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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 

På morgonen den 19/6 meddelade flera verksamheter att de hade problem att logga in i 

TES App. Felet meddelades till LKDATA och Tunstall och inom kort fungerade 

inloggningen återigen tillfredställande. I övrigt har inga aktiviteter eller avvikelser 

noterats under perioden.  

 

Kvalitetssäkrade besök 

Användarstöd har fått in ärenden där kvalitetssäkrade besök inte blivit registrerade som 

ett kvalitetssäkrat besök (grönt hus i TES Webb) trots att medarbetaren använt det 

digitala låset/RFID-tagg vid in- och/eller utpassering. Felsökning pågår hos Tunstall.  

 

Felanmäld rapport 

Den Linköpingsspecifika rapporten Genomförda insatser total innehåller fel. Felen 

består av att debiteringsrapport standard i TES Webb avrundar med 2 decimaler medan 

rapport Genomförda insatser total bara rundar av med 1 decimal. Det har också noterats 

fel i överläsning mellan rapporterna på enskilda brukare. Tunstall meddelar att detta 

åtgärdas under vecka 27, vilket innebär att rapporten ska vara tillfredställande till 

faktureringen avseende juni.  

 

Brister i integration mellan Treserva och TES  
Några verksamheter har meddelat att tid och insatser inte överläses korrekt från 

Treserva till TES. Problemet har berört enskilda brukare. CGI har felsökt och vidtagit 

åtgärder och problemet tros nu vara avhjälpt. Det kommer dock att ta ytterligare ett par 

dagar med verifiering och eventuell justering innan ärendet kan avslutas. Mer 

information i nästa veckobrev.   

 

Referensgrupp 

Projektets referensgrupp hade sitt sista möte innan sommaren den 19/6. Status på öppna 

aktivitetspunkter gicks igenom och erfarenheter från de verksamheter som är i skarp 

drift av tids- och insatsregistrering delgavs deltagarna. Minnesanteckningar skickas ut 

från mötet. Deltagarna i referensgruppen ansvarar för att inom ramen för sitt deltagande 

i referensgruppen sprida och förankra informationen i den egna organisationen. 

 

Bomtid 

Av förekommen anledning förtydligar projektet ytterligare en gång att de verksamheter 

som inte är i skarp drift av tids- och insatsregistrering ska registrera bomtid. Det 

underlag som genereras under våren och sommaren kommer att utgöra underlag när 

planeringsledarna följer upp ersättning och ersättningsmodellen i december 2018.  
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Instruktion fakturera är publicerad på Användarstöds hemsida. Instruktionen är 

förankrad i referensgruppen vid två tillfällen och verifierad av de verksamheter som 

gick i skarp drift av tids- och insatsregistrering den 1/5. Instruktionen kommer att följas 

upp igen och eventuellt revideras i samband med att grupp 2 ska fakturera. 

 

 

Sist men inte minst vill projekt MAIVOR önska er alla en trevlig Midsommar! 

 

 

 

 

 


