Lathund HVB-hem. Uppföljning av placeringar: Inloggningar i Netigate

Registrera i formulär
Ta ut statistik

Användarnamn

Lösenord

Inloggningssida

hvbhem
hvbhem.readonly@y.komforb.se

●●●●●●●●
●●●●●●●●

www.netigate.se/kfv/login.asp
www.netigate.se

För att få tillgång
till de två lösenorden,
skriv till
info@y.komforb.se
För inloggningen till registrering i formulär: gå till www.netigate.se/kfv/login.asp
Välj enhet: HVB-hem Användarnamn: hvbhem Lösenord: ●●●●●●●●

Ange ditt ärende och
telefonnr och tid du
är anträffbar de
närmaste dagarna.

För att börja en ny registrering, välj Nytt formulär.

Alternativet Öppna befintligt formulär behöver inte användas vid uppföljning av placeringarna i HVBhem, eftersom hela registreringen sker när placeringen avslutas.
För inloggningen till läsrättighet till sammanställningar/rapporter: gå med webbläsaren till
www.netigate.se och klicka på [ Login ].

Fyll i Användarnamn: hvbhem.readonly@y.komforb.se;
och klicka på Login

Lösenord: ●●●●●●●●

När du trycker på ’Login’ kommer du direkt till ”Tryck-på-knappen-statistiken” för de placeringar som
redan registrerats av någon på Västernorrlands kommuners IFO.
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Startsidan i den statistiska sammanställningen kallas Översikt. Det går att kopiera tabeller och
diagram till en rapport i t.ex. Word, genom att markera, kopiera, och klistra in.
Under fliken ’Rapporter’ kan du få samma sak i en PowerPoint-presentation. Där kan man infoga
textruta och lägga till lite förklaring. Du kan också få ett Word-dokument som innehåller varje
registrerat ärende för sig.
Under fliken ’Korstabulering’ kan du få en sammanställning av svaren från t.ex. din kommun eller
svaren som gäller ett visst HVB-hem. Detta kallas ”filtrering” och det är den kategori registtreringar
du valt som fastnar i filtret och redovisas.

För sammanställning av din kommuns placeringar:
Klicka på ”Hem” överst på sidan. Välj sedan fliken Korstabulering. I kommunsammanställningen,
klicka på din kommuns namn. Då sammanställs endast din kommuns registreringar.

För sammanställning av placeringarna för ett visst HVB-hem fram till idag:
Klicka på ”Hem” överst på sidan. Välj sedan fliken Korstabulering. I den stora sammanställningen över
alla HVB-hemmen, välj det behandlingshem som är av intresse (om nu inte siffran för antalet är noll).
Endast det valda hemmets registreringar sammanställs. Här kan du se betyg som hemmet fått i
tidigare placeringar. Kompletterande kommentarer om placeringar kan också finnas, och de kommer
du åt genom att klicka på länken ”Granska fritextsvar” nederst på sidan.

Vårt råd till rapportering och kommunikation av resultat:
Om du ska berätta muntligt, använd mest bilderna, t.ex. i PowerPoint.
Om du ska lämna ifrån dig en rapport, skriv en rapport i t.ex. Word. Din text är budskapet, men
illustrera med diagram och tabeller som kopieras från sammanställningarna.

För frågor: Rolf Dalin, 070-6740094, rolf.dalin@y.komforb.se
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