
   
Omsorg och Äldreförvaltningen Dnr. ÄN 2017-393 
Enheten för IT och e-hälsa 

 

 

  
 

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.  

 

LKDATA informerar om Funktionsmobil MAIVOR 

För att optimera funktionaliteten på era Smartphones, rekommenderar vi att 

verksamheten alltid utser någon ”ansvarig” som startar om telefonerna en gång i vecka. 

I samband med omstart rekommenderas även att göra en kontroll av datamängden (sms 

till 4466). Om datamängden är slut, och telefonen befinner sig utanför Wifi, kommer 

inte överföring till/från TES-appen att fungera.  

Upplever ni att ni får fylla på datamängden ofta, så är vår rekommendation att ni byter 

abonnemangsform och det kan ni göra här: Itorder 

 

Upplever ni att batteritiden inte räcker till över ett arbetspass, kan ni komplettera med 

extra batteri, billaddare och/eller powerbank som kan beställas här: Itorder 

 

Loggkontroll digital nyckelhantering 

Det är varje verksamhets ansvar att genomföra loggkontroller, d.v.s. säkerställa att 

digitala nycklar endast nyttjas vid rätt tillfälle av rätt person. Manualen för TES Webb 

kommer att förtydligas med information om hur en logg av digitala nycklar framställs.  

 

Byte av batterier, digital nyckelhantering 

Larmgruppen får indikation på om batterinivån i ett ACE-lås är låg och batteriet 

behöver bytas. Larmgruppen kontaktar då den enskilde och bokar en tid för bytet. Byte 

av batteri tar i regel bara någon minut att genomföra. Om brukare kontaktar 

verksamheten eller en medarbetare och har frågor kring detta är det bra att känna till 

denna process.  

 

Genomlysning av Treserva 

Projektgruppen arbetar med att kvalitetssäkra den beviljade tiden (tid överförd från 

Treserva) i debiteringsrapporten i TES Webb. Om det finns avvikelser måste 

verksamheten säkerställa att alla beslut, insatstider och frekvens samt 

planerad/oplanerad frånvaro är korrekt i Treserva. Om avvikelsen kvarstår, meddela 

Användarstöd. Majoriteten av alla avvikelser beror på manuella felaktigheter i Treserva. 

Övriga ärenden har kunnat hanterats av Tunstall och CGI.  

 

Fältstudier – identifiera eventuella teknik- och handhavandefel 

Arbete med att genomföra fältstudier pågår. Inkomna intresseanmälningar hanteras 

succesivt, och besöken bokas upp vecka för vecka. Anmäl intresse till 

marie.gunhardsson@linkoping.se 

Intresset har hittills varit stort och de verksamheter som genomfört fältstudier upplever 

att detta varit positivt för verksamheten. 

http://itorder.adm.linkoping.se/phone_datatrafik_change.php
http://itorder.adm.linkoping.se/phone_utils_mobile.php
mailto:marie.gunhardsson@linkoping.se
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De slutsatser som noterats redovisades i veckobrev daterat 180316. Utöver dessa har 

följande noterats: 

 Kritik mot batteritiden i handenheterna. Ibland räcker ett batteri inte ett helt 

arbetspass, och det finns en oro för att inte kunna låsa dörren efter sig. Ärendet 

framför till LKDATA. Se svar ”LKDATA informerar om Funktionsmobil 

MAIVOR” 

 Medarbetare har svårt att tolka sitt schema gentemot vad som ska registreras i 

TES App. Exempel: i planeringen står det ”Lunchhjälp”. Vid lunchhjälpen ska 

medarbetaren även ta med en matkorg. Här registreras endast ”Lunchhjälp” då 

medarbetaren tror att lunchhjälpen även innefattar matkorgen samt leverans av 

matkorg. 

 Vid inloggning i TES App kan felmeddelande ”TES App stoppad” visas. Detta 

innebär att data behöver rensas från TES App. Kontakta Användarstöd för hjälp.  

Enkät – tillgänglighet och support Användarstöd 

För att kvalitetssäkra tillgängligheten och den upplevda supporten hos Användarstöd 

finns nu möjlighet att fylla i en enkät. Enkäten är anonym och är öppen t.o.m. 180409 

klockan 23:00. Vänligen sprid länkarna i era verksamheter! 

 

Enkät Omvårdnadspersonal: 

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=4b19a406543f 

 

Enkät VeC, gruppchef, VO: 

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=1bfdafbb1447 

 

Utbildningsplan VeC/gruppchefer och verksamhetsombud 

Förra veckan skickades utbildningsplan och antal platser per tillfälle ut till samtliga 

utförare. Varje utförare sammanställer vilka deltagare som deltar vid vilket tillfälle och 

meddelar detta senast den 6/4. Meddela också om antalet platser inte kommer att nyttjas 

eller om fler platser önskas.  Detta innebär att varje utförare skickar in en (1) anmälan.  
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