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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. 

 

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. Tunstall ska återkomma med en tidsplan. 

 

Användarstöds hemsida 

Instruktion för fakturering är uppdaterad 2018-08-22. Instruktionen gicks igenom i sin 

helhet på referensgruppsmöte 21/8, och deltagarna i referensgruppen ansvarar för att 

sprida och förankra informationen i den egna organisationen.  

 

Information från Socialkontoret 

Socialkontoret har uppmärksammat projektgruppen på att verksamheterna börjat 

kontakta Socialkontoret för att få matkorg endast varmrätt och leverans matkorg på 

beslut till brukare under 65 år. Projektet har tidigare informerat om att dessa insatser 

behöver hämtas under ”SoL” i TES App. Denna lösning kvarstår tills ny information 

kommer.   

 

Återkalla och avsluta verkställighet i Treserva 

Användarstöd har fått flera ärenden under sommaren där brukare kan synas på flera 

enheter, tid inte stämmer etc. i TES. Vid analys av loggar kan man se att detta beror på 

att utförare inte gjort rätt i Treserva. Verksamheten har rättat en insats i verkställigheten 

istället för att återkalla som man ska göra. När man rättar en verkställighet bryts flödet i 

Treserva och fel uppgifter läses över till TES. I Treserva-manualen ”hemtjänst”, under 

kapitel ”Ta emot uppdrag personlig omvårdnad, Ändring av tid personlig omvårdnad, 

Nya insatser personlig omvårdnad och Avsluta insatser personlig omvårdnad” beskrivs 

hur man ska göra för att det ska bli rätt. Om man gjort eller gör på något annat sätt ska 

man övergå till att göra så som det beskrivs i manualen.  


