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FAQ – Frågor och svar, Mobilt arbetssätt i vård och omsorg 
 

Jag kan inte logga in i handenheten (ny medarbetare eller ny handenhet)? 

Inloggningsproblem beror vanligen på följande; 

1. Ofullständig behörighet. Kontakta ansvarig verksamhetschef som säkerställer att 

behörigheten är korrekt   

2. Felkonfigurerad handenhet. Kontakta LKDATA 

 

Jag brukar kunna logga in i handenheten, men idag fungerar det inte?  

Inloggningsproblem beror vanligen på följande; 

1. WiFi-signalen är för svag. Slå av WiFi i handenheten och använd mobildata för 

att logga in 

2. Om mobildata nyttjas, säkerställ att potten av mobildata inte är förbrukad 

3. Lösenordet har gått ut. Uppdatera ditt lösenord via password-kiosken 

4. Bristande tillgänglighet i TES App. Kontakta Användarstöd 

 

När jag har låst/låst upp GATE tar det en stund innan jag kan låsa/låsa upp ACE, 

och tvärtom. Vad beror det på? 

Låsen ska vara programmerade med en fördröjning på 10 sekunder. Meddela 

Användarstöd via webbformulär om inställningen är längre och behöver justeras. 

 

Jag kan inte låsa upp ACE eller GATE. Felmeddelande ”Upplåsning/låsning 

misslyckades. Okänt fel” visas på handenheten 

Låsning/upplåsning brukare fungera efter ytterligare 4-5 försök. Meddela Användarstöd 

datum och klockslag, aktuell handenhet, användarnamn och låsenhet.  

 

ACE- eller GATElåsen verkar inte orka öppna dörren. 

En dörr som var trög/svåröppnad eller som man var tvungen att trycka till innan den 

gick att öppna kräver även efter installationen samma manöver som innan. 

 

Hur registrera jag dubbelbemanning? 

Vid dubbelbemanning väljer en medarbetare den insats som ska utföras, exempelvis 

morgonhjälp, och den andra medarbetaren väljer insatsen dubbelbemanning. Den 

dagliga planeringen styr vilken medarbetare som väljer vilken insats.  

 

Vad gör jag om en brukare tackar nej till en planerad insats? 

Om brukaren tackar nej till en planerad insats ska detta registreras som bom-tid. För 

instruktioner, se manual 

 

Hur registreras insatser hos sammanboende? 

Om du utför insats samtidigt hos exempelvis ett makepar finns följande lösningar; 

1. Registrera ett gemensamt besök. Tiden viktas 50/50 mellan de valda brukarna 
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2. Registrera ett gemensamt besök. Justera tiden manuellt om viktningen 50/50 inte 

är korrekt 

3. Genomför och registrera insats hos brukare 1. Genomför och registrera därefter 

insats hos brukare 2 

 

Hur ska gemensamma besök hanteras, exempelvis inköp till flera brukare? 

Om du utför ett gemensamt besök för två eller flera brukare finns följande lösningar; 

1. Registrera ett gemensamt besök. Tiden viktas mellan de valda brukarna 

2. Registrera ett gemensamt besök. Justera tiden manuellt om viktningen inte är 

korrekt, det vill säga en brukare ska ha mer tid och en annan mindre 

3. Genomför och registrera insats hos brukare 1. Genomför och registrera därefter 

insats hos brukare 2 osv.  

 

Jag ska utföra två insatser i direkt anslutning till varandra hos samma brukare. 

Hur gör jag då? 

Om två eller flera insatser genomförs vid samma tillfälle finns följande lösningar; 

1. Välj de insatser som genomförts. Den utförda tiden viktas mellan valda insatser 

2. Välj de insatser som genomförts. Justera tiden manuellt om viktningen inte är 

korrekt 

3. Genomför och registrera insats 1. Genomför och registrera därefter insats 2 osv. 

 

Hur registrera jag resor? 

Resor registreras inte, utan faktureras separat 

 

Hur registrerar jag att jag besvarat ett larmanrop? 

Larmanrop registreras inte såvida insatsen inte är planerad och genomförs då brukaren 

larmar (exempelvis ett toalettbesök). Om så är fallet registreras larmanropet på den 

insats som larmanropet avser 

 

När ska jag välja insats? 

Insats/insatser väljs lämpligtvis i samband med att besöket avslutas 

 

Hur ska jag göra om jag har en elev med mig under arbetspasset? 

Den tid som utförs är den tid som ska registreras. Eleven ska inte ha någon handenhet 

eller registrera sin tid. Om och hur utförd tid påverkas då medarbetare är handledare 

kommer att utredas under projekttiden. 

 

Hur kan jag som verksamhetschef säkerställa att mina medarbetare har korrekta 

behörigheter? 

Behörigheter säkerställs i TES webb. Manualen för TES webb beskriver hur. 
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