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Instruktion, Framställa faktura och ersättningsunderlag samt fakturera avseende 

hemtjänstinsatser  

Denna instruktion är aktuell från det datum en verksamhet går i skarp drift av tids- och 

insatsregistrering. Då återläsning från TES till Treserva inte är påslagen kommer 

brukaren att faktureras utifrån fördelad tid i Treserva precis som idag. 

Verksamheten ansvarar för att säkerställa att den enskilde får en korrekt faktura och att 

den elektroniskt uppmätta tiden uppgår till minst 90% av den möjliga tiden (fördelade 

tiden – frånvaro). Vid förändrat omvårdnadsbehov behöver den fördelade tiden i 

Treserva justeras för att hitta rätt nivå för tidsåtgång för de olika insatserna på 

månadsbasis. Detta innebär att den elektroniskt uppmätta tiden ska ligga inom  90-100% 

av den möjliga tiden (fördelade tiden – frånvaro).  

Innan återläsning mellan TES och Treserva är påslagen ska verksamheten rapportera 

följande insatser i Treserva: 

 Lunch, lunch endast varmrätt, matkorg, matkorg endast varmrätt, leverans 

matkorg 

 Boservice (städ, tvätt och inköp samt städ, tvätt och inköp via bistånd) 

 Social samvaro, promenad, ledsagning 

En sammanställning över vilka brukare (med personnummer) som fått lunch, lunch 

endast varmrätt, matkorg, matkorg endast varmrätt och leverans matkorg finner du i 

”Debiteringsrapport utbrutna insatser” i TES Webb. I ”Debiteringsrapport standard” i 

TES Webb finns en sammanställning över vilka brukare (med personnummer) som fått 

övriga insatser. Dessa rapporter utgör kundunderlag. Då dubbelregistrering krävs för 

dessa insatser (registrering i både TES App och TES Webb) ersätts utföraren för arbetet 

med att registrera ovan i Treserva. Ersättningen motsvarar aktuell ersättning för 

hemtjänst och redovisas på hemtjänstfakturan. Märk fakturaraden med ”Manuell 

registrering i Treserva”. 

Därtill ska antal leveranser av produkter till kund/brukare, så kallade ”styckesaker”, 

rapporteras i Treserva baserat på underlag framtaget enligt verksamhetens lokala rutin: 

 Installation av larm 

 Förlorad larmknapp 

 Förlorat/skadat trygghetslarm 

 Bårhustransport 

 Lunch för kund/brukare som tillhör en annan utförare 
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Förutsättningar   

 Medarbetare tids- och insatsregistrerar i TES App. Vid arbetspassets slut 

säkerställer medarbetaren att tider och insatser är korrekta och godkänner dessa. 

 Samordnare eller motsvarande ansvarar för att kontrollera tider och insatser i 

TES Webb, minst två gånger per vecka. Eventuella felaktigheter justeras i TES 

Webb eller i Treserva (Den elektroniskt uppmätta tiden ska uppgå till minst 90% 

av den möjliga tiden = fördelade tiden – frånvaro, som benämns 

registreringsgrad i Linköpingsspecifika rapporten Genomförda insatser total). 

 När samtliga insatser är korrekta attesteras dessa i TES Webb av 

verksamhetschef eller annan delegerad person. Notera att en attest inte kan låsas 

upp varken av VeC, Användarstöd eller Tunstall. 

 Samordnare eller motsvarande ansvarar för att enligt Tidplan Treserva 

debiteringskörning, beräkna och sammanställa faktura i Treserva. 

 Samordnare eller motsvarande granskar debiteringsjournalen i Treserva. 

Eventuella felaktigheter justeras i Treserva. 

 När samtliga debiteringsjournaler är korrekta godkänner verksamhetschef 

debiteringen i Treserva.  

 

 

 

 

 

 

 

Ännu  Återläsning från TES till 
Treserva ännu ej aktiverad! 
Planerad aktivering: 
 2020-09-01 
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Framställ statistik och upprätta fakturaunderlag  

När debiteringskörningen är klar tar utföraren fram sin statistik och upprättar faktura till 

Linköpings kommun. Redovisning görs per enhet, exempelvis ”inne” och ”ute”. 

