
 

 
 

1. Inledning  

Inom hemtjänsten används sedan 2017 verksamhetssystemet TES och TES 

App av samtliga utförare för att tids- och insatsregistrera. Besök och insatser 

registreras av medarbetarna i en handenhet. Digital nyckelhantering och RFID-

taggar nyttjas för att kvalitetssäkra besöken, d.v.s. säkerställa att de genomförs 

på plats hemma hos den enskilde.  

Det är viktigt att tids- och insatsregistreringen blir korrekt då den ligger till 

grund för att:  

• säkerställa att brukaren får de insatser som hen är i behov av 

• säkerställa att brukaren får en korrekt faktura  

• säkerställa att utförare ska få rätt ersättning  

• fatta strategiska beslut och följa utvecklingen  

  

Detta dokument beskriver vilka regler som finns för tids- och insatsregistrering 

och hur utföraren ersätts för tiden. Dokumentet gäller både privata och den 

kommunala utföraren.   

2. IT-stöd 

2.1 Linköpings kommuns verksamhetssystem  

Linköpings kommun använder verksamhetssystemen TES och Treserva. 

Beslut, insatser och tid registreras i Treserva och förs över till TES, där utförd 

tid registreras. Registrering av utförd tid registreras i handenheter.   

2.2 Process för tidregistrering  

Processen för att registrera tid hos brukaren, rapportera in den utförda tiden 

och sedan få ersättning är digitaliserad. Information som skickas mellan de 

olika IT-systemen kan i stora drag beskrivas enligt nedan:  

Processbeskrivning för registrering:  

1. I verksamhetssystem Treserva ska verksamhetschef (VeC) verkställa 

uppdraget av till exempel omvårdnad som överförs till TES och 

handenheten, TES App.  

2. Medarbetaren använder handenheten, TES App för att tids- och 

insatsregistrera. Medarbetaren kvalitetssäkrar genomförda tids- och 

insatsregistreringar vilka förs över till TES 

3. VeC analyserar resultatet i TES och hanterar felaktigheter i TES eller 

Treserva. Korrekta tids- och insatsregistreringar attesteras i TES och 

återläses till Treserva  

4. Verksamheten fakturerar kommunen utifrån statistik i Treserva. Då 

Linköpings kommun har ett succesivt breddinförande kommer 

fakturering initialt att ske utifrån uppgifter både från TES och 



Treserva, se separat rutin för detta. Kontroller sker och därefter kan 

ersättning utbetalas  

 

  

3. Ersättning  

Ersättningen till utföraren grundas på den utförda tiden hos brukaren. 

Ersättning utgår som mest upp till den beställda (beviljade) tiden. Utföraren får 

ersättning enligt fastställda timbelopp. Utföraren ansvarar för att rätt tid 

registreras och kontrollerar det i TES webb. Efter varje månadsslut fakturerar 

utföraren kommun för utförd tid. Kommunen kontrollerar fakturan mot 

beviljad och utförd tid i verksamhetssystemet.  

I ersättningen för utförd tid ingår samtliga kostnader för tjänsternas utförande 

som till exempel personalkostnader, ob-tillägg, kostnader för kringtid (restid, 

dokumentation, och planering). Ersättning för administration, lokaler, fordon, 

material, utrustning för tjänstens utförande och fortbildning med mera är också 

inräknad. Frånvaro (planerad och oplanerad) och delegerade HSL-insatser 

ingår också i ersättningen.  

Samma ersättning ges för både service- och omvårdnadsinsatser.  

3.1 Utförd tid  

Med utförd tid avses den tid som utförs hos brukaren. För att få ersättning ska 

den tid som utförs registreras i verksamhetssystemet TES. Ersättning för utförd 

tid kan inte överstiga beviljad tid. Om akuta insatser är påbörjade hos en 

brukare och verksamheten inte hunnit få beslut innan månadsskiftet 

särredovisas dessa timmar enligt nuvarande arbetssätt.  

3.2 Manuell registrering  

Andelen kvalitetssäkrade besök ska uppgå till minst 80 % av de genomförda 

besöken. Om Utföraren inte uppnår andelen utförd tid, ska en åtgärdsplan plan 

lämnas in som beskriver hur målet ska uppnås.  

