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Manual, Linköpingsspecifika rapporter i TES 

 Denna manual visar hur framtagning av Linköpingsspecifika TES-rapporter sker 

 Syftet med dokumentet är att stödja verksamhetschefer inom hemtjänsten i sitt 

arbete med tids- och insatsregistrering, TIR 

 En förutsättning för att du som verksamhetschef ska kunna se statistiken är att du har 

behörighet. Behörighetsansökan skickas in till Användarstöd, se kontaktuppgifter längst 

ner i detta dokument  

 Länk till rapporterna:  

http://sv-sql27/Reports/Pages/Folder.aspx?ItemPath=%2fTESReports  

 Arbetar du för en privat utförare får du tillgång till länken på samma sätt som när du ska 

logga in i Treserva. Observera att du endast kan öppna länken om du är inloggad i citrix 


De rapporter du kan ta fram är:  

 Genomförd dubbelbemanning  

Rapporten visar hur många timmar dubbelbemanning verksamheten registrerat 

under valt tidsintervall 

 Genomförda insatser, enkelbemanning  

Rapporten visar hur många timmar enkelbemanning (uppdelat per insats) 

verksamheten registrerat under valt tidsintervall 

 Genomförda insatser, total  

Rapporten visar hur många timmar enkelbemanning verksamheten registrerat per 

enhet, brukare och insats under valt tidsintervall. Rapporten visar också beviljad tid, 

vilande tid, möjlig tid, utförd tid samt registreringsgrad per enhet, brukare och insats 

under valt tidsintervall 

 Insatsfördelning över dygn  

Rapporten visar hur många timmar hemtjänst en verksamhet registrerat under olika 

tidsintervaller 

 Kontinuitet  

Rapporten visar kontinuiteten per enhet och brukare (antal besökare) under valt 

tidsintervall 

 Kvalitetssäkrade samt justerade besök  

Rapporten visar hur stor andel av besöken som är kvalitetssäkrade (registrerade via 

digitalt lås eller RFID-tagg) samt hur stor andel av besöken där tiden 

justerats/registrerats manuellt under valt tidsintervall 

 Planerad frånvaro (bomtid)  

Rapporten visar registrerad frånvaro (bomtid) per enhet och brukare under valt 

tidsintervall 

 

 

http://sv-sql27/Reports/Pages/Folder.aspx?ItemPath=%2fTESReports
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När du öppnat länken ser du denna bild 

 

 
 

Välj den rapport du vill se genom att klicka på den 

 

 
 
Välj ”Från” och ”Till”-datum. När du valt datum syns de enheter du har behörighet till 

under ”Avdelning”. Klicka på bocken till höger om den vita rutan.  

Du kan välja alla dina enheter, välj då ”Select all” eller bocka i de du vill se. 

 

 
 

Välj de enheter du vill se, en eller flera 
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Klicka på ”view report” i högra hörnet 

 

 
 

Nu öppnas rapporten. Du kan välja om du vill exportera den till en beräkningsbar excel-fil 

genom att klicka på disketten och välja ”excel” 

 

 
 

Sortera rapporten Genomförda insatser total genom att  

1. Exportera rapporten till excel enligt ovan 

2. Öppna därefter upp en grupp genom att trycka på ”+”-tecknet 
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3. Markera därefter de kolumner som ska sorteras, tryck på ”centrera över kolumner” 

och välj ”separera celler” 

 

 
 

4. Välj sedan ”sortera och filtrera” uppe i det högra hörnet. Välj ”anpassad sortering”. 

I pop up-rutan väljer du vilken kolumn du vill sortera på. Önskar du sortera på 

personnummer väljer du i detta exempel kolumn C 
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Kontaktuppgifter till Användarstöd  
Telefon: 013-20 57 00, telefontid 09.00-11.30 helgfria vardagar  

Skicka ett ärende: www.linkoping.se/anvandarstod, 08:00-16:00 helgfria vardagar 
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När du öppnat länken ser du denna bild  

Välj därefter den rapport du vill se genom att klicka på den  

Välj ”Från” och ”Till”-datum. När du valt datum syns de enheter du har behörighet till 

under ”Avdelning”. Klicka på bocken till höger om den vita rutan.  

Du kan välja alla dina enheter, välj då ”Select all” eller bocka i de du vill se. 3  

Verksamhetsområde: Mobilt arbetssätt Upprättad av: Helena Jonsson Datum: 2017-12-05 Version: 

2017:2 Reviderad av: Helena Jonsson Reviderad datum: 2018-03-29  
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Välj de enheter du vill se, om du inte valt ”Select all”  

Klicka på ”View report” i det högra hörnet  

Nu ser du den totala registrerade bomtiden, per enhet 4  

Verksamhetsområde: Mobilt arbetssätt Upprättad av: Helena Jonsson Datum: 2017-12-05 Version: 

2017:2 Reviderad av: Helena Jonsson Reviderad datum: 2018-03-29  
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För att se insatserna, klicka på kryssen  

Klicka dig sedan vidare till de rapporter du vill se  

Kontaktuppgifter till Användarstöd  
Telefon: 013-20 57 00, telefontid 09.00-11.30 helgfria vardagar  

Skicka ett ärende: www.linkoping.se/anvandarstod, 08.00-16.00 helgfria vardagar 


