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Planerade och oplanerade driftstopp för TES App och TES Webb 

Inga aktiviteter eller avvikelser har noterats under perioden.  

 

Kvalitetssäkrade besök 

För att få ett kvalitetssäkrat besök i TES Webb (grönt hus) behöver medarbetare 

registrera besöket på det digitala låset eller RFID-tagg både vid besökets start och slut. 

Denna funktion fungerar inte tillfredställande. Tunstall har installerat en debugloggning 

i vår miljö, men behöver få information om när kvalitetssäkrade besök inte fungerar. 

Meddela fel till lovisa.holmstrom@tunstallnordic.com med kopia till 

levereravardomsorg@linkoping.se för att felsökningen ska kunna fortskrida.  

 

För att få ett kvalitetssäkrat besök i den Linköpingsspecifika rapporten 

”Kvalitetssäkrade samt justerade besök” behöver medarbetare starta eller avsluta besök 

genom att registrera på det digitala låset eller RFID-tagg. I regelverket framgår att 80% 

av besöken ska vara påbörjade eller avslutade i den enskildes bostad.  

 

Funktionen för kvalitetssäkrade besök fungerar idag inte tillfredställande och Tunstall 

arbetar på en lösning. Ärendet har eskalerats och Tunstall ska lämna status till projektet 

på daglig basis. Vid fakturering för augusti ska de utförare som är i skarp drift av tids- 

och insatsregistrering bifoga den Linköpingsspecifika rapporten ”Kvalitetssäkrade samt 

justerade besök”. Om de kvalitetssäkrade besöken inte uppgår till 80% ska en orsak till 

avvikelsen noteras i åtgärdsplanen. Beror avvikelsen på den bristande funktionaliteten 

ska detta noteras, och beror det på bristande handhavande ska detta noteras.  

 

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. En ny version av rapporten kommer att kvalitetsgranskas i början 

av nästa vecka. 

 

Brukare som saknar RFID-tagg 

Om en brukare inte har ett digitalt lås och motsätter sig installation av RFID-tagg ska 

verksamheten lyfta detta för diskussion med ansvarig planeringsledare. Det är endast i 

undantagsfall en brukare kan neka en RFID-tagg då tids- och insatsregistrering är en del 

av hemtjänstkonceptet i Linköpings kommun.  

 

Projektledare 1/9  
Från och med 1/9 tillträder Agneta Lundström som ny projektledare för projekt 

MAIVOR.  
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