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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.  

 

Felanmälningar avseende överläsningar från Treserva till TES 

Arbete pågår för att lösa de problem som felanmälts avseende överläsningar från 

Treserva till TES. Det är inget generellt problem utan relaterat till ett antal specifika 

överläsningar. 

 

Aktuell version av TES-App är 5.1.8 

TES-App version 5.1.8 är den version som är aktuell och därmed ska användas. 

Version 5.0.0 är äldsta version som är accepterad. Detta innebär att handenheter med 

lägre version av TES-App inte fungerar.  

 

Rekommenderar att varje ansvarig chef/samordnare genomför kontinuerlig kontroll av 

handenheterna för att säkerställa att aktuell version av TES-App används. 

 

Avslut av behörigheter i TES 

Verksamheten får inte avsluta TES behörigheter på omvårdnadspersonal. 

Avslut utförs av Användarstöd utifrån inkommen avslutsblankett från verksamheterna.  

 

Rekommenderar att varje ansvarig chef/samordnare genomför kontinuerlig kontroll av 

verksamhetens behörigheter. Detta för att säkerställa att rätt personer har rätt behörigheter i 

TES. 

 

Hemtjänst i barnfamiljer  

Utförda insatser gällande hemtjänst i barnfamilj ska registreras i TES från och med 

2018-10-01.  

 

Informationen om detta kommer även att publiceras på Användarstöds hemsida i 

dokumentet ”Ordförklaring och begreppslista”. 

 

Bomtid inkluderas i den nya ersättningen 

När kunden tackar nej till insatsen med kort varsel, så kallad BOM-tid, ska detta inte 

registreras i TES. Detta eftersom BOM-tiden ingår i den höjda ersättningen från och 

med 2018-09-01. 

 

Dubbelbemanning  
Ersättning för genomförd dubbelbemanning faktureras Äldrenämnden.  

 

Förtydliganden om detta kommer även att göras i instruktionen under nästa vecka. 
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Larminstallation 

Underlaget för larminstallationer faktureras enligt tidigare arbetssätt och rutiner, det vill 

säga ingen förändring i arbetssätt och rutiner från och med 1:e september. 

 

90%-regeln 

Avvikelser från 90%-regeln ska antingen förklaras i åtgärdsplanen eller hanteras via 

ändring i tiden på respektive kund i Treserva. Det är av största vikt att inga 

personuppgifter anges i åtgärdsplanen. 

 


