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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. 

Felet har nu kunnat återskapas och Tunstall arbetar med en rättning.  

 

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. Rapporten har 

tidigare inte varit tillfredställande, men Tunstall kommer att leverera en korrekt rapport 

senast den 15/10. 

 

Felanmäld rapport 

Den Linköpingsspecifika rapporten Genomförda insatser total har kvalitetssäkrats och 

har nu kunnat godkännas. Rapporten kommer fr.o.m. september att utgöra underlag för 

fakturering. De verksamheter som är i skarp drift av tids- och insatsregistrering och som 

ännu inte fakturerat för augusti använder också rapporten Genomförda insatser total 

som underlag för fakturering. De som fakturerat innan den 13/9 använder 

Debiteringsrapport standard som underlag enligt tidigare instruktioner (Information 

Maivor 180906).   

 

Notera att rapporter i TES Webb och Linköpingsspecifika rapporter uppdateras varje 

natt varpå förändringar som gjorts under dagen inte får genomslag i rapporterna förrän 

dagen efter.  

 

Användarstöd 

Påminnelse: måndagen den 17/9 är Användarstöd stängt på eftermiddagen på grund av 

workshop.  

 

RFID-taggar och digitala lås för utbildning 

På referensgruppsmöte tidigare i veckan framkom att en verksamhet fått RFID-taggar 

installerade i verksamheten att använda vid utbildning av medarbetare. Flera utförare 

uttryckte att man önskade få RFID-taggar och även digitala lås installerade för just 

utbildning. Detta önskemål kan i dagsläget inte tillgodoses då IT-stödet inte stödjer att 

det finns fiktiva brukare utanför utbildningsmiljön. Projektgruppen rekommenderar 

istället att låta nya medarbetare som går sin introduktion själva få nyttja TES App under 

introduktionspassen och praktiskt få använda sina kunskaper som man fått under 

utbildningen.   


