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Indikatorn för överbeläggning baseras på dagliga mätningar men redovisas som 
andel per månad. Rapporteringen kan göras dagligen eller samlat för hela eller 
delar av månaden, dock ska hela månaden vara rapporterad senast 15 dagar 
efter månadens slut.  

Databasen för överbeläggningar ligger på samma sida som databasen för 
väntetider. Därför finns det information på förstasidan som riktar sig till de som 
rapporterar väntetider. Titta därför efter information som vänder sig till er som 
rapporterar överbeläggningar. 
 
På första sidan finns en lista med kontaktuppgifter till samtliga samordnare 
(Samordnare, överbeläggningar). Har du frågor ska du i första hand kontakta 
din lokala samordnare. 
 

1. Logga in 
Säkerhetslösningen innebär att du inte har ett fasta lösenord utan att du får ett 
nytt lösenord varje gång du ska logga in. Lösenordet får du genom att begär det 
vid inloggningssidan och du erhåller det då via e-post. Du loggar sedan in med 
din e-postadress och det lösenord du har fått.  

 

Gör så här: 

1. Öppna din webbläsare och gå till https://signe.vantetider.se  eller 
www.vantetider.se (inloggningen är lite längre ner på höger sida) och 
tryck på Logga in. 

2. Skriv in din epostadress i fältet och klicka på ”Begär engångslösen”. 
3. Lösenordet som är en sexsiffrig kod skickas omedelbart till din e -postlåda. 
4. Öppna din e-postlåda för att se lösenordet (stäng inte din webbläsare) . 
5. Fyll i den sexsiffriga koden och klicka på Skicka. 

https://signe.vantetider.se/
http://www.vantetider.se/
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På förstasidan finns aktuell information som kan vara relevant för er som är 

rapportörer eller samordnare för rapportering av överbeläggningar. Det finns 

också information som riktar sig till de som rapporterar väntetider.  

 

2. Rapportera 
 

För att rapportera klickar du på ”Rapportera” överst på första sidan.  
 
 
 

 
 
 
 

Sedan klickar du på ”Granska/rapportera”. 
 

 

 
 
 
När du kommer in på rapporteringssidan visas en rad för varje sjukhus uppdelat 
på slutenvård och psykiatrisk vård. För varje dag kan du fylla i uppgifter över 
antalet överbeläggningar, antalet utlokaliserade patienter, samt antalet 
disponibla vårdplatser.  
 
Du kan enbart se några dagar per sida. För att bläddra mellan sidorna/dagarna 
klickar du antingen på sidnumren eller på pilarna bredvid dessa.  
 

Klicka här för att rapportera Här finns aktuell 
information  

Klicka här för att 
rapportera 

Röd markör = rapportering inte har påbörjats.  

Gul markör= rapporteringen har påbörjats 
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Tips! 
 För att spara kan du trycka på Enter. 
 Du kan använda tangentbordet och tabb-tangenten för att 

förflytta dig mellan inmatningsfälten i rapporteringsformuläret.  
 

Skriv in antalet 
överbeläggningar 
här 

Skriv in antalet 
disponibla 
vårdplatser här 

Skriv in antalet 
utlokaliserade 
patienter här 

Här kan 
du 
bläddra 
mellan 

sidorna 
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3. Kontrollera och spara 
Kontrollera en sista gång innan du sparar att inmatningarna är korrekta och ser 
rimliga ut, samt att alla fällt är ifyllda. När du sparar räknas det automatiskt ut 
en procentsats för andelen överbeläggningar och utlokaliseringar för den ifyllda 
perioden. När du är klar loggar du ut. 
 

 
 

4. Resultat 
För att se värdet på indikatorerna för den period som du rapporterat klickar du 
på ”Rapportera”, och sedan ”Vårdutbud/status”. 
 
 
 

 
 
 
 
Kontakt: Elin.shaffer@skl.se 

 

Klicka här för att 
se aktuellt värde 

för indikatorerna 

Andel överbeläggningar 
och utlokaliserade 

patienter 


