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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 under perioden.  

 

Kvalitetssäkrade besök 

Användarstöd har fått in ärenden där kvalitetssäkrade besök inte blivit registrerade som 

ett kvalitetssäkrat besök (grönt hus i TES Webb) trots att medarbetaren använt det 

digitala låset/RFID-tagg vid in- och/eller utpassering. Felsökning pågår hos Tunstall. 

Det finns idag ingen prognos för när felet är avhjälpt. 

 

De verksamheter som är i skarp drift av tids- och insatsregistrering och som inte når upp 

till 80% kvalitetssäkrade besök behöver säkerställa om differensen beror på ovan 

nämnda fel eller om det är handhavandefel, att besöken inte genomförs på plats etc. och 

ange detta i sin åtgärdsplan.  

 

Felanmäld rapport 

Den Linköpingsspecifika rapporten Genomförda insatser har inte kunnat godkännas då 

det kvarstår en del felaktigheter. Det går dock att använda rapporten som ett hjälpmedel, 

då de differenser som noterats inte är allmänna utan rör specifika brukare. Felsökning 

och åtgärder fortlöper, men det finns idag ingen prognos för när felet är avhjälpt.  

 

Vid fakturering för juli månad används ”Debiteringsrapport standard” som underlag.  

 

Avsluta behörigheter 

När en medarbetare, verksamhetschef eller ett verksamhetsombud inte längre ska ha 

behörighet till en eller flera verksamheter i TES måste ett avslut skickas in till 

Användarstöd. Om inget avslut görs kommer personen fortfarande att ha tillgång till 

verksamheten i TES (även om man avslutat behörigheten i Treserva). I bilaga 1 finns en 

instruktion för hur du säkerställer vilka medarbetare som har behörighet till vilka 

verksamheter i TES. Samma information finns också i manualen för TES Webb.  

 

Om en verksamhetschef har en för bred behörighet till de Linköpingsspecifika 

rapporterna ska också detta meddelas Användarstöd som då justerar detta manuellt.  
 

Användarstöds hemsida 

Manualen för TES Webb är uppdaterad 2018-08-08 med information om attest.  

 

 

 

 

 


