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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 

Måndagen den 9:e april klockan 19:00-20:00 genomfördes ett planerat driftstopp. 

LKDATA genomförde en säkerhetsuppdatering på den server där TES 

produktionsdatabas finns.  

 

Förstärkt utbildning VeC/gruppchefer och förstärkt utbildning VO 

De förstärkta utbildningarna pågår under april, maj och juni. Varje utförare har fått 

anmäla in deltagare till respektive tillfälle. Om deltagaren får förhinder är det viktigt att 

detta kommuniceras. Det finns vakanta platser så om någon utförare önskar anmäla 

ytterligare deltagare kontaktas 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.  

 

Frågor från genomförda utbildningar 

Vid genomförda utbildningstillfällen har projektet fått ett par frågor som inte kunnat 

besvaras på plats. Frågorna är kommunicerade med planeringsledare och MAS. 

 

 Vad gäller vid byte av utförare. Ska brukaren avsäga sig insatserna 7 dagar i 

förväg? 

Då en brukare kontaktar verksamheten och vill avsluta sina insatser görs detta 

från det slutdatum som brukaren anger. Övertagande verksamhet kan om de har 

förutsättningar påbörja insatserna omedelbart, dock senast inom en (1) vecka. 

Två utförare/verksamheter kan inte få ersättning för samma brukartimmar. 

 Kan Hemsjukvården ställa om Apodoser till brukare i ordinärt boende så att de 

levereras till en utförare?  

Nej. Hemsjukvården kan inte ställa om Apodoser så att de levereras till en 

utförare utan att utföraren godkänt detta.  

 Hur ersätts utförare för leverans av Apodos till brukare i ordinärt boende? 

De brukare som inte själva kan hämta sina läkemedel på Apoteket får ansöka om 

inköp 

 Vad är skillnaden på lunchhjälp och hjälp måltid? 

Lunchhjälp genomförs i servicehusets matsal. Hjälp måltid är stöd vid måltider, 

dock i ej servicehusets matsal.  
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