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Förord
Socialstyrelsen har tagit fram en informationsspecifikation för Individens
behov i centrum, IBIC. Informationsspecifikationen beskriver den information som hanteras inom IBIC för att dokumentera individens behov, resurser,
mål och resultat och är en produkt som kompletterar vägledningen Individens
behov i centrum - behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med dokumentation av individens behov utifrån ICF.
Informationsspecifikationen kan användas som grund för kravställning på
it-system för att uppnå en systematiskt och entydig dokumentation för IBIC
och riktar sig till it-ansvariga, verksamhetsutvecklare och informatiker i
kommuner och hos privata och idéburna utförare samt till it-leverantörer.
Erik Wessman har varit ansvarig för framtagandet av informationsspecifikationen som gjorts tillsammans med Ingela Strandh för nationell informationsstruktur och Ann-Helene Almborg för nationellt fackspråk samt med stöd
av Ann-Kristin Granberg, Maria Rude och Åsa Wassbäck. Arbetet har skett i
samråd med SKL.
Beatrice Hopstadius
Enhetschef
Vägledning för socialtjänsten 1
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Informationsspecifikation för IBIC
Informationsspecifikationen är tänkt som en del i underlaget till kommuner
och utförare att upphandla, förändra och förvalta it-system samt ge itleverantörer bättre förutsättningar att utveckla system som stöder det behovsinriktade och systematiska arbetssättet IBIC.
Individens behov i centrum är ett stöd för att identifiera och beskriva individens behov, resurser, mål och resultat samt hantera dokumentationsbehov
inom den process som individen genomgår i socialtjänsten. IBIC omfattar
vuxna personer oavsett ålder och funktionsnedsättning som behöver stöd i sin
dagliga livsföring utifrån SoL eller LSS, oavsett boendeform [1]. Handläggare och utförare använder Internationell klassifikation av funktionstillstånd,
funktionshinder och hälsa, ICF [2] för att strukturerat beskriva individens
behov, resurser, mål och resultat.
Informationsspecifikationen har tagits fram genom att tillämpa metodstödet för att strukturera och koda information för elektronisk hantering [3].
IBIC utgår från NI:s modeller för socialtjänst. Specifikationen innehåller
tillämpade process-, begrepps- och informationsmodeller med tillhörande
urval ur ICF och kodverk. Urval ur ICF för IBIC är ett grundurval för att
täcka in de vanligaste företeelserna, och är det urval som visas i modellerna.
Lokalt kan det finnas behov av att använda ett större urval, och på mer
detaljerat nivå. Därför behöver ett it-system som stöder IBIC innehålla hela
ICF för att möjliggöra lokala anpassningar.
Avgränsningarna för informationsspecifikationen är samma som för IBIC.
Den omfattar därför inte urval ur klassifikation av socialtjänstens insatser och
aktiviteter, KSI, men däremot anpassningar för senare användning av KSI
[4]. Informationsspecifikationen omfattar inte heller all dokumentation som
behövs för att hantera samtliga uppgifter som är nödvändiga för att utreda,
utforma uppdrag, genomföra uppdrag och följa upp. För att säkerställa att
uppgifter enligt lagkrav och föreskrifter hanteras används också föreskrifter
och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av
SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5) med tillhörande handbok [5] och
socialtjänstmodellerna i NI 2016:1 [6] vid kravställning av it-system.

Läsanvisning
Ledning, politiker och ansvariga för verksamhet kan läsa de inledande
avsnitten. Verksamhetsutvecklare och intresserade processledare kan läsa
främst process och begreppsmodellerna med tillhörande beskrivningar. Itansvariga i kommun eller utförare samt leverantörer av it-system behöver
läsa hela informationsspecifikationen för IBIC.
Informationsspecifikationen inleds med kort introduktion till Individens
behov i centrum, IBIC, strukturerad dokumentation och klassifikation av
funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF. Därefter följer i bilagor
process- begrepps- och informationsmodeller för IBIC, urval ur ICF och
kodverk. För att förstå hur informationsspecifikationen stöder arbetssättet
behöver även vägledningen för IBIC läsas [1].
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I inledningen till de olika modellerna finns en övergripande beskrivning.
Ytterligare beskrivning och läsanvisning om modellerna finns i Nationell
informationsstruktur 2016:1 [6] och för nationellt fackspråk på socialstyrelsens webbplats. Mer information om ICF finns i klassifikationen [2], utbildningsmaterial [7] och i manual för hur ICF kan användas [8]. Hur handläggare och utförare kan arbeta utifrån IBIC beskrivs i vägledningen för IBIC
[1].

Fortsatt förvaltning och användarstöd
Informationsspecifikationen för IBIC ingår i Socialstyrelsens förvaltning av
IBIC vilket innebär att modeller som beskrivs här kan komma att revideras
utifrån ny eller ändrad lagstiftning eller andra regelverk. Informationsspecifikationen kan även revideras på grund av revidering av arbetssättet, nationell
informationsstruktur eller nationellt fackspråk.
Synpunkter och frågor om informationsspecifikationen för IBIC
• Synpunkter och frågor om modellerna för IBIC med tillhörande beskrivningar skickas till: individensbehovicentrum@socialstyrelsen.se.
• Frågor om nationell informationsstruktur: använd kontaktformulär
för frågor om gemensam informationsstruktur på socialstyrelsen
webbplats 1.
• Frågorna om ICF och KSI: använd frågor om klassifikationer på socialstyrelsens webbplats2.

1
2

8

https://gi-socialstyrelsen.custhelp.com/
http://www.socialstyrelsen.se/nationellehalsa/fraga-om-klassificering-koder
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Individens behov i centrum
IBIC ger stöd för såväl handläggare som för utförare att arbeta systematiskt
och behovsinriktat. För att strukturerat beskriva individens behov, resurser,
mål och resultat används ICF [2] som utgår från WHO:s definition av hälsa 3.
IBIC är en vidareutveckling av den tidigare modellen Äldres behov i centrum, ÄBIC. Från och med september 2016 används nationellt namnet
individens behov i centrum, IBIC, där ÄBIC ingår. Genom vidareutvecklingen är IBIC anpassad för att omfatta alla vuxna personer oavsett ålder och
funktionsnedsättning som behöver stöd i sin dagliga livsföring utifrån
socialtjänstlagen (2001:453), SoL, eller lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade, LSS. Modellen kan också användas för
att i samtal med anhöriga beskriva deras situation och behov av stöd. Det
innebär att IBIC kan användas för att beskriva behov i den dagliga livsföringen för såväl äldre personer som andra vuxna personer med funktionsnedsättning, fysisk eller psykisk ohälsa[1].
IBIC är ett stöd för att identifiera, beskriva och hantera informationsbehov
inom den individanpassade process som individen genomgår i socialtjänsten.
Processen för IBIC omfattar de delprocessteg som identifierats för handläggning och verkställighet för att beskriva och dokumentera individens behov,
resurser, mål och resultat. Processen har sin utgångspunkt i NI:s övergripande process för socialtjänsten samt den kärnprocess som beskrivs i föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet
som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS [1, 5].
IBIC är ett arbetssätt som bygger på att individens behov beskrivs och att
individens resurser tas tillvara, men också där insatserna är anpassade efter
individens behov och följs upp utifrån uppsatta mål. Detta sammantaget ger
förutsättningar för att lagens mål och intentioner uppnås[1].
Arbetssättet IBIC bygger på kärnkomponenterna:
• ett behovsinriktat arbetssätt med individen i centrum,
• ett systematiskt arbetssätt,
• en strukturerad dokumentation som bygger på nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk.

I IBIC används begreppen anhörig och närstående på samma sätt som i
proposition Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående (prop.
2008/09:82). Enligt propositionen (s. 11 och 12) avses med närstående den
person som tar emot omsorg, vård och stöd. Den som ger omsorg, stöd eller
vård benämns anhörig eller annan person. Annan person i det här samman3

WHO:s definition av hälsa är ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej enbart
frånvaro av sjukdom eller funktionshinder”.
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hanget är någon utanför familjekretsen, till exempel en vän eller granne. I
vägledningen används i huvudsak ordet anhörig som samlingsbegrepp för
anhöriga och för andra personer som vårdar och stödjer en närstående.
Begreppen anhörig och närstående används inte konsekvent inom lagtexterna
eller i kunskapsunderlag som avhandlar stöd till anhöriga 4. Begreppet
individ 5 används genomgående för den person som ansöker om eller begär en
insats, förutom där en lagtext citeras.

Avgränsning
IBIC omfattar inte all information som behöver dokumenteras för att hantera
samtliga uppgifter som är nödvändiga i utredning, beslut, beställning,
genomförande eller uppföljning. Den omfattar inte heller mallar för utredning och genomförandeplaner eller förslag på olika arbetssätt och metoder
för bedömning, genomförande och uppföljning [1].

Material om IBIC
Det stöd som socialstyrelsen ger för IBIC består bland annat av en vägledning, ett nationellt utbildningsprogram och en webbintroduktion.
Vägledningen beskriver den teoretiska grunden för IBIC och innehåller en
användarhandledning som beskriver hur handläggare och utförare kan
beskriva och dokumentera behov, resurser, mål och resultat genom processen
[1].
Det nationella utbildningsprogrammet syftar främst till att utbilda lokala
processledare, som är de personer som i sin organisation har ett uppdrag att
förmedla modellen och arbeta med implementering av IBIC 6.
Webbintroduktionen är framtagen för den tidigare modellen Äldres behov
i centrum, ÄBIC, men kan används som ett komplement i lokal utbildning
för att introducera arbetssättet 7.
Utöver ovan nämnda stöd finns mer på Socialstyrelsens webbplats 8. Där
finns den senaste informationen om IBIC samlad.

4
Jmf. termbanken. Anhörig: person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna. Anhöriganställd: anhörigvårdare som är anställd av kommunen. Anhörigsamtal: möte där en eller flera personer med nära relation till en patient
möter hälso- och sjukvårdspersonal utan att patienten är med. Anhörigvårdare: person som vårdar närstående som är
långvarigt sjuk, äldre eller har funktionsnedsättning. Observera att termerna anhörig och närstående inte används
konsekvent i lagtexterna.
5
Jmf. Termbanken. Brukare: (inom socialtjänst:) person som får, eller som är föremål för en utredning om att få,
individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten
6
https://utbildning.socialstyrelsen.se/
7
https://utbildning.socialstyrelsen.se/
8
http://www.socialstyrelsen.se/individensbehovicentrumibic
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Strukturerad och ändamålsenlig
dokumentation
I dagens dokumentation är det vanligt med fritext och att varje profession
dokumenterar utifrån sin egen roll i vård- och omsorgsprocessen. Informationen som dokumenteras motsvarar inte alltid de nationella kraven och
rekommendationerna, utifrån t.ex. nationella rekommendationer, riktlinjer,
föreskrifter eller lokala, regionala och nationella behov av verksamhetsuppföljning.

Gemensam informationsstruktur
Gemensam informationsstruktur består av nationell informationsstruktur (NI)
och nationellt fackspråk och är verktyg för att strukturera information. Dessa
ska ge förutsättningar för en ändamålsenlig och strukturerad dokumentation
så att rätt information kan vara tillgängligt för rätt person vid rätt tillfälle,
utifrån legala förutsättningar att dela informationen. När det nationella
fackspråket används i en nationellt strukturerad dokumentation bidrar det till
att informationen kan återanvändas för olika syften på ett säkert sätt. Detta
kan bidra till att förenkla den lokala dokumentationen, ge en ökad kvalitet
samt ge förutsättningar för att utveckla en evidensbaserad kunskap och
praktik[9].
Informationen är grund för ställningstagande av personal och individ under
hela den individanpassade processen, och för att följa upp såväl individens
som verksamhetens resultat. Den ska också bidra till att öka rättsäkerheten
samt förbättra möjligheten för individen eller anhöriga att vara delaktiga i
processen.
Genom att använda en gemensam beskrivning utifrån individprocessen kan
olika verksamheter strukturera sin dokumentation om en och samma individ
på samma sätt. Det blir då lättare att sammanställa och samordna vad som är
planerat eller genomfört för individen så att till exempel nästa aktör kan ta
vid och fortsätta processen. Den gemensamma beskrivningen säkerställer att
dokumentationen kan återanvändas och följa individen mellan olika aktörer.

Nationell informationsstruktur (NI)
NI används för att identifiera, beskriva och hantera dokumentation inom vård
och omsorg. NI är ett viktigt verktyg för att uppnå interoperabilitet 9 inom och
mellan olika aktörer. NI beskriver vård och omsorgsverksamheten och den
information som behövs i en ändamålsenlig dokumentation på ett sådant sätt
att NI som helhet kan användas vid kravställning av it-stöd. Informationen
beskrivs i form av process-, begrepps- och informationsmodeller.

9

Interoperabilitet är förmåga hos system, organisationer eller verksamhetsprocesser att fungera tillsammans och kunna
kommunicera med varandra genom att överenskomna regler följs.
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Nationellt fackspråk
Det nationella fackspråket ger förutsättningar för att information som skapas
runt en individ och dennes hälsa kan uttryckas och tolkas på ett entydigt och
detaljerat sätt med hjälp av gemensamma termer, begrepp, klassifikationer
och kodverk. Det nationella fackspråket är en gemensam språklig resurs för
vård och omsorg som består av tre delar:
• Nationellt överenskomna begrepp och termer som är publicerade i Socialstyrelsens termbank
• Nationellt fastställda hälsorelaterade klassifikationer och kodverk
• Begreppssystemet Snomed CT
Genom att utgå ifrån en nationellt överenskommen struktur och fackspråk
kan specifika informationsbehov beskrivas entydigt och detaljerat i en
samlad informationsspecifikation. En informationsspecifikation består dels
av en eller flera processmodeller som beskriver den individanpassade
processen, dels en eller flera begreppsmodeller som beskriver de begrepp
som används i processen och hur de förhåller sig till varandra samt en eller
flera informationsmodeller som anger hur informationen som hanteras kan
dokumenteras strukturerat och med ett gemensamt språk.

12
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ICF - en modell och en
klassifikation för att beskriva hälsa
Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa
(ICF) utgår från WHO:s definition av hälsa som lyder: ”ett tillstånd av
fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte endast
frånvaro av sjukdom eller funktionshinder ” 10.
ICF kan:
• erbjuda en grund för ett gemensamt språk för att beskriva hälsa och
hälsorelaterade tillstånd
• möjliggöra jämförelser av data mellan länder, mellan olika delar av
verksamheter samt över tid
• ge en vetenskaplig grund för att förstå och studera hälsa och hälsorelaterade tillstånd, dess konsekvenser och bestämningsfaktorer
• erbjuda ett systematiskt kodschema för informationssystem

ICF som modell
På en övergripande nivå fungerar ICF modellen (fig. 1) som stöd för att
organisera tankar hos den professionelle och säkerställa att information om
de mest betydelsefulla faktorerna för individens fungerande i sin miljö inte
blir utelämnade i till exempel samtal, behovsbeskrivningar, analyser och
planer [2].
ICF-modellen utgår från biologiska, psykologiska och sociala dimensioner
av välbefinnande och att dessa integrerar med varandra (fig. 1). För att förstå
vad som påverkar en individs hälsa är det viktigt att undersöka, beskriva och
bedöma individens funktionstillstånd inklusive genomförande av olika
aktiviteter och delaktighet i det dagliga livet i hans eller hennes aktuella
miljö [2].
Begränsningar i en komponent kan ibland kompenseras på annat sätt. En
begränsning i en funktion kan till exempel kompenseras genom att lära sig
andra sätt att genomföra handlingar, eller att miljön anpassas.
Att förstå relationen mellan aktiviteter och delaktighet är viktigt. Delaktighet beskrivs i ICF som engagemang i en livssituation, men kan även beskrivas som upplevelsen av att finnas i ett sammanhang. Delaktighet handlar
alltså i stor utsträckning om individens upplevelse [2].

10

http://www.who.int/about/mission/en/
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ICF modellens delar och komponenter
ICF utgår från den biopsykosociala modellen (figur 1) och består av två
delar. Den första delen omfattar funktionstillstånd med komponenterna
kroppsfunktioner och kroppsstrukturer samt aktiviteter och delaktighet. Den
andra delen omfattar kontextuella faktorer med komponenterna omgivningsfaktorer och personliga faktorer. Hälsotillstånd (störning/sjukdom), hanteras
inte i klassifikationen ICF. Det kan till exempel vara diagnoser på sjukdomar
som hanteras av den internationella klassifikationen ICD -10 [2].
Figur 1. ICF-modellen med de olika komponenterna och interaktionen
mellan dessa.

Hälsotillstånd
(störning/sjukdom)

Kroppsfunktioner &
kroppsstrukturer

Aktiviteter

Omgivningsfaktorer

Delaktighet

Personliga faktorer

ICF som klassifikation
ICF är också en klassifikation med åtta kapitel inom kroppsfunktioner
respektive kroppsstrukturer, nio kapitel inom aktiviteter och delaktighet och
fem kapitel inom omgivningsfaktorer. Personliga faktorer har inte klassificerats och ingår därför inte i klassifikationen för närvarande.
Klassifikationen består av en hierarkisk struktur för de olika komponenterna. Kapitelnivån, 1:a nivån, är den mest övergripande och den följs av
kategorier på olika nivåer från 2:a till 4:e nivån. Till varje kapitel respektive
kategori finns det en textuell beskrivning. Varje kapitel och kategori har
också en kod [2].

Bedömningsfaktorer
ICF innehåller även en generell bedömningsskala (figur 2) som kan användas
som bedömningsfaktor för att ange ett problems svårighetsgrad för olika
kategorier. Bedömningsfaktorer kan användas för samtliga komponenter i
klassifikationen (kroppsfunktioner, kroppsstrukturer, aktiviteter och delaktighet samt omgivningsfaktorer). Det gör faktorerna användbara, dels för
olika professioner, dels för individen som kan göra självskattningar [2].
14
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Figur 2. Generisk skala för bedömningsfaktorerna och procentsatserna
0–4%
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25–49 %
50–95 %
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5–24%
lätt

25–49%
måttlig

50–95%
svår

96–100%
total

Exempel på lämpliga uttryck för bedömningar
Inget, frånvarande försumbart
problem, svårighet, begränsning
Lätt, litet, lågt
problem, svårighet, begränsning
Måttligt, medel, ganska stort
problem, svårighet, begränsning
Svår, grav, hög, stor, extremt
problem, svårighet, begränsning
Totalt, fullständigt
problem, svårighet, begränsning
Ej specificerat
Ej tillämpbart

Inom aktiviteter och delaktighet kan genomförande och kapacitet beskrivas
och bedömas. Bedömning av genomförande beskriver vad en person gör i sin
aktuella omgivning. Bedömningen av kapacitet avser personens förmåga att
utföra en uppgift eller handling i en mer standardiserad miljö. Bedömningen
av både genomförande och kapacitet kan göras med eller utan ett eventuellt
hjälpmedel eller personligt stöd, beroende på vad syftet med bedömningen
är[2].
Bedömningsfaktorerna kan även användas för beskrivning och bedömning
av positiva eller negativa aspekter gällande omgivningsfaktorer, grad av
funktionsnedsättning gällande kroppsfunktioner och strukturavvikelse
gällande kroppsstrukturer [2].

Användning av ICF i IBIC
I IBIC används den biopsykosociala ICF-modellen som ett stöd för att fånga
kombinationen av olika perspektiv och för en helhetsbeskrivning av hur
individen fungerar i sin livssituation. Klassifikationen används som gemensamt språk för handläggare och utförare inom socialtjänsten för att hantera
behov, resurser, mål och resultat.
Samtliga kapitel inom komponenterna aktiviteter och delaktighet i ICF är
relevanta för att beskriva individens behov i den dagliga livsföringen. Övriga
komponenter, dvs. kroppsfunktioner, kroppsstrukturer, omgivningsfaktorer
och personfaktorer behövs också för att dokumentera uppgifter och kunna
beskriva individens hälsa och välbefinnande. Dessa kallas sammantaget för
relaterade faktorer i IBIC. Uppgifter om sjukdomstillstånd eller diagnoser,
hälsotillstånd, är också en relaterad faktor, men hanteras inte av ICF.
I IBIC vägledning benämns de nio kapitlen inom aktiviteter och delaktighet tillsammans med två ytterligare kategorier för livsområden 11. Dessa två
kategorier är känsla av trygghet (psykologisk funktion) och personligt stöd
från person som vårdar eller stödjer en närstående (omgivningsfaktor). ). I
process-, begrepps- och informationsmodellerna för IBIC används genomgående aktiviteter och delaktighet samt ”känsla av trygghet” och ”personligt
stöd från person som vårdar eller stödjer en närstående”.

