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FAQ – Frågor och svar, Mobilt arbetssätt i vård och omsorg 
 

Inloggningsproblem 

 

Jag kan inte logga in i handenheten (ny medarbetare eller ny handenhet)? 

Inloggningsproblem beror vanligen på följande; 

1. Ofullständig behörighet. Kontakta ansvarig verksamhetschef som säkerställer att 

behörigheten är korrekt.  

2. Felkonfigurerad handenhet. Kontakta LKDATA, 013-20 69 69 

 

Jag brukar kunna logga in i handenheten, men idag fungerar det inte?  

Vid misslyckad inloggning i TES App finns 5 olika felkoder. 

1. Ogiltigt användarnamn eller lösenord - Ett felaktigt användarnamn och/eller 

lösenord har angetts. Medarbetaren behöver säkerställa att korrekt 

användarnamn och lösenord skrivs in. Lösenord ska vara 12-15 tecken. 

Lösenord byts via password-kiosken 

2. Kan inte logga in, användaren har inga grupper – Korrekt roll eller 

behörigheter saknas. VeC, VO behöver säkerställa att medarbetaren har korrekta 

behörigheter i Treserva och TES 

3. Internetanslutning saknas – Medarbetaren behöver säkerställa tillgång till 

internet, via WiFi eller mobildata. Slå av WiFi i handenheten och använd 

mobildata för att logga in. Om mobildata redan nyttjas, säkerställ att potten inte 

är förbrukad. Har du Telia som operatör kan man skicka ett SMS med texten 

”surfmängd” till nummer 4466. Har man en annan operatör hänvisas till deras 

hemsida 

4. Okänt fel – Kontakta Användarstöd för att felsöka. Orsaker kan exempelvis vara 

att du är inloggad på en annan handenhet eller att TES App inte är tillgänglig. 

Starta om din handenhet och försök att logga in igen efter ett par minuter 

5. TES App stoppad – Kontakta Användarstöd. Cacheminnet behöver tömmas och 

data i TES App rensas. Telefonnummer och serveradress behöver skrivas in på 

nytt 

 

 

Jag får ett felmeddelande med texten: ”Sessionen har gått ut” 

Detta beror på att du varit inloggad i TES mer än 16 timmar. Notera att felmeddelandet 

kan vara kopplat till en tidigare inloggning och att du då inte loggat ut korrekt. Logga ut 

och sen in igen så hämtas nycklarna igen, under förutsättning att du har tillgång till 

Internet. För att motverka att detta händer, var noga med att logga ut efter varje 

arbetspass och starta om handenheten. 

 

Jag har fått meddelandet ”inget nätverk” trots att tillgång till nätverk finns  

Felet beror på att ”Global Protection” varit avstängt och åtgärdas genom omstart av 

handenheten. Felanmält till LKDATA 
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Uppdatering av handenheten 

 

Omstart/avstängning av telefonen måste genomföras dagligen för att 

uppdateringar ska kunna göras och för att telefonminnet ska kunna tömmas. 

 

Om du får upp meddelandet ”Ej rapporterade aktiviteter”, följ instruktionerna på 

handenheten. 

 

Kund med RFID-tagg 

 

Felmeddelande ”Taggen tillhör inte denna brukare” kommer upp.  

RFID-taggen är registrerad på en annan kund. Säkerställ att du är inne på rätt kund i 

appen. 

 

Makepar med fler än en RFID-tagg 

Om det sitter fler än en RFID-tagg på dörren måste du logga in på den aktuella brukaren 

innan du lägger telefonen mot RFID-taggen. 

 

Handenheten känner inte av RFID-taggen 

Nyare handenheter upplevs läsa av RFID-taggen sämre än äldre handenheter. Rör 

handenheten sakta över RFID-taggen så att handenheten kan läsa av sensorn 

 

Problem med ACE/GATE-lås 

 

När jag har låst/låst upp GATE tar det en stund innan jag kan låsa/låsa upp ACE, 

och tvärtom. Vad beror det på? 

Tillse att du är tillräckligt nära låset, inom fem meter. 

 

ACE- eller GATE-låsen verkar inte orka öppna dörren. 

En dörr som var trög/svåröppnad eller som man var tvungen att trycka till innan 

installation av ACE/GATE-lås kräver samma manöver som innan. 

 

Frågor kring registrering 

 

Jag ser inte alla mina kunder och/eller all information om kunden i appen 

För att samtliga kunder och information om dessa ska hämtas måste du öppna samtliga 

grupper du förväntas arbeta i under dagen. När cirkeln har slutat snurra, se manual ”TES 

App användarmanual” på Användarstöds hemsida, så är all information hämtad. Du ska 

göra denna manöver när du befinner dig inom område med Internet-uppkoppling. 

Observera att det kan ta olika lång tid att hämta hem informationen beroende på hur 

många kunder som ligger i varje grupp. 
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Hur registrera jag dubbelbemanning? 

Vid dubbelbemanning väljer en medarbetare den insats som ska utföras, exempelvis 

morgonhjälp, och den andra medarbetaren väljer enbart insatsen dubbelbemanning. 

Den dagliga planeringen styr vilken medarbetare som väljer vilken insats.  

 

Vad gör jag om en brukare tackar nej till en planerad insats? 

Om brukaren tackar nej i dörren och du redan påbörjat insatsen så avslutar du den. Det 

är helt i sin ordning om det blir registrerat några minuter på insatsen. Tackar däremot 

brukaren nej till insatsen i förtid så registreras ingenting. Precis som vanligt 

dokumenteras det i Treserva varför brukaren ej fått insatsen utförd. 

