
Direktrapportering

Användarstöd

Observera att bilderna i den här presentationen är tagna 
från Nova i produktionsmiljö. Mindre grafiska detaljer kan 
därför skilja sig något från den driftsatta versionen av 
Nova.



Kom igång med direktrapportering

Bilderna på följande sidor visar hur du gör för att 

komma igång med direktrapportering.

Direktrapportering

Funktionen direktrapportering gör det möjligt för 

ordningsvakter att rapportera händelser och skicka in 

dokumentationen till polisen, direkt under pågående 

tjänstgöring. 

Funktionen är tillgänglig vid händelserapportering av 

• ett gripande

• ett omhändertagande
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1. Påbörja en direktrapport

För att påbörja en direktrapport väljer du rapportera 

direkt som nu finns synlig i ett växlande knapp-par högst 

upp i flödet när du lägger till ett gripande eller ett 

omhändertagande.

Väljer du istället lägg till händelse rapporterar du  

händelsen precis som vanligt. Den skickas in till polisen 

tillsammans med resten av din tjänstgöringsrapport när 

du avslutar arbetspasset.
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2. Utfällbart fängselprotokoll

Fängselprotokollet finns inbakat i händelserapporten vid 

direktrapportering.

Om du svarar ja på frågan användes fängsel vid gripandet 

(eller omhändertagandet) så fälls ett fängselprotokoll ut 

undertill där du kan fylla i informationen.

Viktigt! När fängsel har använts så ska skälet till det 

beskrivas tydligt i fältet för beslutsgrund längre upp på 

sidan.
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3. Skicka in en direktrapport

När du fyllt i en händelse under rapportera direkt och 

trycker på skicka, får du först bekräfta att du sett 

informationen i den här rutan. 

Därefter skickas din direktrapport in till polisen och du blir 

omdirigerad tillbaka till din personliga startsida i Nova.
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4. När en direktrapport har 
skickats in till polisen

På startsidan kan du se dina rapporterande händelser och 

dina inskickade direktrapporter.
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5. När en direktrapport har 
skickats in till polisen

Du kan också se dina direktrapporter i listan över tillagda 
händelser. Systemet visar då en ikon och texten 
direktrapport inskickad.

Du kan inte ändra, ta bort eller på annat sätt interagera 
med direktrapporten här utan du kan då gå till
meny > Direktrapporter
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6. Direktrapporter i menyn

Du kan nå dina skickade direktrapporter via menyn.
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7. Översiktssida för inskickade 
direktrapporter

Här kan du öppna och granska de händelser du 

direktrapporterat till polisen. De är synliga i 

listan här, under din pågående tjänstgöring. 

När du avslutat din tjänstgöring finns 

direktrapporterna med i din 

tjänstgöringsrapport som vanligt. Du hittar dem 

under fliken Mina rapporter i menyn. 
Direktrapport
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8. Översiktssida för inskickade 
direktrapporter

När du klickar på en direktrapport i listan får du 

se din inrapporterade information som "read-

only”, det vill säga utan redigeringsmöjlighet.

Det beror på att en inskickad delrapport blir en 

inkommen handling hos polismyndigheten och 

får därför ej redigeras efter att den skickats in. 
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9. Direktrapporterade händelser
på tjänstgöringsrapporten

När du avrapporterar och avslutar ditt pass bakas dina 
direktrapporter in med övrig tjänstgörings- och 
händelseinformation i den vanliga 
tjänstgöringsrapporten.

Du kommer sedan åt dem i din historik i 30 dagar 
precis som vanligt. 
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Dela direktrapport med polis

Den här funktionen gör det möjligt för 

ordningsvakter att dela en direktrapport med en 

enskild polis, som då genast kan ta del av 

informationen via sin tjänstetelefon. 

Observera att dela-funktionen ska användas i 

samråd med den ingripande polisen.
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1. Påbörja delning av direktrapport

När du valt direktrapporter i menyn, kan du 

klicka in på en rapport för att granska den.

Längst ned på rapportsidan hittar du 

länkknappen dela direktrapport med polis 

som illustreras här till höger.

När du klickar på länkknappen kommer du till 

en ny sida där du behöver ange ett u-nummer 

för att dela direktrapporten vidare. 

(forts. nästa sida)
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2. Påbörja delning av direktrapport

Varje polis har ett unikt u-nummer som består 
av bokstaven u följt av 7 siffror. 

För att dela en direktrapport med en enskild 
polis, fråga efter dennes u-nummer och mata 
in siffrorna i fältet på den här sidan.

När du sedan trycker på knappen skicka, så 
skickas en kopia av din direktrapport 
automatiskt till den berörda polisen.

Att dela en direktrapport påverkar inte din 
personliga historik i Nova på något sätt.
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3. Delning med polis slutförd 

När din direktrapport har skickats så omdirigeras du 
tillbaka till din startsida i Nova. Du får även se en 
notifiering längst ned på sidan som bekräftar att 
direktrapporten har delats.

Tack, direktrapporten har delats med polisen
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