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Allmän information 

Inloggning och säkerhet 
Alla som anmäler sig som deltagare i Equalis kvalitetssäkringsprogram får automatiskt ett 
användarkonto till Equalis Online. För att få tillgång till ytterligare konton ska man fylla i 
webbformuläret ”Beställning av nytt användarkonto”” som finns på Equalis hemsida.  

Användarnamnet som du får av Equalis är uppbyggt enligt: LABKOD + era initialer (tex 
2909DA). Har ni en gemensam inloggning används ”XX” eller ”YY” istället för era initialer. 

Lösenordet är vad man kallar ett starkt lösenod. Du kan alltid byta ditt lösenord själv när du 
är inloggad i Equalis Online. 
 
När du väl är inloggade kan du se de senaste inloggningarna i vänsterkanten. Av 
säkerhetsskäl blir du utloggad efter 60 minuters inaktivitet (du får en påminnelse från 
systemet när tiden börjar ta slut). Kom därför ihåg att alltid spara inmatad information innan 
du lämnar datorn.  

Behörighet 
I Online kan vi styra vilka funktioner som en användare ska kunna se. Detta anmäls vid 
registreringen av ny användare och kan även ändras efter hand. Behörigheten styr 
funktionerna ”Registrera resultat”, ”Ändra metodinformation”, ”Hämta rapporter” samt ”Ändra 
användarinformation”.   

Nivå 
I Online används begreppet ”nivå”. Nivå används om en användare är kopplad till flera lab 
eller enheter. Man kan även vara kopplad till en så kallad Medicinsk/Administrativ enhet, 
dessa kan administrera flera lab som hör ihop tex inom ett landsting.  

Högsta nivån är Administrativ enhet därefter följer Medicinsk enhet, Lab och Enhet. Det är 
alltid på enhetsnivå som man registrerar sina resultat. 
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Funktionen ”Byt nivå” som finns i Online innebär att man byter från tex en enhet ”2909-1” till 
en annan enhet ”2909-2” eller att man går från en enhet ”2909-1” till det överliggande labbet 
”2909”.  

Krav på webbläsare och mjukvara 
Applikationen innehåller en del funktionalitet som fungerar dåligt eller inte alls i gamla 
webbläsare. Uppdaterade versioner av Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari,Opera, 
Microsoft Edge kan användas utan risk för förlorad funktionalitet. För internet Explorer 
rekommenderas version 11 för att inte förlora funktionallitet. Alla dessa webbläsare kan 
hämtas kostnadsfritt från respektive företags hemsidor. 

Webbläsaren måste även stödja JavaScript och tillåta lagring av cookies för att 
webbapplikationen ska fungera. 

För att kunna läsa rapporter och hämta hanteringsanvisningar som är i pdf-format måste 
webbläsaren ha stöd för att visa pdf (vilket alla moderna webbläsare har). Om man använder 
Internet Explorer behöver Adobe Reader vara installerad på datorn.  

För att kunna se vissa bilder i Equalis Online (eg. Virtuell mikroskopi) samt spela upp 
filmsekvenser måste webbläsaren stödja html5 (alla moderna enl. ovan) och brandväggen 
acceptera filformatet ”.zif”.   
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Inloggning 
Inloggning sker via Equalis webbplats: 
www.equalis.se genom att klicka på 
hänglåssymbolen längst upp på sidan. 
 
 
 

 

  
Ange användarnamn och lösenord.  
Versaler och gemener hanteras som olika tecken 
för lösenordet.  
 
 

 
  
I de fall flera alternativ visas ska den labkod man 
vill arbeta med markeras.  

 
  

Startsidan  
Startsidan kan delas in i tre sektioner: 

1. Anslagstavlan med följande innehåll: 
- Information från Equalis (Övre högra) 
- Ikon för Registrera resultat samt 

snabblänkar till öppna omgångar (5 st 
visas) 

- Ikon för Tidigare resultat samt 
snabblänkar till senaste stängda 
omgångar (5 st visas) 

- Ikon för Hämta rapporter samt 
snabblänkar till senaste publicerade 
rapporter (5 st visas) 

 
 
 
 

 

2. Huvudmeny med följande innehåll 
- Växla språk (Svenska/Engelska) 
- Info om nivå + Byt nivå 
- Info om användare + Logga ut 
- Menyflikar för Onlines alla sidor 

 
3. Vänsterspalt med följande innehåll: 

- Info om nivå + Byt nivå 
- Info om användare + Redigera 

uppgifter  
- Senaste inloggningar  

 

  

2 
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http://www.equalis.se/
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Användarinformation 
Här visas vilka uppgifter som finns registrerade 
för den aktuella personen och laboratoriet.  
 