11

Livsområden i ICF omfattar Aktiviteter och delaktighet
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Bedömningsfaktor används för att strukturerat beskriva individens genomförande och engagemang inom aktiviteter och delaktighet samt ”Känsla av
trygghet” (specificerad kroppsfunktion) som är aktuella för insatser från
socialtjänsten. Bedömningsfaktor används inte för bedömning av ”Personligt
stöd från person som vårdar eller stödjer en närstående” (specificerad omgivningsfaktor). Handläggarens bedömning utgår från individens beskrivning av
sin situation, sina resurser och sina begränsningar i genomförandet och
engagemanget i. Med genomförande avses vad individen faktiskt genomför i
en uppgift eller handling och vilket engagemang individen har i en livssituation [2]. I IBIC vägledning används ordet begränsning för beskrivning av
bedömningsfaktorer 12.

12
För aktiviteter och delaktighet används i nationellt kodverk ”svårighet” och för kroppsfunktioner används i
nationellt kodverk ”nedsättning”. Se bilaga 5A-B för dessa kodverk.
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Bilaga 1. Processmodell för IBIC
Det behovsinriktade och systematiska arbetssättet i IBIC utgår ifrån den
individanpassade processen som är beskriven i NI:s processmodell för
socialtjänst.
Genom att relatera till den individanpassade processen erhålls en entydig
och strukturerad beskrivning av processen samt att de delar som IBIC
omfattar, respektive inte omfattar, tydliggörs. Den information som skapas
respektive återanvänds i ett senare processteg åskådliggörs också.
Processen för IBIC omfattar delprocesstegen” Utreda”, ”Utforma uppdrag”,
”Genomföra uppdrag” och ”Följa upp” och ger ett stöd för handläggare och
utförare att beskriva och dokumentera individens behov, resurser, mål och
resultat. IBIC process omfattar alla vuxna personer oavsett ålder och funktionsnedsättning som behöver stöd i sin dagliga livsföring utifrån SoL eller
LSS. IBIC process omfattar inte all dokumentation som behövs för att
hantera samtliga uppgifter som är nödvändiga i utredning, beställning,
genomförande eller uppföljning. Processen har sin utgångspunkt i NI:s
övergripande process för socialtjänsten samt den kärnprocess som beskrivs i
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS.
I det översta fältet i processmodellen (figur 3) syns NI:s övergripande
process för socialtjänst och i fältet därunder syns i vilka delar av denna
process som IBIC ger stöd för en strukturerad dokumentation (delprocesssteg). I det nedersta fältet med rutor anges resultat.
Varje delprocessteg innehåller resultat i form av information som dokumenteras med användning av ett gemensamt språk. Delprocessernas aktiviteter är beskrivna med pilar och deras respektive resultat är beskrivna med
rutor. Delprocessteget ”Hantera ansökan eller begäran” i fältet ovanför
resulterar i Ursprunglig frågeställning och Förtydligad frågeställning.
Delprocessteget ”Inhämta uppgifter” resulterar i Uppgifter från individen och
Uppgifter från andra och så vidare.
”Uppgifter från individen” och ”Uppgifter från andra” innefattar den information som dokumenteras inom samtliga komponenter i ICF tankemodell.
Det kan handla om uppgifter inom aktiviteter och delaktighet, omgivningsfaktorer, kroppsfunktioner/kroppstrukturer, personfaktorer och hälsotillstånd.
”Förslag på insatser” i modellen har ljusare bakgrund eftersom IBIC saknar förslag på strukturerad dokumentation av insatser. Här kan de lokalt
beslutade insatsbegreppen användas för att tydliggöra och koppla de områden
som bedömts att de ska tillgodoses med en eller flera insatser. Uppgifter om
faktiska omständigheter och händelser av betydelser som inte specificerats i
andra begrepp kan struktureras utifrån komponenter i ICF. Det handlar om
uppgifter som inte specificeras i förväg som strukturerade uppgifter för IBIC.
Den löpande dokumentationen av faktiska omständigheter och händelser av
betydelse syns inte i processmodellen men är viktig att kunna beskriva och
inkludera i begrepps- och informationsmodellerna.
18
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Processtegen och deras invärde respektive utvärde är beskrivet i efterföljande processbeskrivning.
Livsområden och relaterade faktorer
I vägledningen för IBIC benämns de nio kapitlen inom aktiviteter och
delaktighet tillsammans med två ytterligare kategorier för livsområden 13.
Dessa två kategorier är känsla av trygghet (psykologisk funktion) och
personligt stöd från person som vårdar eller stödjer en närstående (omgivningsfaktor). I processmodellen med beskrivning används för dessa områden
genomgående aktiviteter och delaktighet samt ”känsla av trygghet” och
”personligt stöd från person som vårdar eller stödjer en närstående”.
Övriga komponenter, dvs. kroppsfunktioner, kroppsstrukturer, omgivningsfaktorer och personfaktorer behövs också för att dokumentera uppgifter
och kunna beskriva individens hälsa och välbefinnande. Dessa kallas sammantaget för relaterade faktorer i IBIC. Uppgifter om sjukdomstillstånd eller
diagnoser, hälsotillstånd, är också en relaterad faktor, men hanteras inte av
ICF.
Se även användarhandledningen i Individens behov i centrum – Behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med dokumentation av individens behov
utifrån ICF.

13

Livsområden i ICF omfattar Aktiviteter och delaktighet.
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IBIC Processmodell

Figur 3. Modellen visar överst processtegen för socialtjänst i NI. Därunder visas de delprocessteg som ingår i IBIC. Underst i modellen visas de resultat
i form av dokumentation som IBIC hanterar. För beskrivning av processtegen, se tillhörande processbeskrivning. Delprocessteget ”Följa upp” i ”Genomföra uppdrag” representerar de delprocessteg (inhämta uppgifter, bedöma resultat och kvalitet samt hantera resultat) som baseras på NI:s övergripande processteg ”Följa upp” och som kan användas av utföraren.
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Beskrivning av processmodellen för IBIC
Notera att delprocessteget ”Bedöma personkretstillhörighet” endast är aktuellt vid utredning av begäran om LSS-insats. I övrigt är processen densamma
oavsett lagrum (SoL eller LSS).
NI 2016:1
NI 2016:1 Beskrivning
Processteg
Aktualisera

Utreda

Aktivitet som initierar processen
hos nämnden.
Vid anmälan eller information
på annat sätt inleds en förhandsbedömning som avslutas med
ett beslut om en utredning ska
inledas. Det finns ingen
föreskrift som kräver att
förhandsbedömningen ska
dokumenteras i personakten om
beslutet är att ej inleda utredning. Förhandsbedömningen
ingår inte i processmodellen.
Aktivitet där nämnden utreder
och bedömer behov av och rätt
till insatser för att uppnå
måltillstånd. I steget ingår att
inhämta samtycke till att ta
behövliga kontakter och
inhämta uppgifter under
utredningen samt att kommunicera och samverka.

IBIC
Processteg

IBIC Beskrivning

IBIC Invärde

IBIC Utvärde

Individens ursprungliga
ansökan/begäran så som
denne beskrivit den.

Individens ansökan så
som denne beskrivit den.
Förtydligad frågeställning, kategoriserad
utifrån aktiviteter och
delaktighet samt ”känsla
av trygghet” (specificerad kroppsfunktion) och
”personligt stöd från

IBIC hanterar inte det övergripande
processteget ”Aktualisera”.

Hantera
ansökan eller
begäran
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Aktivitet som utförs av handläggaren.
Den ursprungliga ansökan om bistånd
eller begäran om LSS-insats kategoriseras till aktiviteter och delaktighet
samt ”känsla av trygghet” (specificerad kroppsfunktion) och ”personligt
stöd från person som vårdar eller
stödjer en närstående” (specificerad
omgivningsfaktor). Individen erbjuds

21

NI 2016:1
NI 2016:1 Beskrivning
Processteg

IBIC
Processteg

Inhämta
uppgifter

Bedöma
personkretstillhörighet
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IBIC Beskrivning
ett informerande samtal för att
gemensamt planera utredningens
omfattning och inriktning vilket
resulterar i en förtydligad frågeställning som stöd för den fortsatta
utredningen. Ansökan och förtydligad
frågeställning kan komma att
kompletteras under utredningens
gång.
Handläggaren inhämtar uppgifter från
individen och vid behov från andra.
Handläggaren gör även egna
observationer. Information om
individens resurser och begränsningar
inom aktiviteter och delaktighet samt
”känsla av trygghet” (specificerad
kroppsfunktion) och om ”personligt
stöd från person som vårdar eller
stödjer en närstående” (specificerad
omgivningsfaktor) är aktuellt, mål
samt relaterade faktorer inhämtas.
Detta steg gäller bara för LSSutredning. Handläggaren gör en
första sammanvägning av inhämtade
uppgifter för att bedöma om personen
uppfyller kriterierna för tillhörighet
till personkretsen för LSS. Aktiviteter
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IBIC Invärde

IBIC Utvärde
person som vårdar eller
stödjer en närstående”
(specificerad omgivningsfaktor). Individens
ställningstagande till
informerande samtal.

Individens ansökan så som
denne beskrivit den.
Förtydligad frågeställning,
kategoriserad utifrån
aktiviteter och delaktighet
samt ”känsla av trygghet”
(specificerad kroppsfunktion) och ”personligt stöd
från person som vårdar
eller stödjer en närstående”
(specificerad omgivningsfaktor).
Resultat från inhämtade
uppgifter.

Inhämtade uppgifter om
aktiviteter och delaktighet samt ”känsla av
trygghet” (specificerad
kroppsfunktion) och om
”personligt stöd från
person som vårdar eller
stödjer en närstående”
(specificerad omgivningsfaktor) är aktuellt.
Relevanta relaterade
faktorer utifrån förtydligad frågeställning.
Bedömd personkretstillhörighet.

NI 2016:1
NI 2016:1 Beskrivning
Processteg

IBIC
Processteg

Bedöma behov
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IBIC Beskrivning
och delaktighet samt ”känsla av
trygghet” (specificerad kroppsfunktion) och ”personligt stöd från person
som vårdar eller stödjer en närstående” (specificerad omgivningsfaktor) och relaterade faktorer används
för att kategorisera informationen.
Handläggaren gör utifrån inhämtade
uppgifter en samlad bedömning av
individens genomförande av aktiviteter och delaktighet samt ”känsla av
trygghet” (specificerad kroppsfunktion). I de fall ”personligt stöd från
person som vårdar eller stödjer en
närstående” (specificerad omgivningsfaktor) är aktuellt markeras det,
men bedömning görs ej. Avsett
funktionstillstånd tas fram tillsammans med individen. Behov av
insatser bedöms och förslag på
insatser tas fram som även visar vilka
behov som tillgodoses med vilka
insatser. Övergripande mål med
insatser tas fram tillsammans med
individen.
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IBIC Invärde

IBIC Utvärde

Förtydligad frågeställning
och inhämtade uppgifter
om aktiviteter och
delaktighet samt ”känsla
av trygghet” (specificerad
kroppsfunktion) och om
”personligt stöd från
person som vårdar eller
stödjer en närstående”
(specificerad omgivningsfaktor) är aktuell. Relevanta relaterade faktorer
utifrån förtydligad
frågeställning. Vid LSSutredning tillhörighet till
personkretstillhörighet.

Bedömt och avsett
funktionstillstånd för
aktuella kategorier inom
aktiviteter och delaktighet samt ”känsla av
trygghet” (specificerad
kroppsfunktion).
Kategorin ”personligt
stöd från person som
vårdar eller stödjer en
närstående” (specificerad omgivningsfaktor)
markerad när den är
aktuell, bedömt behov
av insatser, förslag på
insatser som även visar
vilka behov som
tillgodoses med vilka
insatser samt övergripande mål med insatser.

NI 2016:1
NI 2016:1 Beskrivning
Processteg
Besluta

Utforma
uppdrag

Genomföra
uppdrag
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Aktivitet där nämnden fattar
beslut genom att pröva rätt till
insats eller annat beslut utifrån
beslutsunderlaget. Hantering av
underrättelse om beslut samt
överklagande av beslut, ingår
också i detta steg.
Aktivitet där nämnden planerar
för verkställighet av beslutet
genom att utforma och överlämna uppdraget till utföraren.

Aktivitet där utföraren mottar,
planerar och genomför beskrivet
uppdrag.
Utföraren följer kontinuerligt
upp uppdraget.

IBIC
Processteg

IBIC Beskrivning

IBIC Invärde

IBIC Utvärde

Bedömt och avsett
funktionstillstånd för
aktuella kategorier inom
aktiviteter och delaktighet
samt ”känsla av trygghet”
(specificerad kroppsfunktion) och ”personligt stöd
från person som vårdar
eller stödjer en närstående”
(specificerad omgivningsfaktor), relaterade faktorer,
bedömt behov av insatser
samt övergripande mål
med insatser.
Information i uppdrag till
avsedd utförare som
beskriver den individens
bedömda och avsedda
funktionstillstånd,
relaterade faktorer, bedömt
behov av insatser, vilka

Information i uppdrag
till avsedd utförare som
beskriver den individens
bedömda och avsedda
funktionstillstånd,
relaterade faktorer,
bedömt behov av
insatser, vilka behov
respektive insats ska
tillgodose samt övergripande mål med insatser.

IBIC hanterar inte det övergripande
processteget ”Besluta”.

Överföra
information för
uppdrag

Handläggaren överför efter samtycke
från individen eller efter menprövning uppgifter om individens
bedömda och avsedda funktionstillstånd, relaterade faktorer, bedömt
behov av insatser, vilka behov
respektive insats ska tillgodose, samt
övergripande mål med insatser till
avsedd utförare. (Andra uppgifter,
som exempelvis beviljad insats ingår
även men hanteras inte i IBIC.)

Planera
genomförande

Utföraren använder överförd
information om bedömt och avsett
funktionstillstånd, relaterade faktorer,
bedömt behov av insatser och
övergripande mål med insatser som
grund för planering och fortlöpande
uppföljning av genomförandet av
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Planerat genomförande
(exempelvis genomförandeplan) som inkluderar eventuella delmål
och planerade insatser
och uppföljande
aktiviteter.

NI 2016:1
NI 2016:1 Beskrivning
Processteg

IBIC
Processteg

IBIC Beskrivning

IBIC Invärde

beslutad insats. Eventuella delmål
(önskade/avsedda funktionstillstånd)
tas fram tillsamman med individen.

behov respektive insats ska
tillgodose samt övergripande mål med insatser.

Genomföra
insats

Del av den löpande journalföringen
hos utföraren gällande genomförda/inte genomförda insatser och
aktiviteter.

Strukturerad dokumentation av genomförda/inte genomförda
insatser och aktiviteter.

Följa upp
genomförande

Utförarens fortlöpande uppföljning
av genomförda insatser och aktiviteter samt revidering av genomförandeplan vid behov för att hela tiden
anpassa såväl hur som när insatsen
bäst genomförs för att vara anpassad
till individen.
Enligt planering, efter önskemål från
individen eller när det uppstår
förändringar behöver utföraren även
följa upp resultatet av genomförandet
utifrån eventuella delmål, mål och
individens uppfattning om insatsens
kvalitet. Utföraren använder då det
efterföljande steget ”följa upp”.
Utförarens uppföljning som är mer
omfattande än den fortlöpande
uppföljningen av genomförande. Här
kan utföraren använda hela eller delar

Planerat genomförande
som inkluderar eventuella
delmål och planerade
insatser och uppföljande
aktiviteter.
Planerat genomförande
och dokumentation i
genomförandet.

Uppdrag från nämnd med
uppgifter om bedömt och
avsett funktionstillstånd,
relaterade faktorer, bedömt

Inhämtade uppgifter om
individens aktiviteter
och delaktighet samt
”känsla av trygghet”

Följa upp
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IBIC Utvärde

Dokumentation av
fortlöpande anpassning
av genomförandet till
individen. Resultat av
genomförande kan
exempelvis vara
revidering av genomförandeplan, byte av
arbetssätt eller metod,
återkoppling till
handläggare.

NI 2016:1
NI 2016:1 Beskrivning
Processteg

IBIC
Processteg

IBIC Beskrivning

IBIC Invärde

IBIC Utvärde

av delprocesstegen inhämta uppgifter,
bedöma resultat och kvalitet och
hantera resultat under det övergripande processteget ”följa upp”.

behov av insatser och
övergripande mål med
insatser.
Planering av genomförandet samt dokumentation i
genomförandet av
genomförda/inte genomförda insatser.
Dokumentation av faktiska
omständigheter och
händelser av betydelse.

(specificerad kroppsfunktion) och ”personligt stöd från person som
vårdar eller stödjer en
närstående” (specificerad omgivningsfaktor)och eventuella
förändrade relaterade
faktorer. Individens
uppfattning om insatsens
kvalitet.
Dokumentation om
kvaliteten på insatsen,
funktionstillstånd vid
uppföljning samt
måluppfyllelse för
funktionstillstånd.
Dokumentation om hur
resultatet har hanterats
hos utföraren. Överförd
information till handläggare efter uppföljning
(efter samtycke från
individen eller efter
menprövning).

Utföraren inhämtar uppgifter från
individen och vid behov från andra.
Utföraren gör även egna observationer. Information om individens
resurser och begränsningar inom
aktiviteter och delaktighet samt
”känsla av trygghet” (specificerad
kroppsfunktion) och ”personligt stöd
från person som vårdar eller stödjer
en närstående” (specificerad omgivningsfaktor), eventuella nya mål samt
förändrade relaterade faktorer
inhämtas. Individens uppfattning om
insatsens kvalitet inhämtas.
Utföraren kan göra en ny beskrivning
av funktionstillstånd vid uppföljning
och jämföra med tidigare avsett
funktionstillstånd för att kunna
värdera måluppfyllelse.
Utförarens ställningstaganden om hur
resultat av det som följs upp hanteras,
exempelvis om uppgifter behöver
föras över till handläggare.
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NI 2016:1
NI 2016:1 Beskrivning
Processteg
Följa upp

Aktiviteter där nämnden
planerar och genomför en
uppföljning av att
• Den enskilde fått insatsen
utförd enligt beslut
• Uppdraget har följt den
planering och de fastställda
mål som har gjorts tillsammans med den enskilde
• Förändrade omständigheter
och händelser av betydelse
har hanterats

IBIC
Processteg

IBIC Beskrivning

IBIC Invärde

IBIC Utvärde

Inhämta
uppgifter

Handläggaren inhämtar uppgifter från
individen och vid behov från andra.
Handläggaren gör även egna
observationer. Information om
individens resurser och begränsningar
inom aktiviteter och delaktighet samt
”känsla av trygghet” (specificerad
kroppsfunktion), om ”Personligt stöd
från person som vårdar eller stödjer
en närstående” (specificerad omgivningsfaktor) är aktuell, eventuella nya
mål samt förändrade relaterade
faktorer inhämtas. Individens
uppfattning om insatsens kvalitet och
upplevelse av livskvalitet inhämtas.

Inhämtade uppgifter om
individens aktiviteter
och delaktighet samt
”känsla av trygghet”
(specificerad kroppsfunktion), om ”Personligt stöd från person som
vårdar eller stödjer en
närstående” (specificerad omgivningsfaktor) är
aktuell, och eventuella
förändrade relaterade
faktorer. Individens
uppfattning om insatsens
kvalitet eller individens
upplevelse av livskvalitet.

