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Grundläggande information att ge vid utbildning av TES App 

Syftet med dokumentet 

Detta dokument är att se som stöd och hjälp för Verksamhetsombud (VO) i 

utbildningen av kollegor i hanteringen av digital nyckelhantering (DNH) och 

tids- och insatsregistrering (TIR) 

Bakgrund till användandet av DNH och TIR 

I september 2015 togs ett politiskt beslut i Linköpings kommun att samtliga 

utförare av hemtjänst och hemsjukvård skulle använda DNH, TIR och mobil 

dokumentation. Införandet påbörjades i projektform under arbetsnamnet 

MAIVOR, Mobilt Arbetssätt Inom Vård Och omsoRg.  

Syftet för kund/brukare/patienter: 

- personer med omsorg/insatser från ska få de insatser som de är 

beviljade och i behov av 

- de ska få en korrekt faktura, baserat på hur många timmar och/eller 

antal insatser de fått. 

- ökad säkerhet för kund med färre antal nycklar i omlopp och spårbarhet 

i vem som varit hos dem 

- kortare svarstider när kund larmat då personalen inte behöver hämta 

eller invänta nyckel 

Syftet för omvårdnadspersonal/hemsjukvårdspersonal 

- ökad tid för vård och omsorg då man som personal inte behöver 

invänta/hämta nycklar 

- ökad trygghet i att kunna visa att insatser genomförts och av vem 

- vid förlust av handenhet spärras den omedelbart så att informationen 

inte kommer i orätta händer 

Övrig information 

- verksamheten beställer lås via supportformulär på Användarstöds 

hemsida efter att nyckel till kunden inhämtats 

- låset installeras av Välfärdteamet, d.v.s. samma team som hanterar larm 

- kund kan tacka nej till digitalt lås men då sätts istället en s.k. RFID-tagg 

upp på dörrkarmen som omvårdnadspersonalen registrerar emot 



- på kunds dörr sätts ett s.k. ACE-lås, på ytterdörr (i flerfamiljshus) sätts 

ett s.k. Gate-lås. Fastighetsägaren kontaktas alltid av Välfärdsteamet 

(även kallat Larmteamet) när ett Gate-lås ska sättas 

- Välfärdsteamet demonterar även låset när det blir aktuellt 

- batteribyte på låsen hanteras av Välfärdsteamet som får meddelande per 

automatik från TES 

 

 

 

 

 

 

 

  


