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Rutin, Driftstopp TES - Tids- och insatsregistrering (TIR) och Digital 

nyckelhantering (DNH) 

Planerade driftstopp 

Planerade driftstopp meddelas från Omsorgskontoret. Vid dessa driftstopp används 

konventionella nycklar och tider och insatser registreras av verksamhetens medarbetare 

i efterhand om inte annat meddelas.  

Oplanerade driftstopp  

Om driftstoppet inte meddelats från Omsorgskontoret, agera enligt följande: 

1. Rapportera driftstopp 

Tidpunkt Ansvarig Kontaktväg Övrigt 

Måndag-fredag 

helgfria dagar 

klockan 08:00-

17:00 (juni, juli, 

augusti 08:00-

16:00) 

Användarstöd Klockan 09:00-

11:30,           

013-20 57 00 

Övrig tid, 

supportformulär 

 

Jourtid – kväll, 

natt och 

helgdagar 

LKDATA 013-20 69 69 När en 

användare 

ringer 

beredskapen 

hamnar 

användaren hos 

Tekniska 

Verken som 

avgör om felet 

ingår i 

beredskapens 

åtaganden 

 

När ett driftstopp anmäls ska följande beskrivas: 

 Namn på felanmälare 



   
Omsorgs- och Äldreförvaltningen Dnr. ÄN 2016-642 

Enheten för IT och e-hälsa 

 
 

Verksamhetsområde:  Upprättad av:   Datum: 

DNH, TIR   Annette Söderberg  2018-06-03 

 

Version:    Reviderad av:   Reviderad datum: 

2018:2    Marie Gunhardson  2018-07-05  

  

 

 Vilken verksamhet har upptäckt felet 

 Typ av fel för att ringa in omfattning 

2. Informera dina kollegor 

3. Använd konventionella nycklar, men tag med en handenhet under arbetspasset 

om driftstoppet avhjälps 

4. Kontroller med jämna mellanrum om inloggning i TES App är möjlig. 

Driftstoppet kan vara avhjälpt 

5. Vid driftstopp upp till 10 timmar ansvarar varje medarbetare för att 

efterregistrera tider och insatser i TES App. Detta kan göras dagen efter. Den 

medarbetare som inte själv kan efterregistrera sina tider och insatser (exempelvis 

vid ledig dag) ansvarar för att meddela administratör som efterregistrerar tider 

och insatser i TES Webb 

Vid driftstopp längre än 10 timmar meddelar Omsorgskontoret hur efterregistrering av 

tider och insatser ska hanteras 

 

Att göra innan ett oplanerat driftstopp på jourtid rapporteras 

 

 Felmeddelande som innebär att användaren saknar behörighet hanteras av 

ansvarig verksamhetschef. Anmälan till jour ska inte göras 

 Kontrollera att telefonen är laddad. Om laddning saknas, använd annan telefon 

 Prova att logga in från en annan telefon. Om inloggning fungerar, använd annan 

telefon än den ursprungliga 

 Kontrollera att rätt serveradress är inlagd i TES App 

 Tryck på kugghjulet i TES App och säkerställ att det står följande på fältet 

”Serveradress”: dm80prod.linkoping.se 

 Om ovanstående är säkerställt och åtkomst till TES App inte är möjlig från 

någon telefon, kontakta LKDATA Kundservice (hänvisar till Tekniska verkens 

jourtelefon nattetid). Berätta att det gäller TES Appen och hur felet yttrar sig (till 

exempel att man har provat minst två telefoner och att det inte går att logga in i 

någon av dem) 

 

 


