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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.  

 

Uppgradering av TES och TES App 25/4 

Den 25/4 uppgraderades TES och TES App. Av de handenheter som är anslutna till 

LKDATA´s konfigureringstjänst saknar 112 handenheter den nya Appen. 80 av dessa 

handenheter har inte kommunicerat med servern på 30-180 dagar.  

 

Projektgruppen vill påminna om att nyttja alla verksamhetens handenheter regelbundet. 

Av säkerhetsskäl avaktiveras handenheter vid 3 månaders inaktivitet.  

 

Förtydligande regelverket 
Elektroniskt uppmätt tid ska uppnå minst 90% av den beviljade tiden. Om den utförda tiden 

inte uppnår 90% av den beviljade tiden ska beslutet följas upp och insatsen justeras i 

Treserva. Beviljad tid i Treserva utgör tak. Om den utförda tiden överstiger den beviljade 

tiden ska beslutet följas upp och insatser justeras i Treserva. 

 Insatser som tillhör personlig omvårdnad (morgonhjälp, dusch, tillsyn etc.) 

räknas samman  

 Social samvaro, promenad, ledsagning och boserviceinsatser följs upp per insats 

 

Fakturering 

Det är verksamhetens ansvar att säkerställa att den enskilde får en korrekt faktura. Även 

idag (innan skarp drift av tids- och insatsregistrering) ska utföraren säkerställa att det är 

korrekta tider och insatser som finns i Treserva.  

 

Om den enskilde har frågor gällande sin faktura ska dessa frågor hanteras i 

verksamheten. Det är verksamhetschefen som ska stå angiven som referens på den 

enskildes faktura. 

 

Förstärkt utbildning VeC/gruppchefer och VO 

Det finns platser kvar till förstärkt utbildning för VeC/gruppchefer och VO 17/5, 25/5 

och 31/5. Utbildning för VeC/gruppchefer är klockan 09:00-12:00 och utbildning för 

VO är klockan 13:00-16:00. Anmäl intresse till marie.gunhardsson@linkoping.se 

Projektgruppen ser idag inte att reservutbildningarna 5/6 och 12/6 kommer att 

genomföras.  

 

Fältstudier 

Idag finns det 10 obokade dagar (vecka 22, 23 och 24) för fältstudier kvar att boka. 

Därefter upphör fältstudierna. För att boka fältstudier, meddela 

marie.gunhardsson@linkoping.se Principen ”först till kvarn” gäller. 
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Genomlysning av Treserva 

Tidigare erfarenheter visar att varje verksamhet behöver genomföra en genomlysning av 

Treserva för att säkerställa att brukare är aktuella, beslut, insatser, tider och frekvenser 

är korrekta. Detta är ett omfattande och tidskrävande arbete. Verksamheten är redan 

idag ansvariga för att uppgifter i Treserva är korrekta, men de verksamheter som redan 

genomfört genomlysningen hittar trots detta mycket felaktigheter som behöver justeras. 

Vissa ärenden kan hanteras direkt i verksamheten men ibland behöver socialkontoret 

eller Användarstöd involveras. Projektgruppen uppmanar samtliga verksamheter att 

komma igång med detta arbete för att undvika en arbetsanhopning i augusti/september.  

 


