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Stöddokument vid utbildning av TES App 

Syfte med dokumentet 

Detta dokument är att ses som ett komplement och stöd vid utbildning av kollegor i 

digital nyckelhantering (DNH) och tids- och insatsregistrering (TIR). 

Grunddokument till utbildningen är alltid TES App manualen. 

Det ersätter inte det lokala utbildningsmaterial som arbetsplatsen redan utformat. 

Beskrivning av dokumentet 

Dokumentet bygger på de manualer som finns publicerade på 

www.linkoping.se/anvandarstod   

Detta stöddokument kan användas som ”talstöd” då verksamhetsombud på enheten 

(VO), eller någon annan av chef utsedd medarbetare, utbildar sina kollegor.  

Manualen för TES App består av 12 kapitel. Varje kapitel har i detta dokument en 

förklarande text.  

1. Hur loggar jag in och väljer grupp? 

- Lösenordet måste vara mellan 12 och 15 tecken. Är det mer än 15 kan 

inte TES läsa in det och personen kan inte logga in 

- Ett tips är att skriva lösenordet i rutan för användarnamn först. Detta för 

att man tydligt ska se vad man skrivit. Håll sedan fingret på texten och 

vänta tills rutan ”Klipp ut - Kopiera” kommer upp. Välj det som passar 

och klistra in i rutan för lösenord. Skriv sen in användarnamnet. 

- Läs in samtliga grupper du kan tänkas arbeta i under ditt pass. Var 

mycket noga med att vänta tills cirkeln slutat snurra. Om man inte 

väntar så laddas inte all information om kund in. 

- Byt grupp genom att klicka på de tre strecken, högst upp till vänster på 

skärmen och sen klicka på de tre prickarna, längst upp till höger på 

skärmen. 

 

2. Förbereda kundbesök 

- Observera att du inte kommer se någonting under fliken ”Besök” förrän 

du genomfört dagens första besök 

 

http://www.linkoping.se/anvandarstod


3. Öppna porten i flerfamiljshus 

- Lås som sitter i porten på flerfamiljshus heter ”Gate-lås” 

- Säkerställ att det är korrekt dörr du öppnar då handenheten känner av 

andra lås som är mellan 5-10 meter från där du står 

 

4. Genomföra kundbesök – välj insats och öppna kundens dörr, påbörja 

insatser 

- Det är av största vikt att du ringer på kundens dörr innan du öppnar 

dörren med DNH. Detta för att inte skrämma personen i bostaden, 

eftersom låsdosan låter lite.  

 

5. Avsluta kundbesöket i appen 

- Observera att vi inte använder funktionen med det lilla huset med 

utropstecken på! Mycket viktigt. 

 

6. Starta ett gemensamt besök 

- Ett ”gemensamt besök” är inte att förväxla med ”dubbelbemanning”. 

Gemensamt besök är en insats som utförs av EN personal till FLER 

kunder på samma gång. Det är av största vikt att det är exakt samma 

insats som ska utföras till kunderna, t.ex. tvätt i gemensam tvättstuga 

eller inköp. 

- Tänk på att inte starta ett gemensamt besök om du ska handla till 4 

personer varav en handlar för, låt oss säga 500 kr/tre matkassar, och de 

andra för 100 kr/en matkasse per person. Det inköp som ska göras till 

en person som handlar mycket tar rimligtvis längre tid än de som 

handlar lite. Det är då inte rättvist att fördela tiden jämnt emellan dessa 

kunder. Bättre att starta separat besök eller att korrigera tiden. Samma 

princip gäller för tvätt. 

- Gemensamt besök för matkorg och leverans av matkorg genererar ett 

(1) styck. Detta gemensamma besök kan påbörjas och avslutas direkt då 

tiden inte mäts. Om man ändå väljer att låta tiden gå så spelar det ingen 

roll för kunds faktura, det blir ändå ett (1) 

 



7. Dubbelbemanning 

- Det är alltid arbetsgivaren som bestämmer om en kund ska ha 

dubbelbemanning. Detta kallas för att insatsen beviljas av 

”arbetsmiljöskäl”.  