Ändra uppgifter (1 och 2 i bilden härintill) 
Personliga uppgifter och kontaktuppgifter till 
laboratoriet/enheten kan ändras direkt i fälten 
(med rätt behörighet). Ändringar visas 
omedelbart på bildskärmen men granskas av 
Equalis innan de läggs in i systemet.  
 
Lägg in din e-postadress om den inte redan finns 
angiven. Den är viktig för att vi ska kunna få 
kontakt med dig vid behov. Genom e-posten får 
du även meddelanden om när rapporterna är 
klara att hämta via Equalis Online. Det går att 
lägga in flera e-postadresser under personlig 
information, använd semikolon eller byt rad 
innan ny e-postadress skrivs in.  
 
Uppgifter om enhetens anslutningar (3-5 i bilden 
härintill) 
Ni hittar här uppgifter på era aktiva 
kvalitetssäkringsprogram och användare.  
Längst ned kan man se vilka användare som är 
kopplade till vilka program. Man ser även vilken 
roll som varje användare har i vårt system.  
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Registrera resultat  

1a. Klicka på en öppen omgång under 
Registrera resultat mitt på sidan. Du hamnar 
då direkt i resultatformuläret.   
 
1b. Om din omgång inte finns med i snabblistan 
– klicka på Registrera resultat (mitt på sidan 
eller i huvudmenyn). Här visas samtliga öppna 
omgångar som du har behörighet till.   
 
Väj önskat program och ev. omgång. 
 
I resultatformuläret kan man antingen klicka i 
fälten för att lägga in värden eller använda Tab-
tangenten 

 
 

 
  
2a. Numeriska resultat:  
Skriv in dina resultat. I vissa fall kan man även 
ange värden med <  eller >-tecken. Resultatet 
kommer då inte att beräknas men redovisas på 
laboratorielistan. 
 
2b. Resultatalternativ:  
Markera ditt alternativ i rullisten/chekbox.  
 
3. Komponentkommentar 
Klicka på ”>>>” för att skriva en kommentar. 
Denna text kommer att visas på svarsrapporten i 
anslutning till komponenten. 

 
 
 
 
 

 

 
Analysdag 
Analysdatum ska anges i många av våra 
program. Ange i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD. 
 
Övergripande kommentar 
Längs ner på resultatformuläret finns också 
möjlighet att skriva en allmän kommentar som 
berör hela provmaterialet eller omgången. Den 
skrivs i fältet ”Kommentar av analys/omgång”. 
Denna kommentar kommer inte att visas på 
svarsrapporten.  
 
Svar på frågeställning/fritextsvar 
I de fall en specifik frågeställning bifogas 
provmaterialet i fältet ”Frågeställning” ska 
eventuella svar på frågor skrivas i fältet 
”Kommentar av frågeställning”. 

 

 

 

Spara    
Det är mycket viktigt att vi har rätt metodinformation registrerat för varje deltagare, därför måste man 
kryssa i rutan ”Metodinformationen är korrekt för denna omgång” för att kunna spara.  
För att undvika att resultat inte sparas kan man inte lämna resultatregistreringen utan att spara. Kom 
ihåg att du kan ändra era inmatade resultat under hela svarsperioden. 

3
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Tidigare resultat 
Syftet med tidigare resultat är att man kan se 
exakt vad man har svarat och man kan även titta 
på omgångens bilder då sådana förekommer.   
 
1a. Klicka på en stängd omgång under Tidigare 
resultat mitt på sidan. Du hamnar då direkt i 
resultatformuläret.   
 
1b. Om din omgång inte finns med i snabblistan 
– klicka på Tidigare resultat (mitt på sidan eller 
i huvudmenyn). Här visas samtliga stängda 
omgångar som du har behörighet till.   
 
Väj önskat program och ev. omgång. 
 

 

 

 
 

Kommentar av stängd omgång 
 
I resultatformuläret för en stängd omgång är alla 
inmatningsfält låsta utom kommentarfältet längs 
ned på sidan ”Kommentar av stängd omgång”. 
Där kan man skriva ett meddelande till Equalis 
gällande den stängda omgången.  
 
 

 

 
  

 

  

1a 
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Ändra egen metodinformation 

Ändra 
För att ändra metodinformation klickar man på 
”Ändra metodinformation” längst ner till vänster 
på sidan. Fältet med metodinformation öppnas 
då för redigering. Välj i listan och om inget av 
alternativen passar kan uppgift ”Annan” väljas. 
Den uppgiften bör då kompletteras med 
förtydligande information i kommentarsfältet 
bredvid.  
 
