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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 

Inga aktiviteter eller avvikelser har noterats.  

 

Referensgrupp 

I måndags hade referensgruppen sitt första möte. Projektorganisationen, ansvar och 

roller, kommunikationsplan, handlingsplan och aktivitetsplanen var punkter på agendan. 

Det finns en samsyn bland utförarna för hur arbetet ska formas framåt och vilka steg 

och aktiviteter som behöver genomföras. För ytterligare information, se 

minnesanteckningar från referensgruppsmötet. 

 

Deltagarna i referensgruppen har fått i uppdrag att i den egna organisationen;  

 Kvalitetssäkra utbildningsmaterialet och återkomma med förslag på förbättringar 

och kompletteringar 

o Manual TES App 

o Manual TES Webb 

o FAQ 

o Filmer TES App 

o Filmer TES Webb 

o Ord och begrepp 

o Stöddokument för verksamhetsombud vid utbildning av kollegor 

 Identifiera behov av stödinsatser från Användarstöd och/eller LKDATA 

(stödinsatser är i första hand riktade mot VeC och VO och ska anges per 

verksamhet) 

Senast den 6/3 ska en sammanställning ha skickats till marie.gunhardsson@linkoping.se 

Om utföraren inte har några synpunkter på materialet och/eller är i behov av 

stödinsatser från Användarstöd och LKDATA ska också detta meddelas.  

Ovan kommer att utgöra underlag för diskussion och dialog på referensgruppsmötet den 

8/3 samt då tidsplanen för produktionsstart av tids- och insatsregistrering arbetas fram.  

Teknikfel och handhavandefel 

mailto:marie.gunhardsson@linkoping.se
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En aktivitet i projektet är att kartlägga de problem som förekommer i verksamheterna 

och utreda om dessa är teknikfel eller handhavandefel. Resultatet ska mynna ut i att 

teknikfel åtgärdas och vanligt förekommande handhavandefel redovisas tillsammans 

med en instruktion för hur de ska hanteras.  

Verksamheterna ansvarar för att meddela fel till Användarstöd och LKDATA. 

Användarstöd kommer också att genomföra fältstudier för att på plats i det dagliga 

arbetet kunna observera användningen och användningskontextens olika krav och 

problem. Arbetet startar under vecka 9.  

Dialogmöte del 3 och upprättandet av tidsplan 

Under kommande veckor kommer dialogmöte del 3 att genomföras med samtliga 

utförare. Syftet med detta möte är att forma tidsplanen för driftstart av tids- och 

insatsregistrering. Styrgruppen fastställer tidsplanen.  

Äldrenämnden har fattat beslut om att ett succesivt införande av tids- och 

insatsregistrering är möjligt under perioden 1/3 – 30/9. Från och med 1/10 – 2018 

kommer all ersättning till utförare att baseras på elektronisk uppmätt tid.  

 

 

 

 

 