 Använd den Linköpingsspecifika rapporten Genomförda insatser total för att få 

en sammanställning av hur många timmar hemtjänst som utförts (personlig 

omvårdnad, boservice, larm – besök och VAK(i livets slutskede)). 

 Använd den Linköpingsspecifika rapporten Genomförd dubbelbemanning för att 

få en sammanställning av hur många timmar dubbelbemanning som utförts. 

 Använd statistik från Treserva för att få en sammanställning av hur många 

styckesaker (lunch, lunch endast varmrätt, matkorg, matkorg endast varmrätt och 

leverans matkorg) som levererats. 

Samtliga utförda timmar och styckesaker faktureras Äldrenämnden, ref. 121A. 

Att bifoga fakturan: 

 Elektroniskt uppmätt tid ska uppgå till minst 90% av möjliga tiden (kallad 

registreringsgrad i Linköpingsspecifika rapporten Genomförda insatser total). 

Verksamheten ansvarar för att kvalitetssäkra detta på individnivå innan 

debiteringskörningen. Vid fakturering till Beställaren bifogar utföraren den 

Linköpingsspecifika rapporten Genomförda insatser total vilken redovisar 

förhållandet mellan elektroniskt uppmätt tid och möjlig tid. Rapporten som 

bifogas ska vara på verksamhetsnivå (inga personuppgifter). Social- och 

omsorgsförvaltningen kommer att genomföra stickprovskontroller på 

individnivå. Vid avvikelser ska utföraren även redovisa en åtgärdsplan som 

beskriver hur utföraren arbeter för att följa upp och hantera beslut samt uppnå 

fullgoda registreringar. Om det i åtgärdsplanen refereras till ett supportärende 

hos Användarstöd ska alltid supportärendenummer anges. Om underlag saknas 

kommer fakturan inte att hanteras.  

Exempel 1:
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Exempel 2: 

 
 Kvalitetssäkrade besök, in- och utregistrering via digitalt lås = ”Besök på plats”, 

ska vara minst 80 %  av de genomförda besöken. Bifoga den 

Linköpingsspecifika rapporten Kvalitetssäkrade samt justerade besök för aktuell 

period som säkerställer att kvalitetssäkrade besök ligger inom intervallet.  

Om de kvalitetssäkrade besöken, ”Besök på plats”, understiger 80% ska 

utföraren även redovisa en åtgärdsplan som beskriver hur utföraren arbeter för 

att uppnå minst 80% kvalitetssäkrade besök. När det i åtgärdsplanen refereras till 

ett supportärende hos Användarstöd ska alltid supportärendenummer anges. Om 

underlag saknas eller om procentsatsen inte förklaras eller åtgärdas kommer 

fakturan inte att hanteras.  

Exempel 1: 

 

 
  Verksamhet 1 – inne                1650                1301             390                     403          30.98%           255             19.60% 
  Verksamhet 1 – ute                   972                   969             501                     579          59.75%           240             24.77% 
  Totalt                                        2622                2270             891                     982          43.26%          495             21.80% 
 

I väntan på att det finns stöd i denna rapport för redovisning av kvalitetssäkrade besök (IN och 

UT), så beräknas uppgiften enligt nedan: 

 

Besök på plats/Besök * 100 = % kvalitetssäkrade besök, exempel:  

891/2270 * 100 = 39,25 % kvalitetssäkrade besök 

Åtgärdsplan 
Endast 39,25% av besöken är kvalitetssäkrade. De medarbetare som inte genomför kvalitetssäkrade besök har fått extra 
utbildning i hur besök ska startas (nyttja DNH trots att dörren är olåst).  
 

 Verksamheten kan skriva orsaker till avvikelser direkt på den 

Linköpingsspecifika rapporten (se exempel) och använda detta som åtgärdsplan 

för att slippa bifoga flera dokument. Tänk på att vara tydlig då avvikelser 

formuleras på åtgärdsplanen.  
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Övrigt 

Om det finns tillägg eller avdrag på fakturan för föregående månad ska 

tillägget/avdraget göras på en egen rad och märkas med vilken månad justeringen avser. 

 


