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Nyhetsbrev Mars 2020 
 

Användarstöd 
 

Supportformulär  

Vi har mottagit ett antal önskemål om att personuppgifterna ska komma 

upp per automatik (sparat i minnet) när man skickar ett formulär till oss 

via vår hemsida. Vi har nu fått information från systemägaren att detta 

inte är möjligt. Anledningen är att man måste ha ett personligt inlogg till 

supportformuläret vilket ingen har. 

 

Några personer har meddelat oss att de inte fått/får det automatiska 

svarsmailet som ska gå ut till anmälaren när de skickar in ett formulär. 

Vi har säkerställt att det ska fungera men om det trots allt inte gör det 

kontrollera följande: 

- Att mailadressen ni anger är den korrekta 

- Att inte svarsmailet hamnat i er skräpkorg 

 

Om ni trots detta inte fått svarsmailet, meddela oss på Användarstöd så 

får vi felsöka ytterligare. 

 

Supportformuläret kommer att uppdateras den 12/3 -20. 

Förändringarna är enligt nedan: 

- hanteringen av personuppgifter säkrare och ytterligare anpassad 

till GDPR. 

- när Användarstöd hanterat ditt supportformulär kommer du 

behöva logga in med en fyrsiffrig kod för att se svaret. Koden får 

du i ett separat mail och den är aktiv i 10 minuter. Om du skickat 

fler än ett ärende som du fått svar på inom dessa 10 minuter så 

använder du samma kod för öppna ärendet. Detta för att ingen 

obehörig ska se de eventuella personuppgifter som du angivit i 

formuläret. Observera att du måste klicka på den bifogade länken 

innan det separata mailet med koden kommer! 

 

Anmälningar till utbildningarna i Treserva 

Just nu är det stora problem med att anmäla sig till Treserva-

utbildningarna i ”Utvecklingsportalen” (f.d. Kunskapsportalen). Fram 

tills att de löst detta går det givetvis bra att skicka ett supportformulär till 
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Användarstöd med anmälan. Mer information om detta kommer i ett 

separat dokument inom kort. 
 

Treserva upplevs som mycket segt/svårarbetat 

Alla vi som använder Treserva upplever att det är väldigt segt i perioder. 

Systemägaren, CGI, arbetar tillsammans med LKDATA för att det ska 

bli bättre och att prestandan ska bli bättre. Vi har gjort vissa ändringar i 

hur vi arbetar, t.ex. att inga statistikuttag eller loggar får dras före 

klockan 16.00, som vi tidigare informerat om på anslagstavlan i 

Treserva. Vi kommer skicka ut separat information om detta. 

 

Felanmälningar rörande TES 

Från och med mitten av februari har vi en ny rutin vad gäller utförarnas 

felanmälningar rörande TES. Om vi på Användarstöd blir tvungna att 

felanmäla ärendet till systemägaren, Tunstall, så kommer 

inrapporterande person få ta del av det ärendenummer som felanmälan 

får från Tunstall. Detta för att det ska bli enklare och snabbare att se 

status på era felanmälningar. Glöm alltså inte att meddela Användarstöd 

vilket ärendenummer ert ärende har ifall ni har en fråga kring er 

felanmälan. 

 

Debitering 
  

Debiteringsjournal 

Kom ihåg att det är jätteviktigt att ni verkligen tar ut era 

debiteringsjournaler. 

För att ni ska få med allt som ni har registrerat så måste ni självklart 

beräkna/sammanställa på er regel (ert debiteringsområde) och därefter 

kan debiteringsjournal skapas. Ni ser som vanligt endast de 

kunder/brukare som ligger på ert debiteringsområde. Om 

kunden/brukaren ligger på någon annan utförares debiteringsområde så 

tar ni ut lista på registrerade insatser via ”Utförda insatser”-

”Registrering/korrigering” eller rapporten ”Genomförda insatser – total” 

i de Linköpingsspecifika rapporterna. 

 

Beräkna/sammanställ: Kom ihåg att ni MÅSTE beräkna/sammanställa 

precis innan ni godkänner debiteringen. 

Detta för att alla sena korrigeringar och tillägg, som ni och vi på 

debiteringen har gjort, ska komma med till kundfakturan. 
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Hänvisning till Debiteringen 

Vi får alltför ofta samtal från kunder/brukare som säger att de blivit 

hänvisade av utföraren att ringa oss på debiteringen när de har frågor om 

innehåll på fakturan. Det får ni inte göra. Det är ni som ska ringa oss om 

ni inte kan ge kunden svar. Kunden ska ha ”en väg in” och det är via den 

referens som står på fakturan. 

 

Timmar på fakturan 

Hänvisa heller aldrig kund/brukare till debiteringen när de har frågor om 

timmar på fakturan. Vi har ingen som helst inblick i vilka timmar som 

stämmer eller vad dessa avser. 

 

Telefonsupport 

Debiteringen är den enda enheten inom Användarstöd som har 

telefonsupport. 

Resterande enheter tar emot supportärende endast genom 

”Supportformulär” som ni hittar på www.linkoping.se/anvandarstod 

 

Lås och larm (Välfärdsteamet) 
 

Korrekt telefonnummer till kund/brukare 

Vi har noterat att det är många kunder som har antingen ett felaktigt 

telefonnummer eller ett telefonnummer utan riktnummer i Treserva. 

Detta resulterar i att varken omvårdnadspersonalen eller vi på Lås och 

Larm kan ringa till kunden direkt från TES och/eller att man måste söka 

reda på det korrekta telefonnumret på t.ex. Hitta.se. Vi vore mycket 

tacksamma om ni kan se över telefonnumren.  

 

HSL 

Ingen ny information att delge denna gång. 

 

Support 
 

För att komma i kontakt med Användarstöd (för frågor om t.ex. 

behörigheter, Treserva och TES m.m.) skickar du ett supportformulär 

som du finner på www.linkoping.se/anvandarstod. Formulären bevakas 

under kontorstid, kl. 08.00-16.00.  

http://www.linkoping.se/anvandarstod
http://www.linkoping.se/anvandarstod
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Det är av största vikt att du anger ditt eget för- och efternamn, mail eller 

telefonnummer samt ditt användarnamn i formuläret. 

Det går också bra att faxa in dokument till oss på 013-26 31 47 eller 

scanna/maila till levereravardomsorg@linkoping.se 

 

Feedback 

Ni vet väl om att det finns möjlighet att lämna feedback till oss från vår 

hemsida? Glöm bara inte bort att lämna kontaktuppgifter om ni vill ha 

återkoppling på er tanke/åsikt.  
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