- Det ska alltid framgå av planeringen vem av personalen som ska utföra 

dubbelbemanningen samt hur lång tid insatsen ska ta. 

- Det kan vara så att den ena personalen utför t.ex. 45 minuter 

morgonhjälp och kollegan 15 minuter dubbelbemanning och 30 

minuter morgonhjälp. Kunden är då beviljad 75 minuter morgonhjälp 

och 15 minuter dubbelbemanning. Enklast är att personen som utför 

dubbelbemanningen redigerar insatsen efteråt, se avsnitt 9. 

- Insatsen dubbelbemanning ligger alltid under SoL i insatslistan 

 

8. Gå tillbaka, välja nya grupper 

- Om du har grupper som du inte bör se, det vill säga från en f.d. 

arbetsgivare, meddela omgående din chef så tillser den personen för att 

enheten/enheterna försvinner 

 

9. Justera tider hos din kund 

- Detta gör du om någonting har hänt vid besöket som resulterar i att du 

inte kunnat registrera insatsen/insatserna korrekt 

- Du justerar även tiden när du registrerar en bom-tid. Bom-tid 

registreras när en kund inte vill ha den planerade insatsen, t.ex. tackar 

nej till en insats i ”dörren”. Du ska INTE registrera en bom-tid om ett 

besök, där allt är utfört, t.ex. en dusch, som tar kortare tid än vad som 

är planerat, t.ex. 45 minuter istället för den planerade tiden på en 

timme.  

 

10. Avsluta arbetspass och godkänn utförda besök 

- Som omsorgspersonal MÅSTE man godkänna sina besök innan man 

avslutar sitt arbetspass. Om du har icke godkända besök när du loggar 



ut ur TES så får du upp en fråga om att godkänna eller ej. Du ska alltid 

godkänna!  

- Det är också MYCKET viktigt att logga ut ur telefonen. Om detta inte 

görs finns det risk för att en kollega råkar registrera insatser i ditt namn 

samt att du får problem med att logga in i TES vid nästa arbetspass 

- Ha för vana att alltid lägga telefonen på laddning när du avslutar ditt 

arbetspass så att din kollega har fullt batteri 

 

 

 

11. Starta ett kvalitetssäkrat besök med en RFID-tagg 

- Ibland går det inte att installera ett digitalt lås hos en kund. Denne får 

då istället en liten klisterlapp, s.k. RFID-tagg, uppsatt, oftast på insidan 

av ytterdörrens dörrkarm. Man startar och avslutar insatsen med hjälp 

av den. 

 

12. Förklaring av symboler i TES App 

- Samtliga batteribyten sköts av Välfärdsteamet som får meddelande om 

när ett batteri börjar bli dåligt.  

- Ett batteri håller minst ett år vid normal användning, ca 6-8 besök per 

dygn.  

- När första batterivarningen kommer så räcker batteriet minst 2-3 

månader till. 

 

Övrig information 

- TES används av olika kommuner i hela Sverige. Varje kommun har sin 

egen utformning, precis som det är med Treserva. Därför finns det 

funktioner i systemet som inte används. Exempel på detta är; det lilla 

huset med utropstecken på (ses bl.a. på bilder i avsnitt 5) och 

planeringsverktyget (varje utförare har sitt eget planeringssystem). 

 



Användarstöd och support 

För att komma i kontakt med Användarstöd skickar du ett 

supportformulär via vår hemsida;  

www.linkoping.se/anvandarstod 

Det är också på Användarstöds hemsida som du finner samtliga manualer, 

blanketter och instruktionsfilmer 

Behörighetsansökningar och avslut av behörigheter mailas till: 

levereravardomsorg@linkoping.se 

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