Bedöma
resultat och
kvalitet

Handläggaren gör en sammanvägd
bedömning av funktionstillstånd vid
uppföljning och jämför med tidigare
bedömt eller avsett funktionstillstånd
vilket gör att måluppfyllelse för
funktionstillstånd kan värderas. Bland
annat den enskildes uppfattning om
livskvalitet ger möjlighet att värdera

Tidigare inhämtade
uppgifter om individens
aktiviteter och delaktighet
samt ”känsla av trygghet”
(specificerad kroppsfunktion), om ”Personligt stöd
från person som vårdar
eller stödjer en närstående”
(specificerad omgivningsfaktor) är aktuell, bedömt
och avsett funktionstillstånd och relaterade
faktorer från utredning,
dokumentation i genomförande, planerat genomförande och dokumentation
av faktiska omständigheter
och händelser av betydelse
från utredningen och
genomförandet.
Inhämtade uppgifter om
individens aktiviteter och
delaktighet samt ”känsla
av trygghet” (specificerad
kroppsfunktion), om
”Personligt stöd från
person som vårdar eller
stödjer en närstående”
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Dokumentation om
funktionstillstånd vid
uppföljning, måluppfyllelse för funktionstillstånd och övergripande
mål med insatser.
Dokumentation om hur
insatsens kvalitet

NI 2016:1
NI 2016:1 Beskrivning
Processteg

IBIC
Processteg

Hantera
resultat

Faktiska omständigheter och händelser av betydelse
Utreda –
Följa upp
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IBIC Beskrivning

IBIC Invärde

IBIC Utvärde

måluppfyllse av övergripande mål.
Kvalitet på insatsen hanteras med
utgångspunkt i individens uppfattning
om insatsens kvalitet samt hur väl
insatsen är genomförd.

(specificerad omgivningsfaktor) är aktuell, och
förändrade relaterade
faktorer. Individens
uppfattning om insatsens
kvalitet eller individens
upplevelse av livskvalitet.
Dokumentation om
funktionstillstånd vid
uppföljning, måluppfyllelse för funktionstillstånd
och övergripande mål med
insatser. Dokumentation
om hur insatsens kvalitet
hanterats.

hanterats.

Handläggarens ställningstaganden om
hur resultatet hanteras, exempelvis
tillkommande eller inte längre
aktuella områden inom aktiviteter och
delaktighet samt ”känsla av trygghet”
(specificerad kroppsfunktion), och
”Personligt stöd från person som
vårdar eller stödjer en närstående”
(specificerad omgivningsfaktor).
Övervägande som handläggare gör
om förändring av funktionstillstånd
vid uppföljning och nya avsedda
funktionstillstånd omfattas av tidigare
beslut.
Aktuellt genom hela processen utom aktualisera.
Ej eget processteg. Ansvar att dokumentera:
SOSFS 2014:5. Faktiska omständigheter och
händelser av betydelser som kan dokumenteras struktureras utifrån ICF. Det handlar om
uppgifter som inte specificeras i förväg som
strukturerade uppgifter för IBIC.
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Dokumentation om hur
resultatet har hanterats
av handläggaren.
Överförd information till
utförare efter uppföljning.

Bilaga 2. Begreppsmodeller för IBIC
En begreppsmodell visar de begrepp som det måste hållas information om
inom en process och hur dessa begrepp relaterar till varandra. Begreppsmodellerna är avgränsade för de specificerade IBIC processteg som beskrivs i
processmodellen. Utifrån NI:s begreppsmodell14 (NI 2016:1) har begrepp
identifierats som det måste hållas information om för att identifiera och
beskriva behov, resurser, mål och resultat utifrån IBIC.
I de fall begreppen har förtydligats för att beskriva vad begreppet representerar för IBIC finns i begreppsbeskrivningen kompletterande beskrivningstexter för IBIC som kursiverats. Varje begrepp i modellen beskrivs både som
IBIC-begrepp och NI-begrepp. I begreppsbeskrivningarna skrivs det ”IBIC
begrepp: NI begrepp”. De specifika relationerna som gäller mellan begreppen visas i IBIC:s modeller.
Det är viktigt att läsa begreppens definition eller beskrivning i de efterföljande begreppsbeskrivningarna för att säkerställa att rätt begrepp används på
ett entydigt sätt. Många begrepp i NI:s begreppsmodeller återfinns i Socialstyrelsens termbank 15. För att tydliggöra hur varje begrepp representeras i
respektive informationsmodell har varje begrepp denna representation
utskriven i kolumnen ”Representeras i informationsmodellen av”.
Begreppsmodellerna (figur 4-7) beskriver vilka begrepp som behövs i
dokumentationen samt den information som är relaterad till dessa begrepp
för att informationen sedan ska kunna återanvändas för flera syften. Begrepp
som återanvänds direkt i samma individanpassade process har streckad ram
för att visa att denna information inte skapas utan återanvänds. Återanvända
begrepp beskrivs endast i tillhörande begreppsbeskrivning när de först
dokumenteras. I vissa fall kan den återanvända informationen om begreppen
behöva dokumenteras i ny version då det skett förändring i informationen. I
de senare fallen har begreppen då en relation till sig själva, och beskrivs då i
tillhörande begreppsbeskrivning. Lokalt fastställs krav och rutiner hur ny
information om individen (reviderade informationsmängder) i genomförande
och uppföljning hanteras och hur informationsutbytet mellan till exempel
utförare och handläggare sker.
I vägledningen för IBIC benämns de nio kapitlen inom aktiviteter och
delaktighet tillsammans med två ytterligare kategorier för livsområden 16.
Dessa två kategorier är känsla av trygghet (psykologisk funktion) och
personligt stöd från person som vårdar eller stödjer en närstående (omgivningsfaktor). I begreppsmodellerna med beskrivningar används genomgående aktiviteter och delaktighet samt ”känsla av trygghet” och ”personligt
stöd från person som vårdar eller stödjer en närstående”.
Övriga komponenter, dvs. kroppsfunktioner, kroppsstrukturer, omgivningsfaktorer och personfaktorer behövs också för att dokumentera uppgifter
14

http://www.socialstyrelsen.se/nationellehalsa/nationellinformationsstruktur
http://termbank.socialstyrelsen.se/
16
Livsområden i ICF omfattar Aktiviteter och delaktighet.
15
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och kunna beskriva individens hälsa och välbefinnande. Dessa kallas sammantaget för relaterade faktorer i IBIC. Uppgifter om sjukdomstillstånd eller
diagnoser, hälsotillstånd, är också en relaterad faktor, men hanteras inte av
ICF.
Begreppet ”hälso- och sjukvårdspersonal”, finns inte i nuvarande NImodeller för socialtjänsten utan återfinns i NI-modellerna för hälso-och
sjukvård. Detta begrepp är ”blåmarkerat” som alla hälso-och sjukvårdsbegrepp i NI:s begreppsmodell för hälso- och sjukvård.
Begreppsmodellen för IBIC processteg ”Följa upp” är en standardiserad vy
som återanvänds inom samma individanpassade process 17. En standardiserad
vy beskriver hur information om en viss företeelse struktureras enligt en på
förhand fastställd uppsättning uppgifter i personakt med tillhörande relationer. Den standardiserade vyn ”Följa upp” ingår i begreppsmodellen för
processteget ”Genomföra uppdrag

17
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Individens behov i centrum är en individanpassad process.
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IBIC begreppsmodell för processteget ”Utreda”

Figur 4. Notera att modellen varken visar ett arbetsflöde, användargränssnittet eller verksamhetsregler för dokumentation och informationsöverföring,
utan är en entydig beskrivning av dokumentationsbehovet baserad på det som beskrivs i NI 2016:1. För beskrivning av begreppen se tillhörande
begreppsbeskrivning.
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Begreppsbeskrivning för processteget ”Utreda”
IBIC Begrepp:
NI Begrepp

Definition enligt Socialstyrelsens termbank

Aktuella tillstånd:
Observerat tillstånd
(inom socialtjänst)

Beskrivning och kommentar enligt NI samt kompletterande beskrivningstext för IBIC

IBIC: Dokumentation om inhämtade uppgifter om individens (vid utredningstillfället)
nuvarande resurser och begränsning, funktionstillstånd, inom aktiviteter och delaktighet samt ”Känsla av trygghet” (specificerad kroppsfunktion). Informationen
inhämtas främst från brukare men kan efter samtycke från individen även inhämtas
från andra personer, socialtjänstpersonal och hälso- och sjukvårdspersonal vid
behov. Handläggaren gör även egna observationer. Begreppet omfattar inte
bedömning av bedömt och avsett funktionstillstånd som dokumenteras under egna
begrepp.
NI: Tillstånd som uppmärksammats av socialtjänstpersonal, brukare eller någon som
är relaterad till brukaren. Med observerat tillstånd innefattas här även resultatet av
bedömningar som socialtjänstpersonal gör.
IBIC: Person som på något sätt är relaterad till brukaren (individen), men som inte är
brukaren själv. Omfattar till exempel närstående, anhörig (person som vårdar eller
stödjer individen), professioner inom andra samhällstjänster (socialtjänstpersonal och
hälso- och sjukvårdspersonal dokumenteras under egna begrepp) och företrädare.

Andra personer:
Annan person

NI: Person som på något sätt är relaterad till brukaren men som inte är brukaren eller
socialtjänstpersonal.
Ansökan om bistånd:
Ansökan om bistånd
Avsett funktionstillstånd: Avsett tillstånd
(inom socialtjänst)

32

Definition: begäran till
ansvarig nämnd om
stöd och hjälp enligt
socialtjänstlagen

IBIC: Avsett funktionstillstånd dvs mål avser handläggarens sammanvägda bedömning av individens framtida resurser och begränsning inom aktiviteter eller delaktighet samt för ”känsla av trygghet”(specificerad kroppsfunktion). Framgå i fritext om
handläggarens bedömning skiljer sig från individens önskade tillstånd (som finns
beskrivet i separat begrepp) eller när individen inte har någon egen uppfattning. Det
bör även framgå om stödet från den pågående insatsen ingår i bedömningen och
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Representeras i
informationsmodellen
av

Klass ’Observation’
med attribut:
status, tid, typ,
värde, beskrivning

Klass ’Annan
Person’ med
attribut: typ,
beskrivning
Klass ’Person’ med
attribut: förnamn,
efternamn
Representeras ej
(ej specificerad
IBIC dokumentation)
Klass ’Observation’
med attribut:
status, tid, typ,
värde, beskrivning

IBIC Begrepp:
NI Begrepp

Definition enligt Socialstyrelsens termbank

Beskrivning och kommentar enligt NI samt kompletterande beskrivningstext för IBIC

om målet utgår från att individen använder ett hjälpmedel och i så fall vilket.

Representeras i
informationsmodellen
av

Bedömd personkretstillhörighet: Observerat tillstånd (inom
socialtjänst)

NI: Det måltillstånd som socialtjänstpersonal, oftast i samråd med brukaren, har
beslutat att försöka uppnå.
IBIC: Bedömd personkretstillhörighet är endast aktuellt för utredning vid begäran om
LSS-insats. Dokumentation av information om individens personkretstillhörighet utifrån
handläggarens sammanvägning av inhämtade uppgifter för att bedöma om
personen uppfyller kriterierna för tillhörighet till personkretsen för LSS.

Klass ’Observation’
med attribut:
status, tid, värde,
beskrivning

Bedömt behov av
insatser: Observerat
tillstånd (inom
socialtjänst)

NI: Tillstånd som uppmärksammats av socialtjänstpersonal, brukare eller någon som
är relaterad till brukaren. Med observerat tillstånd innefattas här även resultatet av
bedömningar som socialtjänstpersonal gör.
IBIC: Handläggarens bedömning av hur utredda behov och mål inom aktiviteter eller
delaktighet samt för ”känsla av trygghet”(specificerad kroppsfunktion) kan tillgodoses. Ger underlag för att ta fram förslag på insatser och vilken inriktning dessa kan
behöva ha. Kan även innebära ett förslag om avslag som ska motiveras.

Klass ’Observation’
med attribut:
status, tid, typ,
värde, beskrivning

”Personligt stöd från person som vårdar eller stödjer en närstående” markeras om det
är aktuellt i förslag på insatser som ett samtidigt indirekt stöd till anhörig.

Bedömt funktionstillstånd: Observerat
tillstånd (inom
socialtjänst)

NI: Tillstånd som uppmärksammats av socialtjänstpersonal, brukare eller någon som
är relaterad till brukaren. Med observerat tillstånd innefattas här även resultatet av
bedömningar som socialtjänstpersonal gör.
IBIC: Bedömt funktionstillstånd i utredningen avser handläggarens sammanvägda
bedömning av en brukares resurser och begränsning i aktiviteter eller delaktighet
och ”känsla av trygghet (specificerad kroppsfunktion). I bedömt funktionstillstånd
vägs inte eventuella pågående insatser in. Bedömning av individens engagemang
och genomförande inom aktiviteter eller delaktighet och ”känsla av trygghet
(specificerad kroppsfunktion) sker alltid med de hjälpmedel som individen använder
och i individens aktuella omgivning och i förhållande till en allmänt accepterad
standard för personer utan störning, skada eller sjukdom. Framgå i fritext om
handläggarens bedömning skiljer sig från individens egenuppfattade tillstånd.
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Klass ’Observation’
med attribut:
status, tid, typ,
värde, beskrivning

IBIC Begrepp:
NI Begrepp

Begäran om LSSinsats: Begäran om
LSS-insats
Brukare: Brukare

Faktiska omständigheter och händelse
av betydelse: Uppgift
i personakt
Förslag på insatser:
Individuellt inriktad
insats

Förtydligad frågeställning: Behov

34

Definition enligt Socialstyrelsens termbank

Definition: begäran till
ansvarig nämnd om
insats enligt lagen om
stöd och service till vissa
funktionshindrade
Definition: person som
får eller som är föremål
för en utredning om att
få, individuellt behovsprövade insatser från
socialtjänsten

Beskrivning och kommentar enligt NI samt kompletterande beskrivningstext för IBIC

NI: Tillstånd som uppmärksammats av socialtjänstpersonal, brukare eller någon som
är relaterad till brukaren. Med observerat tillstånd innefattas här även resultatet av
bedömningar som socialtjänstpersonal gör.

Representeras i
informationsmodellen
av

Representeras ej
(ej specificerad
IBIC dokumentation)
Klass ’Brukare’

IBIC: Dokumentation om faktiska omständigheter och händelser av betydelser som
kan dokumenteras struktureras utifrån ICF. Det handlar om uppgifter som inte
specificeras i förväg som strukturerade uppgifter för IBIC.
NI: Uppgift som dokumenteras i personakten.
IBIC: Handläggarens förslag på insatser för hur de bedömda behov som skall
tillgodoses. Förslag på insatser sker i fritext då IBIC inte presenterar förslag på
insatsbenämningar. Lokalt beslutade kodverk för insatsbenämningar kan användas.
Förslag på insatser visar även vilka behov som tillgodoses med vilka insatser.
NI: Inom socialtjänsten en insats som en brukare kan få efter en individuell behovsprövning.
IBIC: Förtydligad frågeställning är strukturerad dokumentation om vad den slutliga
ansökan/begäran avser utifrån aktiviteter och delaktighet samt ”känsla av trygghet”
(specificerad kroppsfunktion) och ”personligt stöd från person som vårdar eller
stödjer en närstående” (specificerad omgivningsfaktor). Kan helt eller delvis
överensstämma med ursprunglig frågeställning. Frågeställningen är ett stöd för
planering av utredning. Individens förtydligade ansökan dokumenteras så som
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Klass ’Person’ med
attribut: person-id,
förnamn, efternamn
Klass ’Observation’
med attribut:
status, tid, typ,
värde, beskrivning
Klass ’Aktivitet’
med attribut:
status, kod,
beskrivning

Klass ’Observation’
med attribut:
status, tid, typ,
värde, beskrivning

IBIC Begrepp:
NI Begrepp

Definition enligt Socialstyrelsens termbank

Beskrivning och kommentar enligt NI samt kompletterande beskrivningstext för IBIC

individen uttryckt den.
Hälso- och sjukvårdspersonal: Hälso-och
sjukvårdspersonal

Definition: person eller
personer som i sitt yrke
utför hälso-och sjukvård

NI: Anspråk hos brukaren på att få hjälp med något denne inte klarar på egen hand.
Begreppet finns inte i NI:s socialtjänstmodeller men i NI:s modeller för hälso-och
sjukvård.

Representeras i
informationsmodellen
av

Klass ’Hälso-och
sjukvårdspersonal’
med attribut:
befattning,
beskrivning
Klass ’Person’ med
attribut: förnamn,
efternamn

Inhämta uppgift:
Aktivitet (inom
socialtjänst)

Måltillstånd: Måltillstånd (inom socialtjänst)

IBIC: Handläggaren inhämtar uppgifter för utredningen från individen och efter
samtycke från individen även från andra personer, socialtjänstpersonal och hälsooch sjukvårdspersonal vid behov. Handläggarens egna observationer hanteras som
uppgifter från andra.
NI: Något som kan utföras av någon eller något inom socialtjänst. Inom socialtjänst
förekommer exempelvis följande typer av aktiviteter: utredning, genomförande av
individuellt inriktade insatser och uppföljning.
IBIC: Uppgift efter samtycke från den enskilde från andra personer, socialtjänstpersonal eller hälso- och sjukvårdspersonal om individens önskade framtida funktionstillstånd, mål, i aktiviteter eller delaktighet samt ”känsla av trygghet” (specificerad
kroppsfunktion). Även övergripande mål med insatser är ett måltillstånd.
När området ”personligt stöd från person som vårdar eller stödjer en närstående”
(specificerad omgivningsfaktor) är aktuellt markeras det som aktuellt, men ytterligare
dokumentation sker ej.
NI: Tillstånd som inte har observerats men som brukaren eller socialtjänstpersonal
önskar uppnå efter utförda aktiviteter. Måltillståndet kan delas upp i avsett tillstånd
och önskat tillstånd.
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Specificerade
deltagandeklasser
mellan uppgiftlämnare och
lämnad uppgift

Klass ’Observation’
med attribut:
status, tid, typ,
värde, beskrivning

IBIC Begrepp:
NI Begrepp

Omgivningsfaktorer:
Omgivningsfaktorer

Definition enligt Socialstyrelsens termbank

Beskrivning och kommentar enligt NI samt kompletterande beskrivningstext för IBIC

IBIC: Uppgifter om ICF-komponenten Omgivningsfaktorer som är relevanta för
utredningen. Informationen inhämtas främst från brukare men kan efter samtycke
från individen även inhämtas från andra personer, socialtjänstpersonal och hälsooch sjukvårdspersonal vid behov. Ingår i Relaterade faktorer, som hanteras i
processen under ”uppgifter från individen” och ”uppgifter från andra”.

Representeras i
informationsmodellen
av

Klass ’Observation’
med attribut:
status, tid, typ,
värde, beskrivning

Här dokumenteras även uppgifter som är relevanta i de fall utredningen samtidigt
omfattar området ”personligt stöd från person som vårdar eller stödjer en närstående”.

Personfaktorer: Person

36

NI: Den fysiska, sociala och attitydmässiga omgivning i vilken människor lever och
verkar. Omgivningsfaktorerna kan påverka brukarens tillstånd.
IBIC: Uppgifter om ICF-komponenten Personfaktorer som är relevanta för utredningen. Informationen inhämtas främst från brukare men kan efter samtycke från
individen även inhämtas från andra personer, socialtjänstpersonal och hälso- och
sjukvårdspersonal vid behov. Ingår i Relaterade faktorer, som hanteras i processen
under ”uppgifter från individen” och ”uppgifter från andra”.

Personligt stöd från
person som vårdar
eller stödjer en
närstående: Omgivningsfaktorer

NI: Mänsklig individ.
IBIC: Om ”personligt stöd från person som vårdar eller stödjer en närstående” är
aktuellt i processtegen Utreda, utforma uppdrag, genomföra uppdrag och följa upp
markeras det som aktuellt för att vara med som uppmärksamhetsinformation. Under
detta begrepp sker ingen sammanvägd bedömning eller ytterligare fritextdokumentation. Uppgifter om personligt stöd till individen dokumenteras under begreppet
”Omgivningsfaktorer”.

Socialtjänstpersonal:
Socialtjänstpersonal

NI: Den fysiska, sociala och attitydmässiga omgivning i vilken människor lever och
verkar. Omgivningsfaktorerna kan påverka brukarens tillstånd.
NI: Person som i sitt yrke utför socialtjänst på uppdrag av en organisation. Socialtjänstpersonal kan utgöras av en person som arbetar med myndighetsutövning, till
exempel en handläggare som utreder och beslutar om behov av insatser eller en
person som utför de insatser som en brukare har fått beviljade.
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Klass ’Person’ med
nytt attribut:
beskrivning

Klass ’Observation’
med attribut:
status, tid, typ,
värde

Klass ’Socialtjänstpersonal’ med
attribut: befattning, beskrivning

IBIC Begrepp:
NI Begrepp

Tillstånd: Observerat
tillstånd (inom
socialtjänst)

Definition enligt Socialstyrelsens termbank

Beskrivning och kommentar enligt NI samt kompletterande beskrivningstext för IBIC

IBIC: Dokumentation om uppgifter som avser ICF- komponenterna Kroppsstrukturer/Kroppsfunktioner som är relevanta för utredningen. Även uppgifter om
Hälsotillstånd (sjukdom eller skada) som är relevanta för utredningen dokumenteras.
Dessa ingår i ”Relaterade faktorer”, som hanteras i processen ”under uppgifter från
individen” och ”uppgifter från andra”.

