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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 

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 total har fortfarande inte 

kunnat godkännas då det kvarstår felaktigheter.  

 

Vid fakturering för augusti ska de verksamheter som är i skarp drift av tids- och 

insatsregistrering utgå från Debiteringsrapport standard i TES Webb för att fastställa 

antalet genomförda timmar i samband med faktureringen. Eftersom inga 

personuppgifter ska bifogas fakturan ska rapporten Genomförda insatser total 

tillsammans med en åtgärdsplan bifogas fakturan.  

 

Bomtid 

Från och med 1/9 är alla verksamheter i skarp drift av tids- och insatsregistrering. Detta 

innebär också att alla verksamheter fakturerar utifrån den nya ersättningen och 

ersättningsmodellen där bomtid ingår som en del av ersättning. Samtliga manualer och 

instruktioner är uppdaterade (information om bomtid borttagen) och insatsen finns inte 

längre som en valbar insats i TES App.  
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Telefontid Användarstöd 

Under veckorna 35-41 har Användarstöd utökat sin telefontid måndag till fredag 

klockan 13:00-15:00, för att möta verksamheternas önskemål om att kunna ställa frågor 

kopplade till tids- och insatsregistrering.  

 

Måndagen den 17/9 har Användarstöd stängt på eftermiddagen på grund av workshop.  

 

Registrering av luncher 

Idag står det varje utförare/verksamhet fritt att välja om insatsen ”lunch” (serverad i 

matsal på servicehus eller motsvarande) ska registreras i TES App på daglig basis eller 

om man på månadsbasis registrerar alla luncher direkt i Treserva. Denna information 

gäller tillsvidare.  

  


