för rapportering vid de tre fälten” under Antal väntande”.  

2) Hjärtsjukvård  

3 väntande patienter, 0 patienter längre än 90 dagar, 0 patienter med 

patientvald väntan  

Så här rapporterar du: fyll i antalet väntande i tidsintervallen 0-30, 31-60 och 61-90 och 

0 i varav Friviilig/patientvald väntan 91-.   

I Signe summeras det i Total (3) och varav längre än 90 dagar (0) fylls i automatiskt. 

Fältet patientvald/medicinskt orsakad väntan summeras inte då det gäller för 

rapportering vid de tre fälten” under Antal väntande”.  

  

3) Kvinnosjukvård  
0 väntande patienter  

 

1  

2  

3  
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Så här rapporterar du: Fyll i 0 i alla tidsintervall. Fältet varav Frivillig/patientvald 

väntan 91- ska inte fyllas i.  

I Signe visas det i Totalt (0) och varav längre än 90 dagar (0).  

  

4) Mag- och tarmsjukvård  

3 väntande patienter och 1 av dessa har väntat längre än 90 dagar och den 

patienten har Frivillig/patientvald väntan.  

Så här rapporterar du: Fyll i 2 väntande i något av tidsintervallen 0-30, 31-60 och 

61-90 samt 1 i något av tidsintervallen 91-120, 121-180-181-365, 366-, samt 1 i fältet 

varav Frivillig/patientvald väntan.  

I Signe summeras i Totalt (3) och varav längre än 90 dagar (1). Fältet 

patientvald/medicinskt orsakad väntan summeras inte då det gäller för rapportering vid de 

tre fälten” under Antal väntande”. 5) Ortopedi  

Totalt 10 väntande patienter, varav 5 patienter har väntat längre än 90 dagar 

och de 5 patienterna har patientvald väntan (dvs är samma patienter). Så här 

rapporterar du: fyll i antalet väntande i Total (10) samt i varav längre än 90 dagar 

(5) och i patientvald väntan (5). Alla fält obligatoriska.  

6) Reumatisk sjukvård  

Totalt 0 väntande patienter.  

Så här rapporterar du: fyll i antalet väntande i Total (0) samt i varav längre än 90 

dagar (0) och i patientvald/medicinskt orsakad väntan (0). Alla fält obligatoriska.  

  

7) Urologi  

Totalt 5 väntande patienter varav 1 har väntat längre än 90 dagar och har 

patientvald väntan och 2 patienter har medicinsk orsakad väntan kortare än 

kortare än 90 dagar.  

Så här rapporterar du: fyll i 4 väntande i något av tidsintervallen 0-30, 31-60, 6190 

och 1 väntande i något av tidsintervallen 91-120, 121-180-181-365, 366 och 1 i 

varav Frivillig/medicinskt orsakad väntan. De 2 patienterna med medicinsk orsakad 

väntan fylls i i något av intervallen varav medicinsk 0-30, 31-60 eller 61-90.  

8) Ögonsjukvård  

Totalt 2 väntande patienter som väntat kortare än 90 dagar. 1 patient har 

patientvald väntetid.  

Not: patienter med patientvald väntetid rapporteras inte som 

frivillig/patientvald väntan kortare än 90 dagar men förekommer i era lokala 

system och vid uttag av listor  

Så här rapporterar du: fyll i antalet väntande något av tidsintervallen 0-30, 31-60, 61-90 

och 0 i varav Frivillig/patientvald väntan.  

I Signe summeras Total (2) varav längre än 90 dagar (0).  

  

  

 

 

4  

5  

6  

7  

8  
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Fallbeskrivningar vid rapportering av Barn- och ungdomspsykiatri  

  

 

  

BUP-mottagning, Bäckefors  

4 väntande patienter, 2 patienter har frivillig/patientvald väntan längre än 61 

dagar.  

Not: Antalet i varav patientvald och varav frivillig/patientvald väntan kan inte 

överstiga antalet i tidsintervallet.  

Så här rapporterar du: fyll i antalet väntande i tidsintervallen 0-30, 31-60, 61-90 osv 

och varav patientvald (1) och varav frivillig/patientvald väntan 91- (1).  

BUP-mottagning, Göteborg (Anorexi/Bulimi) behandling  

2 väntande 0 patienter längre än 90 dagar och 0 patienter med patientvald 

väntan.  

Så här rapporterar du: fyll i antalet väntande i tidsintervallen 0-30, 31-60, 61-90 osv 

och varav patientvald (0) och varav frivillig/patientvald väntan 91- (0).  

BUP-mottagning, Göteborg (Anorexi/Bulimi) behandling  

4 väntande patienter, 2 patienter har frivillig/patientval, 1 patient av dessa har 

patientvald under 60 dagar.  

Not: patienter med patientvald väntetid rapporteras inte som 

frivillig/patientvald väntan kortare än 60 dagar men förekommer i era lokala 

system och vid uttag av listor.  

Så här rapporterar du: fyll i antalet väntande i tidsintervallen 0-30, 31-60, 61-90 osv 

och varav patientvald (1) och varav frivillig/patientvald väntan 91- (0).  
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4. Ändra rapporterade uppgifter  
  

» Det är alltid möjligt att ändra uppgifter under pågående mätningsperiod  Du 

upptäcker de felaktiga uppgifterna själv genom att kontrollera mätningen eller så 

får du en signal från din samordnare om att uppgifterna i mätningen kan vara 

felaktiga.  

» Att ändra i en mätning går till på samma sätt som att rapportera en mätning. Dock 

har mätningen redan från början en grön lampa, eftersom den i princip signalerar 

att det är rapporterat till samordnaren.   

» Klicka bara på länkarna och rensa/korrigera uppgifterna. Du måste komma ihåg  att 

spara din ändring.  

5. Resultat  
Resultat ger dig möjlighet att få  sammanställningar 

över de uppgifter du  rapporterat, se Resultat i 

huvudmenyn.   

» Du kan se samtliga uppgifter i excel, grunddata för samtliga rader du rapporterar för 

pågående mätning och för tidigare 1mätningar.  

  

 