Ursprunglig frågeställning: Behov

NI: Tillstånd som uppmärksammats av socialtjänstpersonal, brukare eller någon som
är relaterad till brukaren. Med observerat tillstånd innefattas här även resultatet av
bedömningar som socialtjänstpersonal gör.
IBIC: Ursprunglig frågeställning är strukturerad dokumentation om vad den inkomna
ansökan/begäran avser utifrån aktiviteter och delaktighet samt ”känsla av trygghet”
(specificerad kroppsfunktion) och ”personligt stöd från person som vårdar eller
stödjer en närstående” (specificerad omgivningsfaktor). Ansökan dokumenteras som
fritext så som individen uttrycktden.

Önskat tillstånd:
Önskat tillstånd

NI: Anspråk hos brukaren på att få hjälp med något denne inte klarar på egen hand.
IBIC: Individens egenuppfattade (önskade) framtida funktionstillstånd, mål, i
aktiviteter eller delaktighet samt ”känsla av trygghet” (specificerad kroppsfunktion).
Även övergripande mål med insatser är ett måltillstånd.
Om området ”personligt stöd från person som vårdar eller stödjer en närstående”
(specificerad omgivningsfaktor) är aktuellt markeras det som aktuellt, men ytterligare
dokumentation sker ej.
NI: Det måltillstånd brukaren själv önskar uppnå.
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Representeras i
informationsmodellen
av

Klass ’Person’ med
attribut: förnamn,
efternamn
Klass ’Observation’
med attribut:
status, tid, typ,
värde, beskrivning

Klass ’Observation’
med attribut:
status, tid, typ,
värde, beskrivning

Klass ’Observation’
med attribut:
status, tid, typ,
värde, beskrivning

IBIC Begrepp:
NI Begrepp

Övergripande mål
med insatser:
Måltillstånd (inom
socialtjänst)
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Definition enligt Socialstyrelsens termbank

Beskrivning och kommentar enligt NI samt kompletterande beskrivningstext för IBIC

IBIC: Strukturerad dokumentation av aktuella övergripande mål med insatser.
Övergripande mål med insatser är de mål i socialtjänstlagen eller LSS som är
uttalade med insatser enligt dessa lagrum.
NI: Tillstånd som inte har observerats men som brukaren eller socialtjänstpersonal
önskar uppnå efter utförda aktiviteter. Måltillståndet kan delas upp i avsett tillstånd
och önskat tillstånd.
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Representeras i
informationsmodellen
av

Klass ’Observation’
med attribut:
status, tid, typ,
värde, beskrivning

IBIC begreppsmodell för processteget ”Utforma uppdrag”

Figur 5. Notera att modellen varken visar ett arbetsflöde, användargränssnittet eller verksamhetsregler för dokumentation och informationsöverföring,
utan är en entydig beskrivning av dokumentationsbehovet baserat på det som finns beskrivet i NI 2016:1. De begrepp som återanvänds direkt i samma
individanpassade process har streckad ram för att visa att denna dokumentation inte skapas utan läses in och återanvänds. För beskrivning av begreppen
se tillhörande begreppsbeskrivning.
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Begreppsbeskrivning för processteget ”Utforma uppdrag”
De begrepp som återanvänds direkt i samma individanpassade process har streckad ram för att visa att denna dokumentation inte skapas utan läses in
och återanvänds. Dessa återanvända begrepp beskrivs endast i tillhörande tabeller där de först dokumenteras. I vissa fall läses informationen in och kan
vid behov revideras i en ny version av dokumentationen. I de senare fallen har begreppet då en relation till sig själva och begreppet beskrivs då i nedan
begreppsbeskrivning. Även annan information, exempelvis om beviljad insats, överförs till utförare, men ingår inte i IBIC.
IBIC Begrepp:
NI Begrepp

Överförd information
om behov: Dokument
(inom socialtjänst)

Definition enligt
Socialstyrelsens
termbank

Beskrivning och kommentar enligt NI samt kompletterande beskrivningstext för IBIC

Representeras i
informationsmodellen
av

IBIC: De uppgifter som överförs till utföraren om individens behov, resurser, bedömt
funktionstillstånd, avsett funktionstillstånd, relaterade faktorer, övergripande mål med
insatser, vilka behov som respektive insats tillgodoser samt bedömt behov av insats.
Informationen överförs efter samtycke från individen eller efter menprövning.

Klass ’Dokument’
med attribut: titel

NI: Samling av information som behandlas och fungerar som en enhet. Observera att ett
dokument inte nödvändigtvis behöver vara ett papper. En specifik samling av information
kan behöva hållas samman som en enhet och tillföras olika typer av metadata, exempelvis en signatur av ett beslutsunderlag (som i sig består av enskilda uppgifter) eller dokumentation om att en viss samling uppgifter har lämnats ut till annan myndighet.
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IBIC begreppsmodell för processteget ”Genomföra uppdrag”

Figur 6. Notera att modellen varken visar ett arbetsflöde, användargränssnittet eller verksamhetsregler för dokumentation och informationsöverföring,
utan är en entydig beskrivning av dokumentationsbehovet baserat på det som finns beskrivet i NI 2016:1. De begrepp som återanvänds direkt i samma
individanpassade process har streckad ram för att visa att denna dokumentation inte skapas utan läses in och återanvänds. Den standardiserade vyn
”Följa upp” är en separat modell som beskrivs i begreppsmodellen för IBIC processteget ”Följa upp” och som kan användas av utföraren. För beskrivning av begreppen se tillhörande begreppsbeskrivning.
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Begreppsbeskrivning för processteget ”Genomföra uppdrag”
De begrepp som återanvänds direkt i samma individanpassade process har streckad ram för att visa att denna dokumentation inte skapas utan
läses in och återanvänds. Dessa återanvända begrepp beskrivs endast i tillhörande tabeller där de först dokumenteras. I vissa fall läses informationen in och kan vid behov revideras i en ny version av dokumentationen. I de senare fallen har begreppet då en relation till sig själva och
begreppet beskrivs då i nedan begreppsbeskrivning.
IBIC Begrepp:
NI Begrepp

Delmål: Avsett
tillstånd (inom
socialtjänst)

Faktiska omständigheter och händelser
av betydelse:
Uppgift i personakt
Följa upp genomförande: Aktivitet

Definition enligt
Socialstyrelsens termbank

Beskrivning och kommentar enligt NI samt kompletterande beskrivningstext för IBIC

IBIC: Delmål är en precisering hos utföraren av ett avsett funktionstillstånd (mer preciserad
kategori i ICF) och beskriver individens framtida resurser och begränsning inom aktiviteter
eller delaktighet samt för ”känsla av trygghet”(specificerad kroppsfunktion). Framgå i
fritexten om utförarens beskrivning skiljer sig från individens önskade tillstånd (som finns
beskrivet i separat begrepp) eller när individen inte har någon egen uppfattning. Det bör
även framgå om stödet från den pågående insatsen ingår i bedömningen och om målet
utgår från att individen använder ett hjälpmedel och i så fall vilket.
NI: Det måltillstånd som socialtjänstpersonal, oftast i samråd med brukaren, har beslutat
att försöka uppnå.
IBIC: Dokumentation om faktiska omständigheter och händelser av betydelser som kan
dokumenteras struktureras utifrån ICF. Det handlar om uppgifter som inte specificeras i
förväg som strukturerade uppgifter för IBIC.
NI: Uppgift som dokumenteras i personakten.
IBIC: Utförarens fortlöpande uppföljning av genomförda insatser och aktiviteter samt
revidering av genomförandeplan vid behov för att hela tiden anpassa såväl hur som när
insatsen bäst genomförs för att vara anpassad till individen.
Enligt planering, efter önskemål från individen eller när det uppstår förändringar behöver
utföraren även följa upp resultatet av genomförandet utifrån eventuella delmål, mål och
individens uppfattning om insatsens kvalitet. Utföraren använder då det efterföljande
processteget ”följa upp”.
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Representeras i
informationsmodellen
av

Klass ’Observation’
med attribut:
status, tid, typ,
värde, beskrivning

Klass ’Observation’
med attribut:
status, tid, typ,
värde, beskrivning
Klass ’Aktivitet’
med attribut:
status, tid, kod,
beskrivning

IBIC Begrepp:
NI Begrepp

Följa upp: Standardiserad vy

Definition enligt
Socialstyrelsens termbank

Beskrivning och kommentar enligt NI samt kompletterande beskrivningstext för IBIC

NI: Något som kan utföras av någon eller något inom socialtjänst. Inom socialtjänst
förekommer exempelvis följande typer av aktiviteter: utredning, genomförande av
individuellt inriktade insatser och uppföljning.
IBIC: Utförarens uppföljning som är mer omfattande än den fortlöpande uppföljningen av
genomförande. Utöver att kontinuerligt anpassa genomförandet till individen behöver
utföraren enligt planering, efter önskemål från brukaren eller när det uppstår förändringar
behöver utföraren även följa upp resultatet av genomförandet utifrån eventuella delmål,
mål och individens uppfattning om insatsens kvalitet. Här kan utföraren använda hela eller
delar av delprocesstegen inhämta uppgifter, bedöma resultat och kvalitet och hantera
resultat under det övergripande processteget ”följa upp”.

Genomföra insats:
Aktivitet (inom
socialtjänst)

NI: En på förhand fastställd uppsättning uppgifter i personakt med tillhörande relationer.
Detta begrepp finns endast i informationsmodellen för den nationella informationsstrukturen och är inrapporterat som ett ändringsförslag.
IBIC: Delar av den löpande dokumentationen som tydliggör vilka insatser som har eller inte
har genomförts som planerat och vad det beror på att de eventuellt inte har genomförts.
Nationellt kodverk saknas. Lokalt beslutade kodverk kan användas.

Planerade insatser/aktiviteter:
Aktivitet

NI: Något som kan utföras av någon eller något inom socialtjänst. Inom socialtjänst
förekommer exempelvis följande typer av aktiviteter: utredning, genomförande av
individuellt inriktade insatser och uppföljning.
IBIC: De olika insatser som planerats för att tillgodose individens behov utifrån uppdrag
och beslut. Även planerade aktiviteter för att följa upp genomförandet dokumenteras.
Exempel kan vara när och hur ett mål följs upp.
NI: Något som kan utföras av någon eller något inom socialtjänst. Inom socialtjänst
förekommer exempelvis följande typer av aktiviteter: utredning, genomförande av
individuellt inriktade insatser och uppföljning.
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Representeras i
informationsmodellen
av

Den standardiserade vyn ”Följa
upp” (IBIC
Informationsmodell
för Följa upp)

Klass ’Aktivitet’
med attribut:
status, tid, kod,
beskrivning

Klass ’Aktivitet’
med attribut:
status, tid, kod,
beskrivning

IBIC Begrepp:
NI Begrepp

Planerat genomförande: Individuell
plan (inom socialtjänst)

Socialtjänstpersonal:
Socialtjänstpersonal

Definition enligt
Socialstyrelsens termbank

Beskrivning och kommentar enligt NI samt kompletterande beskrivningstext för IBIC

IBIC: Plan som upprättas tillsammans med individen och efter samtycke med andra
personer för att beskriva genomförandet av beviljad insats/insatser. Planen innehåller
bland annat beskrivning av när och hur insatserna ska genomföras, eventuella delmål
samt hur och när utföraren avser följa upp. Planeringen utgår från överförd information om
behov. I dokumentationen av planeringen behöver det framgå om någon bidragit med
nya uppgifter och vilka som deltagit vid planeringen samt eventuella val av arbetssätt
eller metod.
NI: Plan inom socialtjänst som beskriver planerade aktiviteter för en enskild brukare
relaterat till ett specifikt måltillstånd.
NI: Person som i sitt yrke utför socialtjänst på uppdrag av en organisation. Socialtjänstpersonal kan utgöras av en person som arbetar med myndighetsutövning, till exempel en
handläggare som utreder och beslutar om behov av insatser eller en person som utför de
insatser som en brukare har fått beviljade.

Representeras i
informationsmodellen
av

Klass ’Individuell
plan’ med attribut:
beskrivning

Klass ’Socialtjänstpersonal’ med
attribut: befattning, beskrivning
Klass ’Person’ med
attribut: förnamn,
efternamn
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IBIC begreppsmodell för processteget ”Följa upp”

Figur 7. Notera att modellen varken visar ett arbetsflöde, användargränssnittet eller verksamhetsregler för dokumentation och informationsöverföring,
utan är en entydig beskrivning av dokumentationsbehovet baserad på det som beskrivs i NI 2016:1. De begrepp som återanvänds direkt i samma
individanpassade process har streckad ram för att visa att denna dokumentation inte skapas utan läses in och återanvänds. För beskrivning av begreppen
se tillhörande begreppsbeskrivning. Modellen som helhet är en standardiserad vy som återanvänds i begreppsmodellen för IBIC processteget ”Genomföra uppdrag”.
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Begreppsbeskrivning för processteget ”Följa upp”
De begrepp som återanvänds direkt i samma individanpassade process har streckad ram för att visa att denna dokumentation inte skapas utan
läses in och återanvänds. Dessa återanvända begrepp beskrivs endast i tillhörande tabeller där de först dokumenteras. I vissa fall läses informationen in och kan vid behov revideras i en ny version av dokumentationen. I de senare fallen har begreppet då en relation till sig själva och
begreppet beskrivs då i nedan begreppsbeskrivning.
IBIC Begrepp:
NI Begrepp

Aktuella tillstånd:
Observerat tillstånd
(inom socialtjänst)

Andra personer:
Annan person

Definition enligt
Socialstyrelsens termbank

Beskrivning och kommentar enligt NI samt kompletterande beskrivningstext för IBIC

IBIC: Dokumentation om inhämtade uppgifter om individens (vid uppföljningstillfället)
nuvarande resurser och begränsning, funktionstillstånd, inom aktiviteter och delaktighet
samt ”Känsla av trygghet” (specificerad kroppsfunktion). Informationen inhämtas främst
från brukare men kan efter samtycke från individen även inhämtas från andra personer,
socialtjänstpersonal och hälso- och sjukvårdspersonal vid behov. Handläggaren gör även
egna observationer. Begreppet omfattar inte beskrivning av funktionstillstånd vid uppföljning och avsett funktionstillstånd som dokumenteras under egna begrepp.
NI: Tillstånd som uppmärksammats av socialtjänstpersonal, brukare eller någon som är
relaterad till brukaren. Med observerat tillstånd innefattas här även resultatet av bedömningar som socialtjänstpersonal gör.
IBIC: Person som på något sätt är relaterad till brukaren (individen), men som inte är
brukaren själv. Omfattar till exempel närstående, anhörig (person som vårdar eller stödjer
individen), professioner inom andra samhällstjänster (socialtjänstpersonal och hälso- och
sjukvårdspersonal dokumenteras under egna begrepp) och företrädare. Kan även vara
andra individer än de som lämnat uppgifter vid utredning.
NI: Person som på något sätt är relaterad till brukaren men som inte är brukaren eller
socialtjänstpersonal.
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Representeras i
informationsmodellen
av

Klass ’Observation’
med attribut:
status, tid, typ,
värde, beskrivning

Klass ’Annan
Person’ med
attribut: typ,
beskrivning
Klass ’Person’ med
attribut: förnamn,
efternamn

IBIC Begrepp:
NI Begrepp

Avsett funktionstillstånd: Avsett
tillstånd (inom
socialtjänst)

Faktiska omständigheter och händelser
av betydelse:
Uppgift i personakt
Funktionstillstånd vid
uppföljning:
Observerat tillstånd
(inom socialtjänst)

Hantera resultat:
Aktivitet

Definition enligt
Socialstyrelsens termbank

Beskrivning och kommentar enligt NI samt kompletterande beskrivningstext för IBIC

IBIC: Avsett funktionstillstånd dvs mål avser handläggarens eller utförarens beskrivning av
individens framtida resurser och begränsning inom aktiviteter eller delaktighet samt för
”känsla av trygghet”(specificerad kroppsfunktion). Framgå av fritexten om handläggarens
eller utförarens beskrivning skiljer sig från individens önskade tillstånd (som finns beskrivet i
separat begrepp) eller när individen inte har någon egen uppfattning. Det bör även
framgå om stödet från den pågående insatsen ingår i bedömningen och om målet utgår
från att individen använder ett hjälpmedel och i så fall vilket.
NI: Det måltillstånd som socialtjänstpersonal, oftast i samråd med brukaren, har beslutat
att försöka uppnå.
IBIC: Dokumentation om faktiska omständigheter och händelser av betydelser som kan
dokumenteras struktureras utifrån ICF. Det handlar om uppgifter som inte specificeras i
förväg som strukturerade uppgifter för IBIC.
NI: Uppgift som dokumenteras i personakten.
IBIC: Funktionstillstånd vid uppföljning avser handläggarens eller utförarens beskrivning vid
uppföljningstillfället av individens resurser och begränsning inom aktiviteter eller delaktighet samt för ”känsla av trygghet”(specificerad kroppsfunktion). Framgå av fritext om
handläggarens eller utförarens beskrivning skiljer sig från individens egenuppfattade
funktionstillstånd eller när individen inte har någon egen uppfattning. Beskrivningen av
funktionstillstånd behöver väga in samma faktorer som vägts in i avsett funktionstillstånd för
jämförelse och värdering av måluppfyllelse, som exempelvis hjälpmedel eller pågående
insatser.
NI: Tillstånd som uppmärksammats av socialtjänstpersonal, brukare eller någon som är
relaterad till brukaren. Med observerat tillstånd innefattas här även resultatet av bedömningar som socialtjänstpersonal gör.
IBIC: Dokumentation om hur resultatet av uppföljningen hanterats. Till exempel återkoppling till handläggare respektive utförare, överföring av uppgifter om funktionstillstånd vid
uppföljning eller nya avsedda funktionstillstånd.
Handläggaren gör även ett övervägande om nya eller förändrade uppgifter om funktionstillstånd vid uppföljning eller avsedda funktionstillstånd omfattas av tidigare beslut om
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Representeras i
informationsmodellen
av

Klass ’Observation’
med attribut:
status, tid, typ,
värde, beskrivning

Klass ’Observation’
med attribut:
status, tid, typ,
värde, beskrivning
Klass ’Observation’
med attribut:
status, tid, typ,
värde, beskrivning

Klass ’Aktivitet’
med attribut:
status, tid, kod,
beskrivning

IBIC Begrepp:
NI Begrepp

Definition enligt
Socialstyrelsens termbank

Beskrivning och kommentar enligt NI samt kompletterande beskrivningstext för IBIC

insats vilket exempelvis kan leda till ny utredningen eller reviderat uppdrag.

Hälso- och sjukvårdspersonal:
Hälso-och sjukvårdspersonal

Individens uppfattning om insatsens
kvalitet: Observerat
tillstånd (inom
socialtjänst)
Inhämta uppgift:
Aktivitet (inom
socialtjänst)

Kvalitet på insatsen
Observerat tillstånd
(inom socialtjänst)
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Definition: person eller
personer som i sitt yrke
utför hälso-och
sjukvård

NI: Något som kan utföras av någon eller något inom socialtjänst. Inom socialtjänst
förekommer exempelvis följande typer av aktiviteter: utredning, genomförande av
individuellt inriktade insatser och uppföljning. Aktiviteter kan vara exempelvis pågående,
utförda, önskade eller planerade.
Notera att detta begrepp återfinns i NI:s modeller för hälso-och sjukvård.

