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Ordförklaring och begrepp för  
Tids- och insatsregistrering (TIR) och Digital 
nyckelhantering (DNH) 

 

 Verksamhetschefer inom hemtjänst ansvarar för att berörda 

medarbetare har god kännedom om innehållet i dokumentet 

 Syftet med dokumentet är att stödja medarbetare inom hemtjänst i sitt 

dagliga arbete med att tids- och insatsregistrera 

 

Ord och begrepp Förklaring Ska tids- och insats 

registreras:  

Ja/Nej 

Beviljad(e) 

insats(er) 

De insatser som brukaren är 

beviljad enligt biståndsbeslut - 

personlig omvårdnad och 

boservice 

Ja 

Boservice Insatserna städ, tvätt och inköp. 

Beslut om dessa insatser fattas av 

utföraren, max 6 timmar/månad 

Ja 

Boservice bistånd Insatserna städ, tvätt och inköp 

som överskrider 6 timmar/månad. 

Beslut om dessa fattas av 

handläggare om ovanstående 

timmar inte räcker för att 

tillgodose brukarens behov. 

Ja 

Dubbelbemanning Arbetsgivaren beslutar om 

medarbetare av arbetsmiljöskäl 

behöver dubbelbemanning hos 

brukare. Den medarbetare som 

utför dubbelbemanningen ska 

registrera ”dubbelbemanning” i 

TES App och inte välja den 

”vanliga” insatsen, exempelvis 

morgonhjälp.  

Ja 



 

 
 

 

Gemensamt besök Denna insats väljer du när du ska 

utföra ett likadant besök hos fler 

än en kund; t.ex. inköp, matkorg, 

tvätt i gemensam tvättstuga.  

Ja, men ”matkorg” 

och ”leverans av 

matkorg” genererar 

ett (1) styck 

Hemtjänst till 

barnfamilj 

 Ja 

Kvalitetssäkrat 

besök 

Detta innebär att kundbesöket 

startas och/eller avslutas via 

DNH eller RFID-tagg.  

Det finns tillfällen då man inte 

kan starta/avsluta en insats hos 

kund, t.ex. om man möts på annat 

ställe än i kunds bostad, för en 

ledsagning eller dylikt. 

 

Larm Larm registreras under insatsen 

”Larm-besök”. Du påbörjar 

insatsen på samma sätt som ett 

”vanligt” besök, alltså utanför 

kundens dörr. 

Utföraren kan ha en 

överenskommelse med brukaren 

att han/hon larmar när behov av 

insats, t.ex. toalettbesök, uppstår. 

I dessa fall registreras larmet på 

den insats som larmet avser och 

brukaren är beviljad tid på 

Ja 

Ledsagning För personer med beslut om 

servicelägenhet ska ”ledsagning” 

inte registreras. Ledsagning till 

fritidsaktiviteter, matsal etc. ingår 

i beslutet, och utföraren ersätts 

via bas-ansvaret  

Nej 

Leverans matkorg För personer med beslut om 

servicelägenhet ska ”leverans 

matkorg” inte registreras. Bor 

personen utanför servicehus 

(ordinärt boende) ska insatsen 

registreras.  

Nej och ja 



 

 
 

 

Natthjälp Personlig omvårdnad som utförs 

på natten (klockan 22:00-06:00) 

Ja 

Nattillsyn Tillsyn som sker nattetid (22:00-

06:00). Insatsen registreras per 

automatik som fem (5) minuter 

oavsett hur lång den manuella 

tidsregistreringen är. 

Ja 

Personlig 

assistans 

Personlig assistans är ett särskilt 

biståndsbeslut. Insatserna utförs 

av personliga assistenter. Ibland 

utför medarbetare från 

hemtjänsten dessa insatser, 

exempelvis på kvällar och helger. 

Dessa insatser ska inte registreras 

i TES App.  

Nej 

Personlig 

omvårdnad 

Exempelvis morgonhjälp, tillsyn 

och kvällshjälp. Brukaren eller 

dennes företrädare ansöker om 

insatsen, och handläggare fattar 

beslut om insatser 

Ja 

Restid Den tid det tar att förflytta sig till 

och från brukare samt restid 

mellan två brukare  

Nej 

Undantaget 

ytterområden, läs 

vidare på 

Utförarwebben, 

dokument: ”Regler 

avseende ersättning 

till 

hemtjänstutförare” 

Telefonservice En person kan ha telefonservice 

en eller flera gånger per dygn.  

Ja 

Tillsyn Insatsen registreras per automatik 

som fem (5) minuter oavsett hur 

lång den manuella 

tidsregistreringen är. 

Ja 

Tjänsteköp En eller flera insatser som utförs 

av utföraren för en annan 

utförares räkning. 

Nej 



 

 
 

 

Övrig service Insatserna; larm, leverans av 

matkorg, lunch endast matkorg, 

matkorg endast varmrätt, 

telefonservice 

Ja, undantaget larm * 

 

* = Se de lokala rutinerna på arbetsplatsen 

 

Nedan följer andra vanliga begrepp 

Övriga begrepp 

Debiterbar tid Se vidare på Utförarwebben, dokument: ”Regler 

avseende ersättning till hemtjänstutförare” 

DNH Betyder ”Digital nyckelhantering” 

Frånvaro 

Planerad/oplanerad 

Registrerad frånvaro i Treserva, planerad eller 

oplanerad. I TES App syns denna frånvaro som 

”vilande”  

Fördelad tid De insatser och den tid som utföraren fördelat till 

en underenhet i Treserva. Den fördelade tiden i 

Treserva är den beviljade tiden i TES 

”inne” Grupp av brukare som bor i en servicelägenhet 

Insats En insats är det som en person blivit beviljad från 

antingen handläggare eller utförare. 

Maivor Detta står för ”Mobilt arbetssätt inom vård och 

omsorg” och är projektets namn. 

TIR Betyder ”Tids- och insatsregistrering” 

”ute” och ”ytter” Grupp av brukare som bor i ordinärt boende. Ute 

och ytter är olika geografiska områden 

 

Har du ytterligare frågor om ord och begrepp, kontakta din 

verksamhetschef.  

 


