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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 

Måndagen den 9:e april klockan 19:00-20:00 kommer LKDATA att införa en 

säkerhetsuppdatering på den server där TES produktionsdatabas finns. TES App och 

TES Webb kommer inte att vara tillgängliga under denna tidsperiod. Under driftstoppet 

används konventionella nycklar och genomförda tider och insatser registreras i 

efterhand.  

 

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 

 

Referensgrupp 

I veckan hade referensgruppen möte. Projektets aktivitetslista och status på respektive 

aktivitet gicks igenom. Även resultatet från genomförda fältstudier presenterade. För att 

ta del av detta, se minnesanteckningar från referensgruppen.  

 

Projektets olika aktiviteter ligger väl i linje med tidsplanen. Flera utförare påtalar att 

omställningsarbetet är tidskrävande, att man behöver följa varje medarbetare och 

säkerställa att tids- och insatsregistrering genomförs och blir korrekt. Viktigt att planera 

för detta i verksamheten.  

 

Hemsidan 

Under morgondagen kommer hemsidan att uppdateras med följande: 

 Verksamhetsombud, uppdragsbeskrivning och stödmaterial 

 Regelverk för administration i TES Webb 

 Tips till verksamheterna, att göra innan driftstart 

 Allmän information om projektet 

 Kunskapstest för omvårdnadspersonal 

 

Statistik och rapporter 

Projektet har tagit fram en del nya rapporter som kan användas som ett komplement till 

statistiken i TES Webb. Det finns också nya rapporter, exempelvis för att redovisa 

kontinuitet. Manual för att ta fram dessa rapporter, och länk finns på Användarstöds 

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=4b19a406543f
https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=1bfdafbb1447
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hemsida. Rapporterna presenteras och gås igenom på den förstärkta utbildningen för 

VeC och gruppchefer.  

 

LKDATA informerar om Funktionsmobil MAIVOR 

Förra veckan informerades om att verksamheten kunde komplettera sina handenheter 

med exempelvis billaddare och powerbank för att minska risken att ett batteri laddar ur. 

Dock har det uppmärksammats att powerbanks inte finns att beställa till Samsung. 

LKDATA jobbar på att ta fram en lösning.  

 

 

 

 