Besök med manuellt registrerade/justerade tid ska inte överstiga 20% av de 

genomförda besöken. Om andelen manuellt registrerade/justerade besök 

överstiger 20% ska en åtgärdsplan plan lämnas in som beskriver hur målet ska 

uppnås. (Kvartal 1 2019 ska besök med manuellt registrerad/justerad tid inte 

överstiga 15% av de genomförda besöken och kvartal 2 2019 ska andelen inte 

överstiga 10%). 

I de fall det inte är möjligt att registrera tid hemma hos brukaren eller när tid 

blivit felregistrerad kan tid registreras manuellt direkt i handenheten eller via 

efterrapportering i TES-webb. Detta gäller vid:  

• gemensamma besök - Vissa insatser sker åt flera brukare samtidigt, 

exempelvis inköp och kan behöva justeras för att bli korrekta  

• vid driftavbrott i verksamhetssystemet  



• när registrering behöver korrigeras  

  

Efterrapportering och justeringar kan endast ske 192 timmar (8 dygn) efter att 

insatsen genomförts, sedan stängs möjligheten att justera tiden.  

3.3 Beviljad tid  

Beslut och insatser beviljas för hemtjänstinsatser enligt Socialtjänstlagen av 

biståndshandläggare och enligt Hälso- och sjukvårdslagen av legitimerad 

personal.   

Det är den beviljade tiden per månad som är den beställda tiden. Utföraren och 

brukaren definierar tiden tillsammans. Den beviljade tiden avgör hur mycket 

tid brukaren maximalt kan få utförd. Utförd tid ska i normalfallet inte överstiga 

den beviljade tiden totalt på en månad, och den överstigande tiden ger ingen 

ersättning till utföraren.    

Utföraren kommer överens med brukaren hur de beviljade insatserna ska 

utföras utifrån identifierade behov i biståndsbeslutet. Detta dokumenteras i 

brukarens genomförandeplan.  

Utförd tid ska inte understiga 90% av den beviljade tiden. Om den utförda 

tiden inte uppnår 90% av den beviljade tiden ska beslutet följas upp och tiden 

justeras i Treserva. Detta med undantag för avvikelser som beror på att 

planerad och oplanerad frånvaro finns rapporterat i Treserva och tiden är 

vilande i TES. 

3.3.1 Förändring av brukares behov  

Om brukaren har ett förändrat behov av insatser ska myndighetsutövningen 

meddelas omgående (nästkommande vardag) för att ompröva pågående beslut. 

Utföraren kan själv justera tiden utan kontakt med myndighet. 

Om myndighetsutövningen beviljar utökade insatser sker det från den dag 

behovet uppstod och ersättning ges från den dagen. Beslutet dateras bakåt, från 

det datum insatserna påbörjats. Ersättning ges för utförd tid som är beviljad.  

3.3.2 Planerad och oplanerad frånvaro  

Planerad och oplanerad frånvaro är planerade insatser som inte kunnat utföras, 

för att till exempel brukaren har åkt in akut till sjukhus, inte är hemma, eller 

tackat nej till insatsen med kort varsel. Utföraren registrerar planerad eller 

oplanerad frånvaro i Treserva. Ersättning för planerad och oplanerad frånvaro 

ingår i timersättningen.  

3.3.3 Sammanboende  

När insatser utförs hos makepar eller sammanboende, ska tiden registreras på 

respektive person. Vid insatser som utförs för bådas räkning samtidigt, t.ex. 

städning, är det viktigt att tiden registreras på bägge personerna, genom ett så 

kallat gemensamt besök.    



3.4 Hälso- och sjukvårdsinsatser  

Delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser utförs i samband med andra 

omvårdnadsinsatser. Om brukaren inte är beviljad några insatser i samband 

med att dessa insatser ska utföras, är det kommunens Hemsjukvård som har till 

ansvar att utföra dessa insatser. Ersättning för delegerade hälso- och 

sjukvårdsinsatser, som utförs i samband med andra omvårdnadsinsatser, ingår i 

timersättningen.   

Regelverket kommer att följas upp och utvärderas i december 2018 och 

september 2019. 

 