Man kan sen välja att låsa sin metodinformation 
igen för att inte ändra något av misstag.  När du 
klickar på ”Spara” kommer både inmatade 
resultat och ändringar i metodinformation lagras 
i databasen.  
 
För program med flera provmaterial kommer 
ändringen på en komponent att slå igenom på 
alla material. 
 
 

 

 

 

Lägga till ta bort komponent 

Obs! Uttrycket ’Komponent’ kan variera i olika 
program, t ex Komponent/Undersökning/Analys. 
 
För program med flera provmaterial läggs en ny 
komponent till för alla material. 
 
Lägg till 
Välj ”Lägg till komponent” och välj komponent 
och metodologiska uppgifter i listboxarna. 
 
Ta bort 
Borttag av komponenter anmäls till Equalis, 

använd gärna kommentarsfälten.  
 
Spara uppgifterna när du gjort en ändring. 
Samtliga ändringar visas omedelbart på 
bildskärmen men kommer att granskas av 
Equalis innan de läggs in i systemet.  
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Hämta rapporter 

1a. Klicka på en omgång under Hämta 
rapporter mitt på sidan. Du hamnar då direkt i 
rapportfönstret med dina tillgängliga rapporter 
visade för den valda omgången (2).   
 
Klicka på en rapport och välj öppna eller spara. 
Du kan också ladda ner hela omgångens 
rapporter i en zip-fil(4). 
 
1b. Om din omgång inte finns med i 
snabblistan – klicka på Hämta rapporter (mitt 
på sidan eller i huvudmenyn).  
 
Välj sedan önskat kvalitetssäkringsprogram i 
den grå rutan (3). Senaste omgångens 
rapporter visas då i högra delen av fönstret (2). 
 
Om du vill titta på rapporter från en tidigare 
omgång väljer du detta i flervalslistan (4). 
 

 

 

 

 
 
Om rapporterna  
För varje omgång visas normalt följande rapporttyper: 
 

• Översiktslista: Visar en sammanställning av alla resultat. Filnamnet avslutas med ”OVL” eller 
”Översikt" 

• Laboratorielista: Laboratoriets egen resultatrapport. Finns i olika versioner beroende på 
kvalitetssäkringsprogram. Filnamnet och rapporten innehåller alltid deltagarens labkod. 

• Rapport_kommentar: Innehåller en sammanfattande kommentar från programkoordinator eller 
expertgrupp.  

 
För gruppresultatmottagare finns även rapporttypen ”Grupprapport” (kan även benämnas GRP1 eller 
GRP2) som visar flera enheters resultat i samma rapport. Vid behov förekommer även andra 
specialrapporter. För mer information se Equalis webbplats (För deltagare- Rapporter). 
 
Rapporterna är i PDF-format. De kan vid behov skrivas ut på papper eller sparas i den egna datorn.  
 
Arkivering 
Rapporterna är tillgängliga på Online upp till fyra år, såvida inte något annat meddelas. Det går att 
beställa arkiverade rapporter från Equalis. 

 
 
  

1a 
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Kopplade filer i resultatregistreringen (Bilder, filmer och dokument) 

Om det finns filer kopplade till 
provmaterialet/fallet visas dessa som blå 
länkar ovanför resultattabellen. 

 
När man klickar på en länk öppnas filen på 
olika sätt beroende på typ: 
 

a. Zoombar bild, Filmsekvens och vanliga 
bilder öppnas integrerat direkt i fönstret. 

b. PDF:er öppnas i nytt fönster. 
c. Övriga filer får man ladda ner till sin 

egen dator och titta på. 
 
För filer av typ a) finns följande funktioner: 
 

- För att byta bild klickar man bara på 
nästa blåa länk. 

- För att stänga ner visningen av 
bilder klickar man på neråtpilen i 
högra övre hörnet. 

- För att se bilden/filmen på helskärm 
kan man klicka på uppåtpilen i 
högra övre hörnet. 

- I vissa omgångar ligger två bilder 
bredvid varandra men oftast visas 
en bild i taget.  

 
 
 
För zoombara bilder finns även en egen meny 
där man kan navigera runt i bilden, byta 
förstorning samt se bilden i fullskärmsläge.  
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Support/Hjälp 

På inloggningssidan och samt under 
supportfliken på startsidan finns länkar till 
information och hjälp. 
 
Fel 
Om Equalis Online inte fungerar som det ska 
läs gärna först under ”Information och hjälp”. 
Kontakta Equalis om felet inte kan åtgärdas. 
 
Förändringar  
Equalis Online utvecklas och uppdateras 
kontinuerligt. Information om dessa 
förändringar och annan viktig information läggs 
ut under Supportfliken på Equalis Online.  
 

 

 
 

 
 