IBIC: Uppgifter om individens uppfattning om insatsens kvalitet eller individens upplevelse
av livskvalitet. När individen fått hjälp att svara på frågorna eller till exempel en anhörig
svarar hanteras dessa svar för sig.
NI: Tillstånd som uppmärksammats av socialtjänstpersonal, brukare eller någon som är
relaterad till brukaren. Med observerat tillstånd innefattas här även resultatet av bedömningar som socialtjänstpersonal gör.
IBIC: Handläggaren eller utföraren inhämtar uppgifter från individen och efter samtycke
från individen även från andra personer, socialtjänstpersonal och hälso- och sjukvårdspersonal vid behov. Handläggarens eller utförarens egna observationer hanteras som
uppgifter från andra.
NI: Något som kan utföras av någon eller något inom socialtjänst. Inom socialtjänst
förekommer exempelvis följande typer av aktiviteter: utredning, genomförande av
individuellt inriktade insatser och uppföljning.
IBIC: Handläggarens eller utförarens hantering av kvalitet på insatsen som utgår från
individens uppfattning om insatsens kvalitet och kan också omfatta att värdera hur väl
insatsen är genomförd, till exempel om insatsen är genomförd enligt planering, hur

INFORMATIONSSPECIFIKATION 2016:1 FÖR INDIVIDENS BEHOV I CENTRUM
SOCIALSTYRELSEN

Representeras i
informationsmodellen
av

Klass ’Hälso-och
sjukvårdspersonal’
med attribut:
befattning,
beskrivning
Klass ’Person’ med
attribut: förnamn,
efternamn
Klass ’Observation’
med attribut:
status, tid, typ,
värde, beskrivning

Specificerade
deltagandeklasser
mellan uppgiftlämnare och
lämnad uppgift

Klass ’Observation’
med attribut:
status, tid, värde

IBIC Begrepp:
NI Begrepp

Definition enligt
Socialstyrelsens termbank

Beskrivning och kommentar enligt NI samt kompletterande beskrivningstext för IBIC

eventuella brister i genomförandet har hanterats. När individen fått hjälp att svara på
frågor om individens uppfattning om insatsens kvalitet eller till exempel en anhörig svarar
hanteras dessa svar för sig.

Representeras i
informationsmodellen
av

När insatsen som följs upp samtidigt är ett indirekt stöd eller avlösning till en anhörig som
vårdar eller stödjer den närstående är det betydelsefullt att också inhämta information
från den anhörige, när det är möjligt och efter samtycke från individen.

Måluppfyllelse
funktionstillstånd:
Observerat tillstånd
(inom socialtjänst)
Måluppfyllelse
övergripande mål:
Observerat tillstånd
(inom socialtjänst)

Omgivningsfaktorer:
Omgivningsfaktorer

NI: Tillstånd som uppmärksammats av socialtjänstpersonal, brukare eller någon som är
relaterad till brukaren. Med observerat tillstånd innefattas här även resultatet av bedömningar som socialtjänstpersonal gör.
IBIC: Beskriver i vilken grad ett avsett funktionstillstånd inom aktiviteter och delaktighet
samt ”känsla av trygghet” (specificerad kroppsfunktion) har uppnåtts.
NI: Tillstånd som uppmärksammats av socialtjänstpersonal, brukare eller någon som är
relaterad till brukaren. Med observerat tillstånd innefattas här även resultatet av bedömningar som socialtjänstpersonal gör.
IBIC: Beskriver i vilken grad ett övergripande mål med insatser har uppnåtts. Hur det
sammantagna resultatet av genomförda insatser överensstämmer med det övergripande
mål med insatser som beslutad insats är tänkt att leda till. Kan exempelvis tas fram genom
att inhämta individens upplevelse av livskvalitet.
NI: Tillstånd som uppmärksammats av socialtjänstpersonal, brukare eller någon som är
relaterad till brukaren. Med observerat tillstånd innefattas här även resultatet av bedömningar som socialtjänstpersonal gör.
IBIC: Förändrade uppgifter om ICF-komponenten Omgivningsfaktorer som är relevanta för
uppföljningen. Informationen inhämtas främst från brukare men kan efter samtycke från
individen även inhämtas från andra personer, socialtjänstpersonal och hälso- och
sjukvårdspersonal vid behov. Ingår i Relaterade faktorer, som hanteras i processen under
”uppgifter från individen” och ”uppgifter från andra”.
NI: Den fysiska, sociala och attitydmässiga omgivning i vilken människor lever och verkar.
Omgivningsfaktorerna kan påverka brukarens tillstånd.
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Klass ’Observation’
med attribut:
status, tid, typ,
värde, beskrivning
Klass ’Observation’
med attribut:
status, tid, typ,
värde, beskrivning

Klass ’Observation’
med attribut:
status, tid, typ,
värde, beskrivning

IBIC Begrepp:
NI Begrepp

Personfaktorer:
Person

Personligt stöd från
person som vårdar
eller stödjer en
närstående:
Omgivningsfaktorer

Socialtjänstpersonal:
Socialtjänstpersonal

Tillstånd: Observerat
tillstånd (inom
socialtjänst)

Definition enligt
Socialstyrelsens termbank

Beskrivning och kommentar enligt NI samt kompletterande beskrivningstext för IBIC

IBIC: Förändrade uppgifter om ICF-Komponenten Personfaktorer som är relevanta för
uppföljningen. Informationen inhämtas främst från brukare men kan efter samtycke från
individen även inhämtas från andra personer, socialtjänstpersonal och hälso- och
sjukvårdspersonal vid behov. Ingår i Relaterade faktorer, som hanteras i processen under
”uppgifter från individen” och ”uppgifter från andra”.
NI: Mänsklig individ.
IBIC: Om ”personligt stöd från person som vårdar eller stödjer en närstående” är aktuellt i
processtegen Utreda, utforma uppdrag, genomföra uppdrag och följa upp markeras det
som aktuellt för att vara med som uppmärksamhetsinformation. Under detta begrepp sker
ingen sammanvägd bedömning eller ytterligare fritextdokumentation. Uppgifter om
personligt stöd till individen dokumenteras under begreppet ”Omgivningsfaktorer”.
NI: Den fysiska, sociala och attitydmässiga omgivning i vilken människor lever och verkar.
Omgivningsfaktorerna kan påverka brukarens tillstånd.
NI: Person som i sitt yrke utför socialtjänst på uppdrag av en organisation. Socialtjänstpersonal kan utgöras av en person som arbetar med myndighetsutövning, till exempel en
handläggare som utreder och beslutar om behov av insatser eller en person som utför de
insatser som en brukare har fått beviljade.

IBIC: Dokumentation om förändrade uppgifter som avser ICF- komponenterna Kroppsstrukturer/Kroppsfunktioner som är relevanta för uppföljningen. Även uppgifter om
Hälsotillstånd (sjukdom eller skada) som är relevanta för utredningen dokumenteras. Dessa
ingår i ”Relaterade faktorer”, som hanteras i processen under ”uppgifter från individen”
och ”uppgifter från andra”.
NI: Tillstånd som uppmärksammats av socialtjänstpersonal, brukare eller någon som är
relaterad till brukaren. Med observerat tillstånd innefattas här även resultatet av bedömningar som socialtjänstpersonal gör.
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Representeras i
informationsmodellen
av

Klass ’Person’ med
nytt attribut:
beskrivning

Klass ’Observation’
med attribut:
status, tid, typ,
värde

Klass ’Socialtjänstpersonal’ med
attribut: befattning, beskrivning
Klass ’Person’ med
attribut: förnamn,
efternamn
Klass ’Observation’
med attribut:
status, tid, typ,
värde, beskrivning

IBIC Begrepp:
NI Begrepp

Övergripande mål
med insatser:
Måltillstånd (inom
socialtjänst)

Definition enligt
Socialstyrelsens termbank

Beskrivning och kommentar enligt NI samt kompletterande beskrivningstext för IBIC

IBIC: Strukturerad dokumentation av aktuella övergripande mål med insatser. Övergripande mål med insatser är de mål i socialtjänstlagen eller LSS som är uttalade med
insatser enligt dessa lagrum.
NI: Tillstånd som inte har observerats men som brukaren eller socialtjänstpersonal önskar
uppnå efter utförda aktiviteter. Måltillståndet kan delas upp i avsett tillstånd och önskat
tillstånd.
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Representeras i
informationsmodellen
av

Klass ’Observation’
med attribut:
status, tid, typ,
värde, beskrivning

Bilaga 3. Informationsmodeller för
IBIC
Informationsmodellerna beskriver hur de begrepp som beskrivs i begreppsmodellerna struktureras utifrån nationell informationsstruktur 18 och kodas
enligt nationellt fackspråk 19. De beskrivna informationsmodellerna ska ses
som en grundstruktur som på regional och lokal nivå kompletteras med andra
delar för mer detaljerad eller annan information, exempelvis med stöd av
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2014:5 om handläggning och dokumentation samt lokala krav och rutiner då IBIC inte omfattar
alla uppgifter som behöver dokumenteras.
IBIC informationsmodeller (figur 8-11) är instansdiagram 20 av NI:s informationsmodell och visar vilka informationsklasser och attribut som
representerar behovet. Alla informationsklasser i NI är inte aktuella för IBIC,
men för att kunna strukturera alla steg i den övergripande individanpassade
processen behöver verksamheten implementera hela NI.
IBIC refererar till ett urval ur ICF. För att möjliggöra för verksamheterna
att använda fler ICF-kategorier behöver hela ICF inkluderas till relevanta
attribut. För att strukturera informationen använder IBIC även olika kodverk.
För urval ur ICF och kodverk, se efterföljande tabeller. Observera att i
vägledningen för IBIC används begreppet begränsning som svarsalternativ
för bedömningsfaktorer (se bilaga 5A och B).
I vägledningen för IBIC benämns de nio kapitlen inom aktiviteter och
delaktighet tillsammans med två ytterligare kategorier för livsområden 21.
Dessa två kategorier är känsla av trygghet (psykologisk funktion) och
personligt stöd från person som vårdar eller stödjer en närstående (omgivningsfaktor). I informationsmodellerna med beskrivningar används genomgående aktiviteter och delaktighet samt ”känsla av trygghet” och ”personligt
stöd från person som vårdar eller stödjer en närstående”.
Övriga komponenter, dvs. kroppsfunktioner, kroppsstrukturer, omgivningsfaktorer och personfaktorer behövs också för att dokumentera uppgifter
och kunna beskriva individens hälsa och välbefinnande. Dessa kallas sammantaget för relaterade faktorer i IBIC. Uppgifter om sjukdomstillstånd eller
diagnoser, hälsotillstånd, är också en relaterad faktor, men hanteras inte av
ICF.
Vem som utfört uppgiften beskrivs via deltaganden till utpekade roller vid
behov. I det fall det utifrån IBIC behövs angivelse av annan tidpunkt än
dokumentationstidpunkt anges det i informationsmodell och tillhörande
tabeller. Därutöver har alla uppgifter i personakt en dokumentationstidpunkt,
vem som dokumenterat och att informationen avser en brukare. Dessa

18

http://www.socialstyrelsen.se/nationellehalsa/nationellinformationsstruktur
http://www.socialstyrelsen.se/nationellehalsa/nationelltfacksprak
20
Instansdiagram är tillämpade informationsmodeller.
21
Livsområden i ICF omfattar Aktiviteter och delaktighet.
19
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uppgifter är inte synliga i modellerna, men behöver finnas i dokumentationen.
De specifika relationer som identifierats i de tillämpade begreppsmodellerna hanteras i informationsmodellerna genom klasserna samband och
deltagande. Genom att rita ut mellan vilka informationsklasser som det finns
relationer i form av samband eller deltagande och ge varje relation ett kodat
värde blir det möjligt att hålla ihop informationsklasser. Multipliciteterna
(antal tillåtna förekomster av klasser) i relationen mellan klasserna visas
också i modellerna. Sambands- och deltagandetyperna är listade i de efterföljande tabellerna.
Precis som för begreppsmodellerna för IBIC är informationsmodellerna
avgränsade för varje processteg i NI. Modellerna beskriver vilken information som dokumenteras för att sedan kunna återanvändas för flera syften. Den
information som återanvänds direkt i samma individanpassade process har
streckad ram för att visa att denna dokumentation inte skapas utan läses in
och återanvänds. Dessa återanvända klasser beskrivs endast i tillhörande
tabeller när de dokumenteras.
I vissa fall läses informationen in och kan vid behov revideras i ny version
av dokumentationen. I de senare fallen har klassen då en relation till sig
själva och klassen beskrivs då i tillhörande tabell. Lokalt fastställs krav och
rutiner för hur ny information om individen (reviderade informationsmängder) i processtegen ”Utforma uppdrag”, ”Genomföra uppdrag” och ”Följa
upp” hanteras och hur informationsutbytet mellan utförare och handläggare
sker.
En klass återfinns i modellerna för hälso-och sjukvård: hälso-och sjukvårdspersonal och är därmed ”blåmarkerad” som alla hälso-och sjukvårdsbegrepp i NI:s begreppsmodell för hälso- och sjukvård. Det betyder att informationen finns strukturerad i hälso-och sjukvårdsspecialiseringen, men kan
återanvändas för socialtjänst.
Informationsmodellen för IBIC processteg ”Följa upp” (figur 11) är en
standardiserad vy som återanvänds inom samma individanpassade process.
En standardiserad vy beskriver hur information om en viss företeelse struktureras enligt en på förhand fastställd uppsättning uppgifter i personakt med
tillhörande relationer. Den standardiserade vyn ”Följa upp” ingår i informationsmodellen för processteget ”Genomföra uppdrag”.
Varje informationsklass och dess attribut beskrivs med hjälp av en tabell
nedan. I förekommande fall beskrivs hur attributet kodas med nationellt
fackspråk. Precis som för begreppsmodellen är det viktigt att läsa klassens
och attributens beskrivning för att säkerställa att dessa används på ett entydigt sätt. I de fall klassen eller attributen behöver förtydligas för att beskriva
attributets användning i IBIC har kompletterande beskrivningstexter lagts till
och kursiverats. För beskrivning av hur multiplicitet och attributens datatyper
ska utläsas, se bilaga 1 i Nationell informationsstruktur 2016:1. För urval ur
ICF och IBIC kodverk samt kodverk för deltagande- och sambandstyper, se
bilaga 4 och 5.
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IBIC Informationsmodell för processteget ”Utreda”

Figur 8. Notera att modellen varken visar användargränssnitt eller verksamhetsregler för dokumentation och informationsöverföring, utan är en entydig
beskrivning av dokumentationsbehovet baserat på det som finns beskrivet i NI 2016:1. För beskrivning av klasser och attribut se tillhörande beskrivning.
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Informationsbeskrivning för processteget ”Utreda”
Notera att informationsklasserna samband och deltagande endast visas i modellen ovan. Tillhörande kodverk för attributet typ finns i Kodverk Attributet typ i informationsklassen Samband samt Kodverk - Attributet typ i informationsklassen Deltagande (Bilaga 5I-J). De informationsklasser som återanvänds direkt i samma individanpassade process har streckad ram för att visa att denna dokumentation inte skapas utan läses in och
återanvänds. Dessa återanvända klasser beskrivs endast i tillhörande tabeller där de först dokumenteras. I vissa fall läses informationen in och
kan vid behov revideras i en ny version av dokumentationen. I de senare fallen har klasserna då en relation till sig själva och de beskrivs i nedan
klassbeskrivning.

Aktuella tillstånd: Observation
IBIC: Klassen Aktuella tillstånd håller dokumentation om inhämtade uppgifter om individens (vid utredningstillfället) nuvarande resurser och
begränsning, funktionstillstånd, inom aktiviteter och delaktighet samt ”Känsla av trygghet” (specificerad kroppsfunktion). Informationen
inhämtas främst från brukare men kan efter samtycke från individen även inhämtas från andra personer, socialtjänstpersonal och hälso- och
sjukvårdspersonal vid behov. Handläggaren gör även egna observationer. Begreppet omfattar inte bedömning av bedömt och avsett funktionstillstånd som dokumenteras under egna begrepp.
NI: Klassen observation håller information om olika tillstånd, problem, behov och omgivningsfaktorer som observeras eller som i framtiden
skulle kunna observeras om en brukare.
Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/Kodverk

status

NI: Kod för observationens status.

CV

1

tid

NI: Angivelse av den tid då det som observerats faktiskt förekom

TS

1

typ

IBIC: Möjlighet lokalt att använda underkategorier i ICF komponent Aktiviteter och delaktighet. CV
NI: Kod för den typ av observation i de fall detta inte framgår av attributet värde
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1

Kodverk - Attributet status i informationsklassen Observation:
uppfattat

Urval 1a och 1b ur ICF för IBIC

Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/Kodverk

värde

IBIC: Möjlighet lokalt att använda bedömningsfaktor för exempelvis självskattning som individen CV
själv gör inom aktiviteter och delaktighet och ”känsla av trygghet”. Notera att olika skalor
används – för ICF urval 3 använd kodverk ”Första bedömningsfaktor (genomförande) för
Aktiviteter och delaktighet”, för ICF urval 1b använd kodverk ”Bedömningsfaktor för Kroppsfunktioner”.

0..1

Kodverk - ”Första bedömningsfaktor (genomförande) för
Aktiviteter och delaktighet” eller kodverk - ”Bedömningsfaktor för Kroppsfunktioner”

NI: Angivelse av värde som alltid representerar det faktiska observerade tillståndet.
beskrivning

IBIC: Fritextbeskrivning om inhämtade uppgifter om individens (vid utredningstillfället)
ST
nuvarande resurser och begränsning, funktionstillstånd, inom aktiviteter och delaktighet samt
”Känsla av trygghet” (specificerad kroppsfunktion). Informationen inhämtas främst från brukare
men kan efter samtycke från individen även inhämtas från andra personer, socialtjänstpersonal
och hälso- och sjukvårdspersonal vid behov. Handläggaren gör även egna observationer.
Begreppet omfattar inte bedömning av bedömt och avsett funktionstillstånd som dokumenteras under egna begrepp. Framgå av dokumentationen vem som lämnat vilka uppgifter.

1

NI: Textuell beskrivning av den observation som avses. Används som komplement till attributet
värde i de fall en ytterligare textuell beskrivning behövs.

Andra personer: Annan person
IBIC: Klassen Andra personer håller information om person som på något sätt är relaterad till brukaren (individen), men som inte är brukaren
själv. Omfattar till exempel närstående, anhörig (person som vårdar eller stödjer individen), professioner inom andra samhällstjänster (socialtjänstpersonal och hälso- och sjukvårdspersonal dokumenteras under egna begrepp) och företrädare.
NI: Klassen annan person håller information om person som på något sätt är relaterad till brukaren, men som inte är brukaren eller socialtjänstpersonal.
Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/Kodverk

typ

IBIC: Lokalt beslutade kodverk kan användas

CV

0..1

ST

0..1

Kod för den typ av annan person som avses.
beskrivning
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IBIC: Fritextbeskrivning om personens relation till brukaren. Exempel är granne, son, dotter eller
person som vårdar eller stödjer en närstående (brukaren).
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Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/Kodverk

Detta attribut finns ännu inte beskrivet i den nationella informationsstrukturen och är inrapporterad som framtida ändringsförslag

Andra Personer: Person
NI: Klassen person håller information om individen oavsett vilka roller den personen antar. De attribut som klassen innehåller beskriver egenskaper som personen har oavsett om personen har antagit rollen som brukare eller en annan roll.
Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/Kodverk

förnamn

NI: Angivelse av förnamn, som är en persons givna namn och inkluderar tilltalsnamn.

ST

0..1

efternamn

NI: Angivelse av efternamn, som är en persons familjenamn eller släktnamn.

ST

0..1

Avsett funktionstillstånd: Observation
IBIC: Klassen Avsett funktionstillstånd håller information om handläggarens sammanvägda bedömning av individens framtida resurser och
begränsning (mål) inom aktiviteter eller delaktighet samt för ”känsla av trygghet”(specificerad kroppsfunktion). Framgå av fritext om handläggarens bedömning skiljer sig från individens önskade tillstånd (som finns beskrivet i separat begrepp) eller när individen inte har någon egen
uppfattning. Det bör även framgå om stödet från den pågående insatsen ingår i bedömningen och om målet utgår från att individen använder ett
hjälpmedel och i så fall vilket.
NI: Klassen observation håller information om olika tillstånd, problem, behov och omgivningsfaktorer som observeras eller som i framtiden
skulle kunna observeras om en brukare.
Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/Kodverk

status

NI: Kod för observationens status.

CV

1

tid

NI: Angivelse av den tid då det som observerats förväntas förekomma.

