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Rollbeskrivning Verksamhetsombud (VO) TES 

Rollen som verksamhetsombud TES innebär att du ansvarar för att stödja dina kollegor i ut-

bildning och frågor kring digital nyckelhantering (DNH) och tids- och insatsregistrering (TIR) 

inom din(a) verksamhet(er).  

Främst berör det: 

 Digital nyckelhantering samt tids- och insatsregistering för brukare/kunder/klienter 

och avser både användandet av systemstöd, rutiner och riktlinjer 

 Utifrån behov upprätta nya lokala rutiner kopplade till IT-stöd, verksamhetskompo-

nenter och arbetssätt  

 Uppdraget utförs inom ramen för ordinarie tjänst 

Personlig profil 

 Positivt förhållningssätt 

 Lyhörd för medarbetarnas verksamhetsbehov 

 Utvecklingsinriktad 

 Lösningsfokuserad 

Kompetensområden 

 God verksamhetskunskap 

 Goda kunskaper i DNH och TIR 

 Pedagogisk förmåga  

Arbetsuppgifter 

Support 

 Stödja kollegorna inom den egna utförarens verksamheter med TES, DNH och TIR 

 Anmäla ärenden vidare som inte kan lösas inom verksmahetens uppdrag till Använ-

darstöd för Vård och Omsorg vid behov, 

se nedanstående länk 

Utbildning och behörighetshantering 

 Tillse att en ny medarbetare har korrekt behörighet i Treserva för att läsas över till 

TES  

 Tillse att avslut av behörigher skickas in 

 Utbilda medarbetare i TES, DNH och TIR och hantera behörigheter för DNH och TIR 

inom den egna verksamheten 

 Stötta medarbetare i användandet av TES, DNH och TIR 
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Lokalt, av chef delegerat,uppdrag 

 Arbetsuppgift som ansvarig chef gett VO i uppdrag. Denna delegerade arbetsupp-

gift kan t.ex. bestå i att arbeta i TES Webb 

Kravfångst 

 Fånga upp och framföra krav och förändringsbehov till Användarstöd via blanketten 

”Ändringsförfrågan” som du finner på Användarstöds hemsida, se adress nedan 

Delta i mötesfora 

 Verksamhetsombudsmöte, sammankallande är Användarstöd 

 Delta i andra möten vid behov 

Informationsspridning 

 Vidareutbilda samt förmedla information omTES, DNH och TIR till kollegor från An-

vändarstöd och verksamhetsombudsmöten 

Utbildning för VO 

 Användarstöd ger utbildning i DNH och TIR. Du hittar och anmäler dig till dessa i 

Kunskapsportalen  

 

Stöddokument och utbildningsfilmer vid information och utbildning  

På Användarstöds hemsida finns olika stöddokument som ska användas när VO ska infor-

mera och utbilda kollegor i DNH och TIR 

 

 Checklista för introduktion av ny kollega där både dokument och filmer finns listade  

 Ordförklaring och begrepp 

 FAQ (frågor och svar) 

 Manualer för TES App och i förekommande fall TES Webb  

 Utbildningsmaterial  

På samma sida finns även ett antal utbildningsfilmer som kan användas vid utbildningar 

och/eller personalmöten. 

Dessa dokument skall ses som stöd i utbildning och information på arbetsplatsen. Om man 

upplever att någonting saknas ansvarar VO i samråd med verksmahetschef att informat-

ionen förs vidare till  Användarstöd som tacksamt emot den informationen via nedanstå-

ende kanaler.  

Support och stöd för verksamhetsombud 

För att komma i kontakt med Användarstöd skickar du ett supportformulär via vår hemsida 

http://www.linkoping.se/anvandarstod 

Det är även på hemsidan som du finner manualer, instruktioner och utbildningsfilmer 

http://www.linkoping.se/anvandarstod

