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Projekt MAIVOR – mobilt arbetssätt inom vård och omsorg 

Målgrupp: Affärsområdeschefer och verksamhetschefer 

 

Planerade och oplanerade driftstopp för TES App och TES Webb 

Inga aktiviteter eller avvikelser har noterats.  

 

Utbildningsplan VeC/gruppchefer och verksamhetsombud 

Följande behov av stöd från Användarstöd inför driftstart av tids- och insatsregistrering 

har identifierats och verifierats med referensgruppen: 

 En förnyad och förstärkt utbildning till verksamhetsombuden. Rollen behöver 

förtydligas, utbildning i TES App, samt stöd i hur utbildning till kollegor kan 

ske (vilket material finns och hur kan det användas) 

 Förstärkt utbildning till verksamhetschefer. Inriktning mot statistik i TES Webb 

och debitering 

Utbildningstillfällen har bokats in, se nedan, och inom kort kommer projektgruppen att 

återkomma med en inbjudan samt hur många platser respektive utförare har till de olika 

tillfällena. Projektet och Användarstöd kommer inte att erbjuda någon extra utbildning 

utöver detta med undantag för den ordinarie grundutbildning i Treserva och TES som 

annonseras via Kunskapsportalen.   

Datum VeC/gruppchefer Verksamhetsombud 

Torsdag 5/4 09:00-12:00 13:00-16:00 

Tisdag 10/4 09:00-12:00 13:00-16:00 

Torsdag 19/4 09:00-12:00 13:00-16:00 

Onsdag 25/4 09:00-12:00 13:00-16:00 

Torsdag 3/5 09:00-12:00 13:00-16:00 

Torsdag 10/5 09:00-12:00 13:00-16:00 

Torsdag 17/5 09:00-12:00 13:00-16:00 

Fredag 25/5 09:00-12:00 13:00-16:00 

Torsdag 31/5 09:00-12:00 13:00-16:00 

Tisdag 5/6 09:00-12:00 13:00-16:00 

Tisdag 12/6 09:00-12:00 13:00-16:00 

 

För att kunna tillgodogöra sig utbildningarna på ett bra vis rekommenderar 

projektgruppen att VeC/gruppchefer arbetar i TES Webb och fortlöpande hanterar 

statistiken. En genomlysning av Treserva behöver genomföras och ej aktuella beslut 

avslutas. Ej avslutade beslut är en källa till att verksamheterna upplever att beviljad tid i 

TES är missvisande. Vidare rekommenderas att verksamhetsombuden har god 

kännedom om det utbildningsmaterial som finns att tillgå. 
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Utbildningsmaterial 

Helena arbetar med att uppdatera manualer, filmer och andra stöddokument utifrån 

inkomna förbättringsförslag och dialog på referensgruppen. Arbete avslutas och 

publiceras under mars. 

 

Fältstudier – identifiera eventuella teknik- och handhavandefel 

Användarstöd har nu genomfört fältstudier under tre veckor med syfte att kartlägga om 

det förekommer problem och utreda om dessa är teknikfel eller handhavandefel. 

Följande har noterats: 

 24 av 27 medarbetare saknar information om vart manualer finns och vart 

felanmälan görs. Upplevelsen är att man lär sig av andra kollegor och inte tar 

stöd i det utbildningsmaterial som finns 

 5 av 27 medarbetare har fått meddelandet ”inget nätverk” trots att tillgång till 

nätverk finns. Felet beror på att ”Global Protection” varit avstängt och har 

kunnat åtgärdas genom omstart av handenheten. Felanmält till LKDATA 

 3/27 medarbetare har fått meddelandet ” Data kan ej skickas till server” vid 

utloggning de senaste 30 dagarna. Om detta meddelande kommer ska 

medarbetaren följa instruktionerna i TES App 

 1/27 medarbetare har fått meddelandet ”Okänt fel” de senaste 30 dagarna 

 Ingen medarbetare har haft problem med DNH eller RFID-taggar de senaste 30 

dagarna. Registrering via RFID-tagg har alltid varit möjlig men de nyare 

handenheterna upplevs läsa av taggen sämre än de äldre handenheterna 

 9/27 medarbetare vet vad en RFID-tagg är och hur den används 

 15/27 medarbetare vet vad ett kvalitetssäkrat besök är  

 12/27 medarbetare har haft problem med att godkänna sina genomförda besök. 

Problemet beror på att de nedersta besöken täcks av ”signera-knappen”. I dessa 

fall måste godkännandet ske i två steg. Anmält som förbättringsåtgärd till 

Tunstall 

 Verksamheter som konfigurerar sina handenheter själva och använder andra 

mobilabonnemang, har betydligt mer problem med tekniken/kommunikationen 

än de som beställt allt från LKDATA 

Flera av de verksamheter som haft fältstudier meddelar att detta varit något positivt. 

Medarbetare har kunnat få tips och stöd och hjälp att hantera de frågor som finns. 

Meddela gärna marie.gunhardsson@linkoping.se om du ser ett behov av fältstudier i din 

verksamhet. Fältstudierna bokas in vecka för vecka och hanteras i turordning.  

 

mailto:marie.gunhardsson@linkoping.se