TS

1
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Kodverk - Attributet status i informationsklassen Observation:
mål

Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/Kodverk

typ

IBIC: Möjlighet lokalt att använda underkategorier i ICF komponent Aktiviteter och delaktighet. CV
Om underliggande kategorier används görs strukturerad dokumentation även för kategori i
urval ur ICF för IBIC för att säkerställa sammanställning av jämförbara uppgifter.

1

Urval 1b och 3 ur ICF för IBIC

1

Kodverk - ”Första bedömningsfaktor (genomförande) för
Aktiviteter och delaktighet” eller kodverk - ”Bedömningsfaktor för Kroppsfunktioner”

NI: Kod för den typ av observation i de fall detta inte framgår av attributet värde
värde

IBIC: Notera att olika skalor används – för ICF urval 3 använd kodverk ”Första bedömningsfaktor CV
(genomförande) för Aktiviteter och delaktighet”, för ICF urval 1b använd kodverk ”Bedömningsfaktor för Kroppsfunktioner”.
NI: Angivelse av värde som alltid representerar det faktiska observerade tillståndet.

beskrivning

IBIC: Fritextbeskrivning om handläggarens sammanvägda bedömning av individens framtida
resurser och begränsning (mål) inom aktiviteter eller delaktighet samt för ”känsla av trygghet”(specificerad kroppsfunktion). Framgå av fritext om handläggarens bedömning skiljer sig
från individens önskade tillstånd (som finns beskrivet i separat begrepp) eller när individen inte
har någon egen uppfattning. Det bör även framgå om stödet från den pågående insatsen
ingår i bedömningen och om målet utgår från att individen använder ett hjälpmedel och i så
fall vilket.

ST

0..1

NI: Textuell beskrivning av den observation som avses.

Bedömd personkretstillhörighet: Observation
IBIC: Klassen Bedömd personkretstillhörighet håller information om individens personkretstillhörighet utifrån handläggarens sammanvägning
av inhämtade uppgifter för att bedöma om personen uppfyller kriterierna för tillhörighet till personkretsen för LSS. Bedömd personkretstillhörighet är endast aktuellt för utredning vid begäran om LSS-insats.
NI: Klassen observation håller information om olika tillstånd, problem, behov och omgivningsfaktorer som observeras eller som i framtiden
skulle kunna observeras om en brukare.
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Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/Kodverk

status

NI: Kod för observationens status.

CV
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Kodverk - Attributet status i informationsklassen Observation:
bedömt

Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/Kodverk

tid

NI: Angivelse av den tid då det som observerats faktiskt förekom

TS

1

värde

NI: Angivelse av värde som alltid representerar det faktiska observerade tillståndet.

CV

1

beskrivning

IBIC: Fritextbeskrivning om relevant information om individens personkretstillhörighet utifrån
handläggarens sammanvägning av inhämtade uppgifter för att bedöma om personen
uppfyller kriterierna för tillhörighet till personkretsen för LSS.

ST

1

Kodverk - Personkretstillhörighet

NI: Textuell beskrivning av den observation som avses. Används som komplement till attributet
värde i de fall en ytterligare textuell beskrivning behövs

Bedömt behov av insatser: Observation
IBIC: Klassen Bedömt behov av insatser håller information om handläggarens bedömning av hur utredda behov och mål inom aktiviteter eller
delaktighet samt för ”känsla av trygghet”(specificerad kroppsfunktion) kan tillgodoses. Ger underlag för att ta fram förslag på insatser och
vilken inriktning dessa kan behöva ha. Kan även innebära ett förslag om avslag som ska motiveras.
NI: Klassen observation håller information om olika tillstånd, problem, behov och omgivningsfaktorer som observeras eller som i framtiden
skulle kunna observeras om en brukare.
Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet V Kod/Kodverk

status

NI: Kod för observationens status

CV

1

tid

NI: Angivelse av den tid då det som observerats faktiskt förekom.

TS

1

typ

IBIC: Möjlighet lokalt att använda underkategorier i ICF komponent Aktiviteter och delaktighet. CV

Kodverk - Attributet status i informationsklassen Observation:
bedömt

1

Urval 1b, 1c och 3 ur ICF för IBIC

Kodverk - Bedömt behov av insatser

NI: Kod för den typ av observation i de fall detta inte framgår av attributet värde
värde

NI: Angivelse av värde som alltid representerar det faktiska observerade tillståndet.

CV

1

beskrivning

IBIC: Möjlighet till fritextbeskrivning om relevant information för hur aktuellt behov kan

ST

0..1
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Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet V Kod/Kodverk

tillgodoses..
NI: Textuell beskrivning av den observation som avses. Används som komplement till attributet
värde i de fall en ytterligare textuell beskrivning behövs

Bedömt funktionstillstånd: Observation
IBIC: Klassen Bedömt funktionstillstånd avser handläggarens sammanvägda bedömning av en brukares resurser och begränsning i aktiviteter
eller delaktighet och ”känsla av trygghet (specificerad kroppsfunktion) i utredningen. I bedömt funktionstillstånd vägs inte eventuella pågående
insatser in. Bedömning av individens engagemang och genomförande inom aktiviteter eller delaktighet och ”känsla av trygghet (specificerad
kroppsfunktion) sker alltid med de hjälpmedel som individen använder och i individens aktuella omgivning och i förhållande till en allmänt
accepterad standard för personer utan störning, skada eller sjukdom. Framgå i fritext om handläggarens bedömning skiljer sig från individens
egenuppfattade tillstånd.
NI: Klassen observation håller information om olika tillstånd, problem, behov och omgivningsfaktorer som observeras eller som i framtiden
skulle kunna observeras om en brukare.
Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/Kodverk

status

NI: Kod för observationens status.

CV

1

tid

NI: Angivelse av den tid då det som observerats faktiskt förekom.

TS

1

typ

IBIC: Möjlighet lokalt att använda underkategorier i ICF komponent Aktiviteter och delaktighet. CV
Om underliggande kategorier används görs strukturerad dokumentation även för kategori i
urval ur ICF för IBIC för att säkerställa sammanställning av jämförbara uppgifter.

Kodverk - Attributet status i informationsklassen Observation:
bedömt

1
Urval 1b och 3 ur ICF för IBIC

NI: Kod för den typ av observation i de fall detta inte framgår av attributet värde
värde
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IBIC: Notera att olika kodverk används beroende på ICF-kategori– för ICF urval 3 använd
kodverk ”Första bedömningsfaktor (genomförande) för Aktiviteter och delaktighet”, för ICF
urval 1b använd kodverk ”Bedömningsfaktor för Kroppsfunktioner”.
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CV

1

Kodverk - ”Första bedömningsfaktor (genomförande) för
Aktiviteter och delaktighet” eller kodverk - ”Bedömningsfaktor för Kroppsfunktioner”

Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/Kodverk

NI: Angivelse av värde som alltid representerar det faktiska observerade tillståndet.
beskrivning

IBIC: Fritextbeskrivning om handläggarens sammanvägda bedömning av en brukares resurser
och begränsning i aktiviteter eller delaktighet och ”känsla av trygghet (specificerad kroppsfunktion) i utredningen. I bedömt funktionstillstånd vägs inte eventuella pågående insatser in.
Bedömning av individens engagemang och genomförande inom aktiviteter eller delaktighet
och ”känsla av trygghet (specificerad kroppsfunktion) sker alltid med de hjälpmedel som
individen använder och i individens aktuella omgivning och i förhållande till en allmänt
accepterad standard för personer utan störning, skada eller sjukdom. Framgå i fritext om
handläggarens bedömning skiljer sig från individens egenuppfattade tillstånd.

ST

0..1

NI: Textuell beskrivning av den observation som avses. Används som komplement till attributet
värde i de fall en ytterligare textuell beskrivning behövs

Brukare: Brukare
NI: Klassen brukare håller information om person som får, eller som är föremål för en utredning om att få, individuellt behovsprövade insatser
från socialtjänsten.

Brukare: Person
NI: Klassen person håller information om den mänskliga individen oavsett vilka roller den personen antar. De attribut som klassen innehåller
beskriver egenskaper som personen har oavsett om personen har antagit rollen som brukare eller en annan roll.
Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/Kodverk

person-id

NI: Angivelse av identitetsbeteckning som personen har oavsett om personen får, utreds inom
eller är registrerad för att få socialtjänst (vanligtvis personnummer eller samordningsnummer).

II

1

förnamn

NI: Angivelse av förnamn, som är en persons givna namn och inkluderar tilltalsnamn.

ST

1

efternamn

NI: Angivelse av efternamn, som är en persons familjenamn eller släktnamn.

ST

1
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Faktiska omständigheter och händelser av betydelse: Observation
IBIC: Klassen Faktiska omständigheter och händelser av betydelse håller dokumentation om faktiska omständigheter och händelser av betydelser som kan dokumenteras struktureras utifrån ICF. Det handlar om uppgifter som inte specificeras i förväg som strukturerade uppgifter för
IBIC.
NI: Klassen observation håller information om olika tillstånd, problem, behov och omgivningsfaktorer som observeras eller som i framtiden
skulle kunna observeras om en brukare.
Attribut

Beskrivning

Datatyp

Multiplicitet Kod/Kodverk

status

NI: Kod för observationens status

CV

1

tid

NI: Angivelse av den tid då det som observerats faktiskt förekom

TS

1

typ

IBIC: Möjlighet lokalt att använda underkategorier i ICF klassifikation (exempelvis urval 3 ur ICF för CV
IBIC).

1

Kodverk - Attributet status i informationsklassen
Observation: uppfattat

Urval 1a-b och 2a-d ur ICF för IBIC

NI: Kod för den typ av observation i de fall detta inte framgår av attributet värde
värde

IBIC: Ej aktuellt i denna klass att ange värde (ex. med bedömningsskala enligt ICF).

CV/ST

0..1

Angivelse av värde som alltid representerar det faktiska observerade tillståndet.
beskrivning

IBIC: Fritextbeskrivning om faktiska omständigheter och händelser av betydelser som kan
ST
dokumenteras struktureras utifrån ICF. Det handlar om uppgifter som inte specificeras i förväg som
strukturerade uppgifter för IBIC.NI: Textuell beskrivning av den observation som avses. Används
som komplement till attributet värde i de fall en ytterligare textuell beskrivning behövs

1

Förslag på insatser: Aktivitet
IBIC: Klassen Förslag på insatser håller information om handläggarens förslag på insatser för hur de bedömda behov som skall tillgodoses.
Förslag på insatser sker i fritext då IBIC inte presenterar förslag på insatsbenämningar. Lokalt beslutade kodverk för insatsbenämningar kan
användas. Förslag på insatser visar även vilka behov som tillgodoses med vilka insatser.
NI: Klassen aktivitet håller information om något som kan utföras av någon eller något inom socialtjänst.
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Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/Kodverk

status

NI: Kod för aktivitetens status som anger om en aktivitet exempelvis är planerad eller utförd.

CV

1

kod

IBIC: Lokalt beslutade insatsbegrepp/kodverk kan användas.

CV

0.1

ST

0..1

Kodverk - Attributet status i informationsklassen Aktivitet:
planerad

NI: Kod för den typ av aktivitet som avses, exempelvis genom användande av en kod från en
klassifikation av insatser.
beskrivning

IBIC: Då IBIC saknar förslag på strukturerad dokumentation av insatser kan lokalt beslutade
insatsbegrepp användas för att visa vilka behov som ska tillgodoses med vilka insatser.
NI: Textuell beskrivning av den aktivitet som avses. Används som komplement till eller istället för
attributet kod.

Förtydligad frågeställning: Observation
IBIC: Klassen Förtydligad frågeställning håller dokumentation om vad den slutliga ansökan/begäran avser utifrån aktiviteter och delaktighet
samt ”känsla av trygghet” (specificerad kroppsfunktion) och ”personligt stöd från person som vårdar eller stödjer en närstående” (specificerad
omgivningsfaktor). Kan helt eller delvis överensstämma med ursprunglig frågeställning. Frågeställningen är ett stöd för planering av utredning.
Individens förtydligade ansökan dokumenteras så som individen uttryckt den.
NI: Klassen observation håller information om olika tillstånd, problem, behov och omgivningsfaktorer som observeras eller som i framtiden
skulle kunna observeras om en brukare.
Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/Kodverk

status

NI: Kod för observationens status.

CV

1

tid

NI: Angivelse av den tid då det som observerats faktiskt förekom.

TS

1

typ

IBIC: Möjlighet lokalt att använda underkategorier i ICF komponent Aktiviteter och delaktighet. CV
NI: Kod för den typ av observation i de fall detta inte framgår av attributet värde
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1

Kodverk - Attributet status i informationsklassen Observation:
uppfattat

Urval 1a, 1b och 1c ur ICF för IBIC

Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/Kodverk

värde

NI: Angivelse av värde som alltid representerar det faktiska observerade tillståndet.

CV

beskrivning

IBIC: Textuell beskrivning av individens förtydligade ansökan/frågeställning så som den beskrivs ST
av individen (se SOSFS 2014:5).

1

Ja

1

NI: Textuell beskrivning av den observation som avses. Används som komplement till attributet
värde i de fall en ytterligare textuell beskrivning behövs

Hälso- och sjukvårdspersonal: Hälso- och sjukvårdspersonal
NI: Klassen hälso-och sjukvårdspersonal håller information om person eller personer som i sitt yrke utför hälso-och sjukvård. Notera att denna
klass återfinns i informationsmodellen för hälso-och sjukvård, inte socialtjänst.
Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/Kodverk

befattning

NI: Kod för den befattning en hälso-och sjukvårdspersonal har i ett visst uppdrag i en organisat- CV
ion inom hälso- och sjukvård.

0..1

beskrivning

IBIC: Fritextbeskrivning av personalens arbetsbefattning och relation till brukaren. Exempel är
arbetsterapeut, fysioterapeut och patientansvarig sjuksköterska.

0..1

ST

Detta attribut finns ännu inte beskrivet i den nationella informationsstrukturen och är inrapporterad som framtida ändringsförslag

Hälso- och sjukvårdspersonal: Person
NI: Klassen person håller information om individen oavsett vilka roller den personen antar. De attribut som klassen innehåller beskriver egenskaper som personen har oavsett om personen har antagit rollen som brukare eller en annan roll.
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Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/Kodverk

förnamn

NI: Angivelse av förnamn, som är en persons givna namn och inkluderar tilltalsnamn.

ST

0..1

efternamn

NI: Angivelse av efternamn, som är en persons familjenamn eller släktnamn.

ST

0..1
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Måltillstånd: Observation
IBIC: Klassen Måltillstånd avser uppgift som efter samtycke från den enskilde inhämtas från andra personer, socialtjänstpersonal eller hälsooch sjukvårdspersonal om individens önskade framtida funktionstillstånd, mål, i aktiviteter eller delaktighet samt ”känsla av trygghet” (specificerad kroppsfunktion). Även övergripande mål med insatser är ett måltillstånd.
När området ”personligt stöd från person som vårdar eller stödjer en närstående” (specificerad omgivningsfaktor) är aktuellt markeras det som
aktuellt, men ytterligare dokumentation sker ej.
NI: Klassen observation håller information om olika tillstånd, problem, behov och omgivningsfaktorer som observeras eller som i framtiden
skulle kunna observeras om en brukare.
Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/Kodverk

status

NI: Kod för observationens status.

CV

1

tid

NI: Angivelse av den tid då det som observerats förväntas förekomma.

TS

1

typ

IBIC: Möjlighet lokalt att använda underkategorier i ICF komponent Aktiviteter och delaktighet, CV
exempelvis urval 3 ur ICF för IBIC.

Kodverk - Attributet status i informationsklassen Observation:
mål

1

Urval 1a och 1b ur ICF för IBIC

0..1

Kodverk - ”Första bedömningsfaktor (genomförande) för
Aktiviteter och delaktighet” eller kodverk - ”Bedömningsfaktor för Kroppsfunktioner”

NI: Kod för den typ av observation i de fall detta inte framgår av attributet värde
värde

IBIC: Möjlighet lokalt att använda bedömningsfaktor för exempelvis självskattning som
CV
exempelvis annan profession gör om brukaren inom aktiviteter och delaktighet och ”känsla av
trygghet”. Notera att olika skalor används – för ICF urval 3 använd kodverk ”Första bedömningsfaktor (genomförande) för Aktiviteter och delaktighet”, för ICF urval 1b använd kodverk
”Bedömningsfaktor för Kroppsfunktioner”.
NI: Angivelse av värde som alltid representerar det faktiska observerade tillståndet.

beskrivning

IBIC: Fritextbeskrivning om uppgift som efter samtycke från den enskilde inhämtas från andra
personer, socialtjänstpersonal eller hälso- och sjukvårdspersonal om individens önskade
framtida funktionstillstånd, mål, i aktiviteter eller delaktighet samt ”känsla av trygghet”
(specificerad kroppsfunktion). Även övergripande mål med insatser är ett måltillstånd.
NI: Textuell beskrivning av den observation som avses. Används som komplement till attributet
värde i de fall en ytterligare textuell beskrivning behövs
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ST

0..1

Omgivningsfaktorer: Observation
IBIC: Klassen Omgivningsfaktorer avser uppgifter om ICF-komponenten Omgivningsfaktorer som är relevanta för utredningen. Informationen
inhämtas främst från brukare men kan efter samtycke från individen även inhämtas från andra personer, socialtjänstpersonal och hälso- och
sjukvårdspersonal vid behov. Ingår i Relaterade faktorer, som hanteras i processen under ”uppgifter från individen” och ”uppgifter från
andra”. Här dokumenteras även uppgifter som är relevanta i de fall utredningen samtidigt omfattar området ”personligt stöd från person som
vårdar eller stödjer en närstående”.
NI: Klassen observation håller information om olika tillstånd, problem, behov och omgivningsfaktorer som observeras eller som i framtiden
skulle kunna observeras om en brukare.
Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/Kodverk

status

NI: Kod för observationens status.

CV

1

tid

NI: Angivelse av den tid då det som observerats faktiskt förekom.

TS

1

typ

IBIC: Möjlighet lokalt att använda underkategorier i ICF komponent omgivningsfaktorer.

CV

1

CV

0..1

NI: Kod för den typ av observation i de fall detta inte framgår av attributet värde.
värde

IBIC: Ej aktuellt i denna klass att ange värde (ex. med bedömningsskala enligt ICF).
NI: Angivelse av värde som alltid representerar det faktiska observerade tillståndet.

beskrivning

IBIC: Fritextbeskrivning om uppgifter om ICF-komponenten Omgivningsfaktorer som är
ST
relevanta för utredningen. Informationen inhämtas främst från brukare men kan efter samtycke
från individen även inhämtas från andra personer, socialtjänstpersonal och hälso- och
sjukvårdspersonal vid behov. Ingår i Relaterade faktorer, som hanteras i processen under
”uppgifter från individen” och ”uppgifter från andra”.
Här dokumenteras även uppgifter som är relevanta i de fall utredningen samtidigt omfattar
området ”personligt stöd från person som vårdar eller stödjer en närstående”.
NI: Textuell beskrivning av den observation som avses. Används som komplement till attributet
värde i de fall en ytterligare textuell beskrivning behövs
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0..1

Kodverk - Attributet status i informationsklassen Observation:
uppfattat

Urval 2c ur ICF för IBIC

Personfaktorer: Person
IBIC: Klassen Personfaktorer avser uppgifter om ICF-komponenten Personfaktorer som är relevanta för utredningen. Informationen inhämtas
främst från brukare men kan efter samtycke från individen även inhämtas från andra personer, socialtjänstpersonal och hälso- och sjukvårdspersonal vid behov. Ingår i Relaterade faktorer, som hanteras i processen under ”uppgifter från individen” och ”uppgifter från andra”.
NI: Klassen person håller information om den mänskliga individen oavsett vilka behov den personen har. Personfaktorer är fritextbeskrivning
om brukaren som person. Personfaktorer ingår inte i ICF som klassifikation, men är en viktig komponent i ICF som tankemodell. Personfaktorer
beskriver personliga egenskaper och utgörs av faktorer som exempelvis livsstil, vanor, copingstrategier och utbildning.
Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/Kodverk

beskrivning

NI: Textuell beskrivning av den personfaktorn som avses.

ST

0..1

Detta attribut finns inte ännu beskrivet i den nationella informationsstrukturen och är inrapporterade som framtida ändringsförslag.

