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EASY-administratoren for virksomheden kan bygge op til to lister, som er helt specifikke. Her kan du læse
om, hvordan funktionen virker, hvordan du gør og se eksempler på lister.
Listerne vil fungere som et stempel på anmeldelsen og indgår i dataudtræk (eksport) og i søgninger. De kan
indeholde præcist det, som virksomheden efterspørger og er frivillige at bruge. Men, hvis administratoren
har oprettet en eller to lister, bliver de obligatoriske for alle anmeldelser. De kan ikke ses i den åbne
løsning, så her er det obligatorisk for EASY-anmelderen at vælge den relevante værdi.
Listerne kan være i op til 4 niveauer og indeholder ikke historik. Dvs. den liste, der gælder den dag ulykken
anmeldes, er den, der kan bruges. Oplysningerne kan ikke ændres som led i en berigtigelse.
En liste kan fx være 1) virksomhedens organisation eller 2) særlige ulykkestyper, som virksomheden finder
det relevant at registrere ulykke i forhold til. Nedenfor er flere eksempler på lister.
Det er frivilligt, om virksomheden vil opbygge disse lister overhovedet.
En liste ser sådan ud:
1 Værdi A
1.1 Værdi A1
1.2 Værdi A2
1.3 …
2 Værdi B
2.1 Værdi B1
2.1.1 Værdi B1-1
2.1.1.1 Værdi B1-1-1
2.1.1.2 Værdi B1-1-2

I overbliksbilledet kan alle brugere søge på de værdier fra listerne, som er relevante.

Listen kommer med i dataudtrækket (eksport) på denne måde:

Det betyder, at du selv skal arbejde med strukturen, hvis der skal laves hierarkiske statistikker og overblik i
Excell. Det er derfor værd grundigt at overveje, hvordan listen skal bygges op, hvis det er formålet at
trække statistikker. Excell kan sortere listerne ud fra de foranstående cifre, så derfor kan efterfølgende få et
bedre overblik over alle jeres anmeldelser. Eksempel på en rå liste og den samme – sorteret.

Sådan gør du
1) Vælg fanebladet

2) Vælg ny liste

3) Opret listen ved at give den en titel. Titlen bliver vist på alle skærmbilleder og dataudtræk
(eksport).
4) Skriv det første ”emne” og byg derefter listen ved at vælge ”tilføj” og ”flyt ind”/”flyt ud”.
Nummereringen sker automatisk.
5) Gem listen, når du er færdig. Du kan også slette en liste. Anmeldelser, som er oprettet med en
værdi fra listen, vil altid have den værdi selvom du sletter eller ændrer i en liste. Nummereringen
følger ikke slette værdier m.v., så du skal tænke dig godt om først. Husk også at lave en værdi, som
kan indeholde de anmeldelser, som ellers ikke kan placeres, fx ”øvrige personalekategorier” eller
”’andet arbejdsmiljøproblem”.

Eksempler på lister
Her kan du se nogle eksempler på lister, du kan opbygge i EASY – til inspiration.
Organisationsstruktur og arbejdssteder

Arbejdsmiljøproblem

Personalekategori

