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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 

Ett planerat driftstopp kommer att genomföras för att uppdatera TES och TES App. 

Uppdateringen och tjänstepåverkan planeras enligt följande: 

 

När Aktivitet Tjänstepåverkan Förväntad effekt 

Onsdag 25/4 

klockan 09:00-

11:00 

Uppdatering till 

TES 4.4.5 

Driftstopp TES 

Webb 

Uppdaterad version 

Onsdag 25/4  

Sker efter 

uppdateringen 

ovan och beräknas 

ta 3-5 timmar 

Uppdatering till 

TES App 5.1.8 

 

Handenheter 

kopplade till 

LKDATA´s 

konfigureringstjänst 

För de som har sina 

telefoner kopplade 

till LKDATA´s 

konfigureringstjänst 

kan TES App med 

nedladdade brukare 

och nycklar 

användas så länge 

man loggade in före 

uppgraderingens 

start. Starta om 

handenheten vid 

utloggning. Vid 

nästa inloggning 

loggar man in i den 

nya versionen 

 

Funktionen 

kvalitetssäkrade 

besök fungerar 

 

DNH kan nyttjas 

under ett 

gemensamt besök 

 

Insatser i SoL 

ligger i 

bokstavsordning 

 

De utförare/verksamheter som inte nyttjar LKDATA´s vård och omsorgstelefoner eller 

konfigureringstjänst kommer att behöva hämta TES App 5.1.8 manuellt. Detta sker när 

uppdateringen ovan är genomförd. Vid ny inloggning efter uppgraderingen kommer 

telefonerna att få ett meddelande Ny App finns tillgänglig, vill du uppdatera? 

Medarbetarna måste svara ”ja” på detta meddelande för att kunna nyttja TES App. 

Under uppdateringen kan TES App med nedladdade brukare och nycklar användas så 

länge man loggade in före uppgraderingens start.  

 



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

 

 

  
 

Aktuell dag är det extra viktigt att medarbetare vid arbetspassets start läser in samtliga 

grupper så att medarbetaren kan arbeta offline under arbetspasset. Detta kommer att 

minska behovet av efterregistreringar.  

 

Om verksamheter har extra telefoner som inte nyttjas eller telefoner som ligger 

avstängda är det viktigt att dessa startas om så att den nya Appen laddas hem. 

 

Förstärkt utbildning VeC/gruppchefer och förstärkt utbildning VO 

Det finns fortfarande vakanta platser till de förstärkta utbildningarna för 

VeC/gruppchefer och VO. För mer information, kontakta 

marie.gunhardsson@linkoping.se  

 

Utbildningen för VeC/gruppchefer omfattar främst arbetet i TES Webb och 

statistikfrågor. Utbildning för VO berör främst verksamhetsombudets roll, arbete i TES 

App och material för att sprida kunskapen vidare i den egna organisationen.  

 

Fältstudier 

Arbete med att genomföra fältstudier pågår. Vid intresse, kontakta Marie Gunhardson.   

 

Följande problem och handhavandefel är vanligt förekommande: 

 4 av 5 medarbetare saknar information om vart manualer för TES App finns och 

vart fel meddelas 

 4 av 73 medarbetar har inte sett utbildningsfilmer för TES App 

 Hälften av medarbetarna saknar information om vad en RFID-tagg är och hur 

den används 

 1 av 5 medarbetare kan registrera bom-tid på ett korrekt vis. Notera särskilt att 

detta ska göras fram tills verksamheten går i skarp drift TIR 

 Medarbetare upplever att den dagliga planeringen behöver förtydligas så att det 

redan där framgår vilken/vilka insatser som ska väljas 

 Många problem grundar sig i att medarbetar lär sig av varandra och att det 

uppstår ”sanningar” i verksamheterna istället för att man tar del av manualer, 

filmer och FAQ 

 Få medarbetare läser in samtliga sina grupper i samband med att arbetspasset 

påbörjas. Användarstöd rekommenderar att samtliga grupper ska läsas in så att 

medarbetaren kan arbeta offline under resten av arbetspasset och inte påverkas 

av bristande internetuppkoppling eller eventuella störningar eller driftstopp 

 

Följande problem och teknikfel är vanligt förekommande: 

 1 av 3 medarbetare har de senaste 30 dagarna fått felmeddelande ”data kan inte 

skickas till servern” i samband med utloggning. Medarbetaren måste då följa 

instruktionen i Appen. Om problemet kvarstår ska Användarstöd meddelas. Om 

detta inte sker riskerar data att gå förlorad 

 1 av 4 medarbetare har de senaste 30 dagarna upplevt problem med att godkänna 

sina registrerade insatser. Problemet ligger i att det är svårt att bocka för alla 

mailto:marie.gunhardsson@linkoping.se
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besök då det sista ofta täcks av ”Signeringsknappen”. Godkännandet behöver då 

ske i två steg 

 

Användarstöds hemsida 

Hemsidan uppdaterades 180413 med följande information: 

 Kunskapstest - Detta är frågor som referensgruppen tagit fram och som gruppen 

bedömer är bra att ställa till en ny medarbetare för att säkerställa att personen 

tagit del av och förstått innehållet i utbildningen 

 Kommer du ihåg att använda TES? – En manual/affisch som referensgruppen 

tagit fram som en kort checklista för medarbetarna 

 

 

 

 

 

 

 

 