Personligt stöd från person som vårdar eller stödjer en närstående: Observation
IBIC: Klassen Personligt stöd från person som vårdar eller stödjer en närstående håller information om när detta område är aktuellt i processstegen Utreda, utforma uppdrag, genomföra uppdrag och följa upp markeras det som aktuellt för att vara med som uppmärksamhetsinformation.
Under detta begrepp sker ingen sammanvägd bedömning eller ytterligare fritextdokumentation. Uppgifter om personligt stöd till individen
dokumenteras under begreppet ”Omgivningsfaktorer”.
NI: Klassen observation håller information om olika tillstånd, problem, behov och omgivningsfaktorer som observeras eller som i framtiden
skulle kunna observeras om en brukare.
Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/Kodverk

status

NI: Kod för observationens status,

CV

1

tid

NI: Angivelse av den tid då det som observerats faktiskt förekom

TS

1

INFORMATIONSSPECIFIKATION 2016:1 FÖR INDIVIDENS BEHOV I CENTRUM
SOCIALSTYRELSEN

67

Kodverk - Attributet status i informationsklassen Observation: bedömt

Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/Kodverk

typ

NI: Kod för den typ av observation i de fall detta inte framgår av attributet värde

CV

1

Urval 1c ur ICF för IBIC

värde

IBIC: För detta begrepp görs ingen strukturerad bedömning med bedömningsskala eller fritext.
Övrig information om stöd från anhörig dokumenteras under ”omgivningsfaktorer”.

CV

1

”Ja” alternativt ”ej specificerat”

NI: Angivelse av värde som alltid representerar det faktiska observerade tillståndet.

Socialtjänstpersonal: Person
NI: Klassen person håller information om individen oavsett vilka roller den personen antar. De attribut som klassen innehåller beskriver egenskaper som personen har oavsett om personen har antagit rollen som brukare eller en annan roll.
Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/Kodverk

förnamn

NI: Angivelse av förnamn, som är en persons givna namn och inkluderar tilltalsnamn.

ST

0..1

efternamn

NI: Angivelse av efternamn, som är en persons familjenamn eller släktnamn.

ST

0..1

Socialtjänstpersonal: Socialtjänstpersonal
NI: Klassen socialtjänstpersonal håller information om roll som person har som i sitt yrke utför socialtjänst på uppdrag av en organisation.
Socialtjänstpersonal kan utgöras av en person som arbetar med myndighetsutövning, till exempel en handläggare som utreder och beslutar om
behov av insatser eller en person som utför de insatser som en brukare har fått beviljade.
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Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/Kodverk

befattning

NI: Kod för den befattning en socialtjänstpersonal har när denne arbetar i rollen som socialtjänstpersonal i ett visst uppdrag i en organisation.

CV

0..1

beskrivning

IBIC: Fritextbeskrivning av personalens arbetsbefattning och relation till brukaren. Exempel är
handläggare, utförarpersonal, kontaktpersonal, boendestödjare.

ST

0..1
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Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/Kodverk

Detta attribut finns ännu inte beskrivet i den nationella informationsstrukturen och är inrapporterad som framtida ändringsförslag

Tillstånd: Observation
IBIC: Klassen Tillstånd håller information om uppgifter som avser ICF- komponenterna Kroppsstrukturer/Kroppsfunktioner som är relevanta
för utredningen. Även uppgifter om Hälsotillstånd (sjukdom eller skada) som är relevanta för utredningen dokumenteras. Dessa ingår i ”Relaterade faktorer”, som hanteras i processen ”under uppgifter från individen” och ”uppgifter från andra”.
NI: Klassen observation håller information om olika tillstånd, problem, behov och omgivningsfaktorer som observeras eller som i framtiden
skulle kunna observeras om en brukare.
Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/Kodverk

status

NI: Kod för observationens status.

CV

1

tid

NI: Angivelse av den tid då det som observerats faktiskt förekom.

TS

1

typ

IBIC: information om komponenterna kroppsfunktioner, kroppsstrukturer i klassifikationen ICF
samt Hälsotillstånd (sjukdom/skada). Möjlighet lokalt att använda underkategorier i ICF
komponenterna Kroppsfunktioner och kroppsstrukturer.

CV

1

CV

0..1

ST

0..1

NI: Kod för den typ av observation i de fall detta inte framgår av attributet värde
värde

IBIC: Ej aktuellt i denna klass att ange värde (ex. med bedömningsskala enligt ICF).
NI: Angivelse av värde som alltid representerar det faktiska observerade tillståndet.

beskrivning

IBIC: Fritextbeskrivning om uppgifter som avser ICF- komponenterna Kroppsstrukturer/Kroppsfunktioner som är relevanta för utredningen. Även uppgifter om Hälsotillstånd
(sjukdom eller skada) som är relevanta för utredningen dokumenteras. Dessa ingår i ”Relaterade faktorer”, som hanteras i processen ”under uppgifter från individen” och ”uppgifter från
andra”.
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Kodverk - Attributet status i informationsklassen Observation:
uppfattat

Urval 2a-b och 2e ur ICF för IBIC

Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/Kodverk

NI: Textuell beskrivning av den observation som avses. Används som komplement till attributet
värde i de fall en ytterligare textuell beskrivning behövs

Ursprunglig frågeställning: Observation
IBIC: Klassen Ursprunglig frågeställning avser dokumentation om vad den inkomna ansökan/begäran avser utifrån aktiviteter och delaktighet
samt ”känsla av trygghet” (specificerad kroppsfunktion) och ”personligt stöd från person som vårdar eller stödjer en närstående” (specificerad
omgivningsfaktor). Ansökan dokumenteras som fritext så som individen uttrycktden.
NI: Klassen observation håller information om olika tillstånd, problem, behov och omgivningsfaktorer som observeras eller som i framtiden
skulle kunna observeras om en brukare.
Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/Kodverk

status

NI: Kod för observationens status.

CV

1

tid

NI: Angivelse av den tid då det som observerats faktiskt förekom.

TS

1

typ

IBIC: Möjlighet lokalt att använda underkategorier i ICF komponent Aktiviteter och delaktighet. CV

Kodverk - Attributet status i informationsklassen Observation:
uppfattat

1

Urval 1a, 1b och 1c ur ICF för IBIC

1

Ja

NI: Kod för den typ av observation i de fall detta inte framgår av attributet värde
värde

NI: Angivelse av värde som alltid representerar det faktiska observerade tillståndet.

beskrivning

IBIC: Individens ursprungliga ansökan/frågeställning så som den beskrivs av individen (se SOSFS ST
2014:5)
NI: Textuell beskrivning av den observation som avses. Används som komplement till attributet
värde i de fall en ytterligare textuell beskrivning behövs
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CV

1

Önskat tillstånd: Observation
IBIC: Klassen Önskat tillstånd håller information om individens egenuppfattade (önskade) framtida funktionstillstånd, mål, i aktiviteter eller
delaktighet samt ”känsla av trygghet” (specificerad kroppsfunktion). Även övergripande mål med insatser är ett måltillstånd.
Om området ”personligt stöd från person som vårdar eller stödjer en närstående” (specificerad omgivningsfaktor) är aktuellt markeras det som
aktuellt, men ytterligare dokumentation sker ej.
NI: Klassen observation håller information om olika tillstånd, problem, behov och omgivningsfaktorer som observeras eller som i framtiden
skulle kunna observeras om en brukare.
Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/Kodverk

status

NI: Kod för observationens status

CV

1

tid

NI: Angivelse av den tid då det som observerats förväntas förekomma.

TS

1

typ

IBIC: Möjlighet lokalt att använda underkategorier i ICF komponent Aktiviteter och delaktighet, CV
exempelvis urval 3 ur ICF för IBIC.

Kodverk - Attributet status i informationsklassen Observation:
mål

1

Urval 1a och 1b ur ICF för IBIC

0..1

Kodverk - ”Första bedömningsfaktor (genomförande) för
Aktiviteter och delaktighet” eller kodverk - ”Bedömningsfaktor för Kroppsfunktioner”

NI: Kod för den typ av observation i de fall detta inte framgår av attributet värde
värde

IBIC: Möjlighet lokalt att använda bedömningsfaktor för exempelvis självskattning som brukaren CV
själv gör inom aktiviteter och delaktighet och ”känsla av trygghet”. Notera att olika skalor
används – för ICF urval 3 använd kodverk ”Första bedömningsfaktor (genomförande) för
Aktiviteter och delaktighet”, för ICF urval 1b använd kodverk ”Bedömningsfaktor för Kroppsfunktioner”.
För ”personligt stöd från person som vårdar eller stödjer en närstående ” (specificerad
kroppsfunktion) görs ingen bedömning med bedömningsskala.
NI: Angivelse av värde som alltid representerar det faktiska observerade tillståndet.

beskrivning

IBIC: Fritextbeskrivning om individens egenuppfattade (önskade) framtida funktionstillstånd,
ST
mål, i aktiviteter eller delaktighet samt ”känsla av trygghet” (specificerad kroppsfunktion). Även
övergripande mål med insatser är ett måltillstånd.
NI: Textuell beskrivning av den observation som avses. Används som komplement till attributet
värde i de fall en ytterligare textuell beskrivning behövs
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0..1

Övergripande mål med insatser: Observation
IBIC: Klassen Övergripande mål för insatser avser strukturerad dokumentation av aktuella övergripande mål med insatser. Övergripande mål
med insatser är de mål i socialtjänstlagen eller LSS som är uttalade med insatser enligt dessa lagrum.
NI: Klassen observation håller information om olika tillstånd, problem, behov och omgivningsfaktorer som observeras eller som i framtiden
skulle kunna observeras om en brukare.
Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/Kodverk

status

NI: Kod för observationens status.

CV

1

tid

NI: Angivelse av den tid då det som observerats förväntas förekomma.

TS

1

typ

NI: Kod för den typ av observation i de fall detta inte framgår av attributet värde

CV

1

Kodverk - Övergripande mål med insatser

värde

NI: Angivelse av värde som alltid representerar det faktiska observerade tillståndet.

CV

0..1

ja

beskrivning

IBIC: Möjlighet till kompletterande fritextbeskrivning om relevant information.

ST

0..1

NI: Textuell beskrivning av den observation som avses. Används som komplement till attributet
värde i de fall en ytterligare textuell beskrivning behövs
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Kodverk - Attributet status i informationsklassen Observation:
mål

IBIC Informationsmodell för processteget ”Utforma uppdrag”

Figur 9. Notera att modellen varken visar användargränssnitt eller verksamhetsregler för dokumentation och informationsöverföring, utan är en entydig
beskrivning av dokumentationsbehovet baserat på det som finns beskrivet i NI 2016:1. Den information som återanvänds direkt i samma individanpassade process har streckad ram för att visa att denna dokumentation inte skapas utan läses in och återanvänds. För beskrivning av klasser och attribut se
tillhörande beskrivning.
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Informationsbeskrivning för processteget ”Utforma uppdrag”
Notera att informationsklasserna samband och deltagande endast visas i modellen ovan. Tillhörande kodverk för attributet typ finns i Kodverk Attributet typ i informationsklassen Samband samt Kodverk - Attributet typ i informationsklassen Deltagande (Bilaga 5I-J). De informationsklasser som återanvänds direkt i samma individanpassade process har streckad ram för att visa att denna dokumentation inte skapas utan läses in och
återanvänds. Dessa återanvända klasser beskrivs endast i tillhörande tabeller där de först dokumenteras. I vissa fall läses informationen in och
kan vid behov revideras i en ny version av dokumentationen. I de senare fallen har klasserna då en relation till sig själva och de beskrivs i nedan
klassbeskrivning.

Överförd information om behov: Dokument
IBIC: Klassen Överförd information om behov håller information om de uppgifter som överförs till utföraren om individens behov, resurser,
bedömt funktionstillstånd, avsett funktionstillstånd, relaterade faktorer, övergripande mål med insatser, vilka behov som respektive insats
tillgodoser samt bedömt behov av insats. Informationen överförs efter samtycke från individen eller efter menprövning.
Observera att det även kan behöva föras över andra uppgifter som inte hanteras i IBIC, som exempelvis beslut om insatser.
NI: Klassen dokument håller information om samling av information som behandlas och fungerar som en enhet. Observera att ett dokument inte
nödvändigtvis behöver vara ett papper.
Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/Kodverk

titel

IBIC: Lokalt beslutad benämning. Sammanställning av de uppgifter som ingår i uppdraget och ST
som efter samtycke från individen eller efter menprövning kan föras över till utförare. Inkluderar
versionsnummer på dokumentet eller: framgå av dokumentationen om dokumentet är
reviderat, och vilken som är aktuell.
NI: Ord eller fras avsedd för identifiering av ett dokument.
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1

IBIC Informationsmodell för processteget ”Genomföra uppdrag”

Figur 10. Notera att modellen varken visar användargränssnitt eller verksamhetsregler för dokumentation och informationsöverföring, utan är en
entydig beskrivning av dokumentationsbehovet baserat på det som finns beskrivet i NI 2016:1. Den information som återanvänds direkt i samma
individanpassade process har streckad ram för att visa att denna dokumentation inte skapas utan läses in och återanvänds. Följa upp är en standardiserad vy som visas som informationsmodellen för IBIC processteget ”Följa upp”. För beskrivning av klasser och attribut se tillhörande beskrivning.
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Informationsbeskrivning för processteget ”Genomföra uppdrag”
Notera att informationsklasserna samband och deltagande endast visas i modellen ovan. Tillhörande kodverk för attributet typ finns i Kodverk Attributet typ i informationsklassen Samband samt Kodverk - Attributet typ i informationsklassen Deltagande (Bilaga 5I-J). De informationsklasser som återanvänds direkt i samma individanpassade process har streckad ram för att visa att denna dokumentation inte skapas utan läses in och
återanvänds. Dessa återanvända klasser beskrivs endast i tillhörande tabeller där de först dokumenteras. I vissa fall läses informationen in och
kan vid behov revideras i en ny version av dokumentationen. I de senare fallen har klasserna då en relation till sig själva och de beskrivs i nedan
klassbeskrivning.

Delmål: Observation
IBIC: Klassen Delmål håller information om en precisering hos utföraren av ett avsett funktionstillstånd (mer preciserad kategori i ICF) och
beskriver individens framtida resurser och begränsning inom aktiviteter eller delaktighet samt för ”känsla av trygghet”(specificerad kroppsfunktion). Framgå av fritext om utförarens beskrivning skiljer sig från individens önskade tillstånd (som finns beskrivet i separat begrepp) eller
när individen inte har någon egen uppfattning. Det bör även framgå om stödet från den pågående insatsen ingår i bedömningen och om målet
utgår från att individen använder ett hjälpmedel och i så fall vilket. Denna information kan vid behov revideras i en ny version av dokumentationen.
NI: Klassen observation håller information om olika tillstånd, problem, behov och omgivningsfaktorer som observeras eller som i framtiden
skulle kunna observeras om en brukare.
Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/Kodverk

status

NI: Kod för observationens status

CV

1

tid

NI: Angivelse av den tid då det som observerats förväntas förekomma.

TS

1

typ

IBIC: Möjlighet lokalt att använda underkategorier i ICF komponent Aktiviteter och delaktighet.

CV

1

NI: Kod för den typ av observation i de fall detta inte framgår av attributet värde
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Kodverk - Attributet status i informationsklassen Observation: mål

Urval 1b och 3 ur ICF för IBIC

Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/Kodverk

värde

IBIC: Möjlighet lokalt att använda bedömningsfaktor för delmål. Notera att olika skalor används CV
– för ICF urval 3 använd kodverk ”Första bedömningsfaktor (genomförande) för Aktiviteter och
delaktighet”, för ICF urval 1b använd kodverk ”Bedömningsfaktor för Kroppsfunktioner”.

0.1

Kodverk - ”Första bedömningsfaktor (genomförande) för
Aktiviteter och delaktighet” eller kodverk - ”Bedömningsfaktor för Kroppsfunktioner”

NI: Angivelse av värde som alltid representerar det faktiska observerade tillståndet.
beskrivning

IBIC: Fritextbeskrivning om en precisering hos utföraren av ett avsett funktionstillstånd (mer
ST
preciserad kategori i ICF) och beskriver individens framtida resurser och begränsning inom
aktiviteter eller delaktighet samt för ”känsla av trygghet”(specificerad kroppsfunktion). Framgå
av fritext om utförarens beskrivning skiljer sig från individens önskade tillstånd (som finns beskrivet
i separat begrepp) eller när individen inte har någon egen uppfattning. Det bör även framgå
om stödet från den pågående insatsen ingår i bedömningen och om målet utgår från att
individen använder ett hjälpmedel och i så fall vilket.

0.1

NI: Textuell beskrivning av den observation som avses. Används som komplement till attributet
värde i de fall en ytterligare textuell beskrivning behövs

Faktiska omständigheter och händelser av betydelse: Observation
IBIC: Klassen Faktiska omständigheter och händelser av betydelse avser dokumentation om faktiska omständigheter och händelser av betydelser som kan dokumenteras struktureras utifrån ICF. Det handlar om uppgifter som inte specificeras i förväg som strukturerade uppgifter för
IBIC.
NI: Klassen observation håller information om olika tillstånd, problem, behov och omgivningsfaktorer som observeras eller som i framtiden
skulle kunna observeras om en brukare.
Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/Kodverk

status

NI: Kod för observationens status

CV

1

tid

NI: Angivelse av den tid då det som observerats faktiskt förekom

TS

1
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Kodverk - Attributet status i informationsklassen Observation:
uppfattat

Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/Kodverk

typ

IBIC: Möjlighet lokalt att använda underkategorier i ICF klassifikation (exempelvis urval 3 ur ICF
för IBIC).

CV

1

CV/ST

0..1

Urval 1a-b och 2a-d ur ICF för IBIC

NI: Kod för den typ av observation i de fall detta inte framgår av attributet värde
värde

IBIC: Ej aktuellt i denna klass att ange värde (ex. med bedömningsskala enligt ICF).
NI: Angivelse av värde som alltid representerar det faktiska observerade tillståndet.

beskrivning

IBIC: Fritextbeskrivning om faktiska omständigheter och händelser av betydelser som kan
ST
dokumenteras struktureras utifrån ICF. Det handlar om uppgifter som inte specificeras i förväg
som strukturerade uppgifter för IBIC.NI: Textuell beskrivning av den observation som avses.
Används som komplement till attributet värde i de fall en ytterligare textuell beskrivning behövs

1

Följa upp genomförande: Aktivitet
IBIC: Klassen följa upp genomförande håller information om utförarens fortlöpande uppföljning av genomförda insatser och aktiviteter samt
revidering av genomförandeplan vid behov för att hela tiden anpassa såväl hur som när insatsen bäst genomförs för att vara anpassad till
individen.
Enligt planering, efter önskemål från individen eller när det uppstår förändringar behöver utföraren även följa upp resultatet av genomförandet
utifrån eventuella delmål, mål och individens uppfattning om insatsens kvalitet. Utföraren använder då valda delar av det efterföljande processsteget ”följa upp”.
NI: Klassen aktivitet håller information om något som kan utföras av någon eller något inom socialtjänst.
Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/kodverk

status

NI: Kod för aktivitetens status som anger om en aktivitet exempelvis är planerad eller utförd.

CV

Tid

IBIC: Den tidpunkt då aktiviteten genomförs.

TS |IVL
1
(TS) |
QSET (TS)

NI: Angivelse av vilken tid en aktivitet utförts, är planerad att utföras eller önskas utföras.
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1

Kodverk - Attributet status i informationsklassen Aktivitet:
genomförd

Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/kodverk

Kod

IBIC: Lokalt beslutade kodverk kan användas.

CV

0..1

NI: Kod för den typ av aktivitet som avses, exempelvis genom användande av en kod från en
klassifikation av insatser.
beskrivning

IBIC: Fritextbeskrivning om relevant information om utförarens fortlöpande uppföljning av
ST
genomförda insatser och aktiviteter samt revidering av genomförandeplan vid behov för att
hela tiden anpassa såväl hur som när insatsen bäst genomförs för att vara anpassad till
individen.NI: Textuell beskrivning av den aktivitet som avses. Används som komplement till eller
istället för attributet kod.