 

Hur registreras insatser hos sammanboende? 

Starta besök hos bägge personer, var för sig. Utför insatserna, lås dörren (om så är 

överenskommelsen) och redigera insatstiden när du lämnat bostaden. 

 

Hur ska gemensamma besök hanteras, exempelvis inköp till flera kunder? 

Registrera ett gemensamt besök. Tiden delas mellan de valda kunderna. För 

instruktioner, se ”TES App användarmanual” samt ”Ordförklaring och begreppslista för 

TIR”. 

 

Jag ska utföra två insatser i direkt anslutning till varandra hos samma brukare. 

Hur gör jag då? 

Välj kund och välj därefter insatserna. Starta besöket. Avsluta besöket precis utanför 

kundens dörr. Den totala tiden viktas mellan insatserna. 

 

Hur registrerar jag gångtid och/eller resor? 

Dessa registreras inte, se vidare på Utförarwebben, dokument: ”Regler avseende 

ersättning till hemtjänstutförare” 

 

Hur registrerar jag när en kund/brukare har larmat? 

Du hämtar upp insatsen under SoL och väljer insatsen ”Larm – besök”. Du påbörjar 

besöket när du är hos kund precis som ett ”vanligt” besök. Observera att en del har en 

överenskommelse med kund om att en planerad insats ska genomföras när personalen är 

larmad på plats. 

 

När ska jag välja insats? 

Insats/insatser väljs med fördel innan du startar kundbesöket. Detta för att minska 

hantering av handenhet framför kund. 

 

Hur ska jag göra om jag har en elev med mig under arbetspasset? 

Den tid som utförs är den tid som ska registreras. Eleven ska inte ha någon handenhet 

eller registrera sin tid. Om och hur utförd tid påverkas då medarbetare är handledare 

kommer att utredas under projekttiden. 
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Vid utloggning och avslut av arbetspass 

 

Jag har fått meddelandet ” Data kan ej skickas till server”  

Om detta meddelande kommer ska medarbetaren följa instruktionerna i TES App 

 

Godkänna besök 

Medarbetare upplever problem med att godkänna sina genomförda besök. Problemet 

beror på att de nedersta besöken täcks av ”signera-knappen”. I dessa fall måste 

godkännandet ske i två steg 

 

För chef/samordnare 

 

Jag är chef/samordnare hos en privat utförare, hur kommer jag åt TES Webb? 

Du måste kontakta LKDATA för att få ikonen Internet Explorer på din citrix, på samma 

ställe där du idag har din Treservaikon. När du fått den klickar du på den, öppnar upp en 

ny flik och klistrar där in länken till TES. Länken är: 

http://sv-tes02/TESWeb/login.aspx 

 

Hur kan jag som verksamhetschef säkerställa att mina medarbetare har korrekta 

behörigheter? 

Behörigheter säkerställs i TES webb. Manualen för TES webb beskriver hur.  

 

Jag har skickat in behörighetsansökan till Användarstöd men min medarbetare 

har ändå inte fått behörighet. 

Användarstöd har två helgfria arbetsdagar på sig att administrera behörighetsansökan så 

det är av största vikt att ansökan på en ny medarbetare kommer in i god tid.  

Var noga med att skriva tydligt på ansökan samt säkerställ att personen fått behörighet i 

Treserva samt ”PERSONAL/utförarens namn” och roll ”Omvårdnadspersonal/TES” på 

sin behörighet innan du skickar in ansökan. 

 

Mina medarbetare berättar att de har problem med inlogg/kan inte öppna specifik 

dörr/andra problem. 

Skicka in en felanmälan till Användarstöd med för- och efternamn och användarnamn 

på berörd person, nummer på handenhet, dag och tid för när felet uppstod samt vilken 

brukare det rör. På så sätt kan ärendet felsökas.  

 

Jag kan inte redigera ett besök som en, nu avslutad, medarbetare lagt upp. 

När en medarbetare är avslutad i Treserva och TES så kan dennes genomförda besök 

inte redigeras. Ha för vana att säkerställ att en medarbetare som ska avslutas, inte har 

pågående besök eller besök som är i behov av att redigeras. 

 

Jag kan inte spara redigerat besök i TES Webb. 

Du kan inte spara ett redigerat besök där sluttiden, d.v.s. klockslaget, inte inträffat. 
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Linköpingsspecifika rapporter 

Jag ser inga enheter på rapportsidan.  

Skicka in meddelande till Användarstöd så kontaktar de LKDATA som hanterar 

rapporterna. 

 

Jag ser fortfarande f.d. enheter i rapporterna. 

Meddela Användarstöd vilka enheter du inte ska se så kontaktar de LKDATA för 

hantering. 

 

Ska samtliga medarbetare registrera insatser? 

Ja, ALLA som utför en insats hos/för kund ska tids- och insatsregistrera, oavsett 

anställningsform. 

 

Kontaktuppgifter Användarstöd 

 

Du kontaktar Användarstöd via ett supportformulär som du hittar på vår hemsida 

www.linkoping.se/anvandarstod 

 

Behörighetsansökningar/avslut av behörigheter mailas till 

levereravardomsorg@linkoping.se 

eller faxas till 

013-26 31 47 

 

 

http://www.linkoping.se/anvandarstod
mailto:levereravardomsorg@linkoping.se