1

Följa upp: Standardiserad vy
IBIC: Klassen Följa upp (standardiserad vy) avser utförarens uppföljning som är mer omfattande än den fortlöpande uppföljningen av genomförande. Utöver att kontinuerligt anpassa genomförandet till individen behöver utföraren enligt planering, efter önskemål från brukaren eller när
det uppstår förändringar behöver utföraren även följa upp resultatet av genomförandet utifrån eventuella delmål, mål och individens uppfattning om insatsens kvalitet. Här kan utföraren använda hela eller delar av delprocesstegen inhämta uppgifter, bedöma resultat och kvalitet och
hantera resultat under det övergripande processteget ”följa upp”.
NI: Klassen standardiserad vy beskriver hur information om en viss företeelse ska struktureras enligt en på förhand fastställd uppsättning uppgifter i patientjournal och tillhörande relationer.
Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/Kodverk

id

NI: Angivelse av identitetsbeteckning för den specifika standardiserade vy som avses

CV

1

IBIC informationsmodell för processteget ”Följa upp”

Genomföra insats: Aktivitet
IBIC: Klassen Genomföra insats avser delar av den löpande dokumentationen som tydliggör vilka insatser som har eller inte har genomförts
som planerat och vad det beror på att de eventuellt inte har genomförts. Nationellt kodverk saknas. Lokalt beslutade kodverk kan användas.
NI: Klassen aktivitet håller information om något som kan utföras av någon eller något inom socialtjänst.
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Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/Kodverk

status

IBIC: Lokalt beslutade kodverk kan användas.

CV

0..1

TS |IVL

0..1

CV

0..1

NI: Kod för aktivitetens status.
tid

IBIC: Beroende på vilken aktivitet/ insats kan tidpunkt dokumenteras.
NI: Angivelse av vilken tid en aktivitet utförts, är planerad att utföras eller önskas utföras.

kod

IBIC: Lokalt beslutade kodverk kan användas.
NI: Kod för den typ av aktivitet som avses, exempelvis genom användande av en kod från en
klassifikation av insatser.

beskrivning

IBIC: Fritext alternativt lokalt beslutade kodverk för orsak till att insats inte genomförts som planerat. ST
Fritextbeskrivning om insats inte är genomförd på begäran eller skäl från individen eller utföraren.

1

NI: Textuell beskrivning av den aktivitet som avses. Används som komplement till eller istället för
attributet kod.

Planerade insatser/aktiviteter: Aktivitet
IBIC: Klassen Planerade insatser/aktiviteter håller information om de olika insatser som planerats för att tillgodose individens behov utifrån
uppdrag och beslut. Även planerade aktiviteter för att följa upp genomförandet dokumenteras. Exempel kan vara när och hur ett mål följs upp.
NI: Klassen aktivitet håller information om något som kan utföras av någon eller något inom socialtjänst.
Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/Kodverk

status

NI: Kod för aktivitetens status som anger om en aktivitet exempelvis är planerad eller utförd.

CV

1

tid

IBIC: Beroende på vilken aktivitet/ insats kan tidpunkt, intervall eller frekvens dokumenteras.

TS |IVL

1

NI: Angivelse av vilken tid en aktivitet utförts, är planerad att utföras eller önskas utföras.

|QSET

IBIC: Lokalt beslutade kodverk kan användas.

CV

kod

Kod för den typ av aktivitet som avses, exempelvis genom användande av en kod från en
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0..1

Kodverk - Attributet status i informationsklassen Aktivitet:
planerad

Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/Kodverk

klassifikation av insatser.
beskrivning

NI: Textuell beskrivning av den aktivitet som avses. Används som komplement till eller istället för
attributet kod.

ST

0.1

Planerat genomförande: Individuell plan
IBIC: Klassen Planerat genomförande håller information om plan som upprättas tillsammans med individen och efter samtycke med andra
personer för att beskriva genomförandet av beviljad insats/insatser. Planen innehåller bland annat beskrivning av när och hur insatserna ska
genomföras, eventuella delmål samt hur och när utföraren avser följa upp. Planeringen utgår från överförd information om behov. I dokumentationen av planeringen behöver det framgå om någon bidragit med nya uppgifter och vilka som deltagit vid planeringen samt eventuella val
av arbetssätt eller metod. Denna information kan vid behov revideras i en ny version av dokumentationen.
NI: Klassen individuell plan håller information om en plan som beskriver planerade aktiviteter för en enskild brukare relaterat till ett specifikt
måltillstånd, exempelvis individuell plan enligt LSS och vårdplan inför placering.
Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/Kodverk

beskrivning

IBIC: Fritext beskrivning av planen som inkluderar versionsnummer på planen. Kan innehålla
uppgifter som exempelvis hur och när, vem som utför, hur ofta samt ev. delmål utifrån
avsedda funktionstillstånd, övergripande mål med insatser och hur behovet kan tillgodoses.
Denna information kan vid behov revideras i en ny version av dokumentationen.

ST

1

NI: Textuell beskrivning av den plan som avses.

Socialtjänstpersonal: Person
NI: Klassen person håller information om individen oavsett vilka roller den personen antar. De attribut som klassen innehåller beskriver egenskaper som personen har oavsett om personen har antagit rollen som brukare eller en annan roll.
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Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/Kodverk

förnamn

NI: Angivelse av förnamn, som är en persons givna namn och inkluderar tilltalsnamn.

ST

0..1

efternamn

NI: Angivelse av efternamn, som är en persons familjenamn eller släktnamn.

ST

0..1

Socialtjänstpersonal: Socialtjänstpersonal
NI: Klassen socialtjänstpersonal håller information om roll som person har som i sitt yrke utför socialtjänst på uppdrag av en organisation.
Socialtjänstpersonal kan utgöras av en person som arbetar med myndighetsutövning, till exempel en handläggare som utreder och beslutar om
behov av insatser eller en person som utför de insatser som en brukare har fått beviljade.
Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/Kodverk

befattning

NI: Kod för den befattning en socialtjänstpersonal har när denne arbetar i rollen som socialtjänstpersonal i ett visst uppdrag i en organisation.

CV

0..1

beskrivning

IBIC: Fritextbeskrivning av personalens arbetsbefattning och relation till brukaren. Exempel är
handläggare, utförarpersonal, kontaktpersonal, boendestödjare.

ST

0..1

Detta attribut finns ännu inte beskrivet i den nationella informationsstrukturen och är inrapporterad som framtida ändringsförslag
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IBIC Informationsmodell för processteget ”Följa upp”

Figur 11. Notera att modellen varken visar användargränssnitt eller verksamhetsregler för dokumentation och informationsöverföring, utan är en
entydig beskrivning av dokumentationsbehovet baserat på det som finns beskrivet i NI 2016:1. Den information som återanvänds direkt i samma
individanpassade process har streckad ram för att visa att denna dokumentation inte skapas utan läses in och återanvänds. För beskrivning av klasser
och attribut se tillhörande beskrivning. Modellen som helhet är en standardiserad vy som återanvänds i IBIC processteget ”Genomföra uppdrag”.
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Informationsbeskrivning för processteget ”Följa upp”
Notera att informationsklasserna samband och deltagande endast visas i modellen ovan. Tillhörande kodverk för attributet typ finns i Kodverk Attributet typ i informationsklassen Samband samt Kodverk - Attributet typ i informationsklassen Deltagande (Bilaga 5I-J). De informationsklasser som återanvänds direkt i samma individanpassade process har streckad ram för att visa att denna dokumentation inte skapas utan läses in och
återanvänds. Dessa återanvända klasser beskrivs endast i tillhörande tabeller där de först dokumenteras. I vissa fall läses informationen in och
kan vid behov revideras i en ny version av dokumentationen. I de senare fallen har klasserna då en relation till sig själva och de beskrivs i nedan
klassbeskrivning.

Aktuella tillstånd: Observation
IBIC: Klassen Aktuella tillstånd avser dokumentation om inhämtade uppgifter om individens (vid uppföljningstillfället) nuvarande resurser och
begränsning, funktionstillstånd, inom aktiviteter och delaktighet samt ”Känsla av trygghet” (specificerad kroppsfunktion). Informationen
inhämtas främst från brukare men kan efter samtycke från individen även inhämtas från andra personer, socialtjänstpersonal och hälso- och
sjukvårdspersonal vid behov. Handläggaren gör även egna observationer. Begreppet omfattar inte beskrivning av funktionstillstånd vid uppföljning och avsett funktionstillstånd som dokumenteras under egna begrepp. Denna information kan vid behov revideras i en ny version av dokumentationen.
NI: Klassen observation håller information om olika tillstånd, problem, behov och omgivningsfaktorer som observeras eller som i framtiden
skulle kunna observeras om en brukare.
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Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/kodverk

status

NI: Kod för observationens status.

CV

1

tid

NI: Angivelse av den tid då det som observerats faktiskt förekom.

TS

1

typ

IBIC: Möjlighet lokalt att använda underkategorier i ICF klassifikation (exempelvis urval 3 ur ICF
för IBIC).

CV

1
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Kodverk - Attributet status i informationsklassen Observation:
uppfattat

Urval 1a och 1b ur ICF för IBIC

Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/kodverk

NI: Kod för den typ av observation i de fall detta inte framgår av attributet värde
värde

beskrivning

IBIC: Möjlighet lokalt att använda bedömningsfaktor för exempelvis självskattning som brukaren CV
själv gör inom aktiviteter och delaktighet och ”känsla av trygghet”. Notera att olika skalor
används – för ICF urval 3 använd kodverk ”Första bedömningsfaktor (genomförande) för
Aktiviteter och delaktighet”, för ICF urval 1b använd kodverk ”Bedömningsfaktor för Kroppsfunktioner”.
NI: Angivelse av värde som alltid representerar det faktiska observerade tillståndet.
IBIC: Fritextbeskrivning om inhämtade uppgifter om individens (vid uppföljningstillfället)
ST
nuvarande resurser och begränsning, funktionstillstånd, inom aktiviteter och delaktighet samt
”Känsla av trygghet” (specificerad kroppsfunktion). Informationen inhämtas främst från brukare
men kan efter samtycke från individen även inhämtas från andra personer, socialtjänstpersonal
och hälso- och sjukvårdspersonal vid behov. Handläggaren gör även egna observationer.
Begreppet omfattar inte beskrivning av funktionstillstånd vid uppföljning och avsett funktionstillstånd som dokumenteras under egna begrepp.
NI: Textuell beskrivning av den observation som avses.

0..1

Kodverk - ”Första bedömningsfaktor (genomförande) för
Aktiviteter och delaktighet” eller kodverk - ”Bedömningsfaktor för Kroppsfunktioner”

0..1

Andra personer: Annan person
IBIC: Klassen Andra personer håller information om person som på något sätt är relaterad till brukaren (individen), men som inte är brukaren
själv. Omfattar till exempel närstående, anhörig (person som vårdar eller stödjer individen), professioner inom andra samhällstjänster (socialtjänstpersonal och hälso- och sjukvårdspersonal dokumenteras under egna begrepp) och företrädare. Kan även vara andra individer än de som
lämnat uppgifter vid utredning.
NI: Klassen annan person håller information om person som på något sätt är relaterad till brukaren, men som inte är brukaren eller socialtjänstpersonal.
Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/kodverk

typ

IBIC: Lokalt beslutade kodverk kan användas.

CV

0..1

ST

0..1

Kod för den typ av annan person som avses.
beskrivning

IBIC: Fritextbeskrivning om personens relation till brukaren. Exempel är granne, son, dotter eller
person som vårdar eller stödjer en närstående (brukaren).
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Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/kodverk

Detta attribut finns ännu inte beskrivet i den nationella informationsstrukturen och är inrapporterad som framtida ändringsförslag

Andra Personer: Person
NI: Klassen person håller information om den mänskliga individen oavsett vilka roller den personen antar. De attribut som klassen innehåller
beskriver egenskaper som personen har oavsett om personen har antagit rollen som brukare eller en annan roll.
Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/kodverk

förnamn

NI: Angivelse av förnamn, som är en persons givna namn och inkluderar tilltalsnamn.

ST

0..1

efternamn

NI: Angivelse av efternamn, som är en persons familjenamn eller släktnamn.

ST

0..1

Avsett funktionstillstånd: Observation
IBIC: Klassen Avsett funktionstillstånd avser handläggarens eller utförarens beskrivning av individens framtida resurser och begränsning (mål)
inom aktiviteter eller delaktighet samt för ”känsla av trygghet”(specificerad kroppsfunktion). Framgå av fritext om handläggarens eller utförarens beskrivning skiljer sig från individens önskade tillstånd (som finns beskrivet i separat begrepp) eller när individen inte har någon egen
uppfattning. Det bör även framgå om stödet från den pågående insatsen ingår i bedömningen och om målet utgår från att individen använder ett
hjälpmedel och i så fall vilket. Denna information kan vid behov revideras i en ny version av dokumentationen.
NI: Klassen observation håller information om olika tillstånd, problem, behov och omgivningsfaktorer som observeras eller som i framtiden
skulle kunna observeras om en brukare.
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Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/kodverk

status

NI: Kod för observationens status

CV

1

tid

NI: Angivelse av den tid då det som observerats förväntas förekomma.

TS

1
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Kodverk - Attributet status i informationsklassen Observation:
mål

Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/kodverk

typ

IBIC: Möjlighet lokalt att använda underkategorier i ICF komponent Aktiviteter och delaktighet. CV
Om underliggande kategorier används görs strukturerad dokumentation även för kategori i
urval ur ICF för IBIC för att säkerställa sammanställning av jämförbara uppgifter.

1

Urval 1b och 3 ur ICF för IBIC

1

Kodverk - ”Första bedömningsfaktor (genomförande) för
Aktiviteter och delaktighet” eller kodverk - ”Bedömningsfaktor för Kroppsfunktioner”

NI: Kod för den typ av observation i de fall detta inte framgår av attributet värde
värde

IBIC: Möjlighet lokalt att använda bedömningsfaktor för exempelvis självskattning som brukaren CV
själv gör inom aktiviteter och delaktighet och ”känsla av trygghet”. Notera att olika skalor
används – för ICF urval 3 använd kodverk ”Första bedömningsfaktor (genomförande) för
Aktiviteter och delaktighet”, för ICF urval 1b använd kodverk ”Bedömningsfaktor för Kroppsfunktioner”.
NI: Angivelse av värde som alltid representerar det faktiska observerade tillståndet.

beskrivning

IBIC: Fritextbeskrivning om handläggarens eller utförarens beskrivning av individens framtida
resurser och begränsning (mål) inom aktiviteter eller delaktighet samt för ”känsla av trygghet”(specificerad kroppsfunktion). Framgå av fritext om handläggarens eller utförarens
beskrivning skiljer sig från individens önskade tillstånd (som finns beskrivet i separat begrepp)
eller när individen inte har någon egen uppfattning. Det bör även framgå om stödet från den
pågående insatsen ingår i bedömningen och om målet utgår från att individen använder ett
hjälpmedel och i så fall vilket. NI: Textuell beskrivning av den observation som avses. Används
som komplement till attributet värde i de fall en ytterligare textuell beskrivning behövs

ST

0..1

Faktiska omständigheter och händelser av betydelse: Observation
IBIC: Klassen Faktiska omständigheter och händelser av betydelse avser dokumentation om faktiska omständigheter och händelser av betydelser som kan dokumenteras struktureras utifrån ICF. Det handlar om uppgifter som inte specificeras i förväg som strukturerade uppgifter för
IBIC.
NI: Klassen observation håller information om olika tillstånd, problem, behov och omgivningsfaktorer som observeras eller som i framtiden
skulle kunna observeras om en brukare.
Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/Kodverk

status

NI: Kod för observationens status

CV
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1

Kodverk - Attributet status i informationsklassen Observation:
uppfattat

Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/Kodverk

tid

NI: Angivelse av den tid då det som observerats faktiskt förekom

TS

1

typ

IBIC: Möjlighet lokalt att använda underkategorier i ICF klassifikation (exempelvis urval 3 ur ICF
för IBIC).

CV

1

CV/ST

0..1

ST

1

Urval 1a-b och 2a-e ur ICF för IBIC

NI: Kod för den typ av observation i de fall detta inte framgår av attributet värde
värde

IBIC: Ej aktuellt i denna klass att ange värde (ex. med bedömningsskala enligt ICF).
NI: Angivelse av värde som alltid representerar det faktiska observerade tillståndet.

beskrivning

IBIC: Fritextbeskrivning om faktiska omständigheter och händelser av betydelser som kan
dokumenteras struktureras utifrån ICF. Det handlar om uppgifter som inte specificeras i förväg
som strukturerade uppgifter för IBIC.
NI: Textuell beskrivning av den observation som avses. Används som komplement till attributet
värde i de fall en ytterligare textuell beskrivning behövs

Funktionstillstånd vid uppföljning: Observation
IBIC: Klassen Funktionstillstånd vid uppföljning avser handläggarens eller utförarens beskrivning vid uppföljningstillfället av individens
resurser och begränsning inom aktiviteter eller delaktighet samt för ”känsla av trygghet”(specificerad kroppsfunktion). Framgå av fritext om
handläggarens eller utförarens beskrivning skiljer sig från individens egenuppfattade funktionstillstånd eller när individen inte har någon egen
uppfattning. Beskrivningen av funktionstillstånd behöver väga in samma faktorer som vägts in i avsett funktionstillstånd för jämförelse och
värdering av måluppfyllelse, som exempelvis hjälpmedel eller pågående insatser. Denna information kan vid behov revideras i en ny version av
dokumentationen.
NI: Klassen observation håller information om olika tillstånd, problem, behov och omgivningsfaktorer som observeras eller som i framtiden
skulle kunna observeras om en brukare.
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Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/kodverk

status

NI: Kod för observationens status.

CV
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Kodverk - Attributet status i informationsklassen Observation:
bedömt

Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/kodverk

tid

NI: Angivelse av den tid då det som observerats faktiskt förekom.

TS

typ

IBIC: Möjlighet lokalt att använda underkategorier i ICF komponent Aktiviteter och delaktighet. CV
Om underliggande kategorier används görs strukturerad dokumentation även för kategori i
urval ur ICF för IBIC för att säkerställa sammanställning av jämförbara uppgifter.

värde

NI: Kod för den typ av observation i de fall detta inte framgår av attributet värde
IBIC: Notera att olika kodverk används beroende på ICF-kategori – för ICF urval 3 använd
kodverk ”Första bedömningsfaktor (genomförande) för Aktiviteter och delaktighet”, för ICF
urval 1b använd kodverk ”Bedömningsfaktor för Kroppsfunktioner”.

CV

1
1

ICF kategorier Urval 1b och 3 ur ICF för IBIC

1

Kodverk - ”Första bedömningsfaktor (genomförande) för
Aktiviteter och delaktighet” eller kodverk - ”Bedömningsfaktor för Kroppsfunktioner”

NI: Angivelse av värde som alltid representerar det faktiska observerade tillståndet.
beskrivning

IBIC: Fritextbeskrivning om handläggarens eller utförarens beskrivning vid uppföljningstillfället av ST
individens resurser och begränsning inom aktiviteter eller delaktighet samt för ”känsla av
trygghet”(specificerad kroppsfunktion). Framgå av fritext om handläggarens eller utförarens
beskrivning skiljer sig från individens egenuppfattade funktionstillstånd eller när individen inte
har någon egen uppfattning. Beskrivningen av funktionstillstånd behöver väga in samma
faktorer som vägts in i avsett funktionstillstånd för jämförelse och värdering av måluppfyllelse,
som exempelvis hjälpmedel eller pågående insatser.

0..1

NI: Textuell beskrivning av den observation som avses. Används som komplement till attributet
värde i de fall en ytterligare textuell beskrivning behövs

Hantera resultat: Aktivitet
IBIC: Klassen Hantera resultat avser dokumentation om hur resultatet av uppföljningen hanterats. Till exempel återkoppling till handläggare
respektive utförare, överföring av uppgifter om funktionstillstånd vid uppföljning eller nya avsedda funktionstillstånd.
Handläggaren gör även ett övervägande om nya eller förändrade uppgifter om funktionstillstånd vid uppföljning eller avsedda funktionstillstånd
omfattas av tidigare beslut om insats vilket exempelvis kan leda till ny utredningen eller reviderat uppdrag.
NI: Klassen aktivitet håller information om något som kan utföras av någon eller något inom socialtjänst.
Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/kodverk

status

NI: Kod för aktivitetens status som anger om en aktivitet exempelvis är planerad eller utförd.

CV
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1

Kodverk - Attributet status i informationsklassen Aktivitet:
genomförd

Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/kodverk

tid

IBIC: Den tidpunkt då resultatet hanterats och uppgifter eventuellt förs över till utförare.
NI: Angivelse av vilken tid en aktivitet utförts, är planerad att utföras eller önskas utföras.

TS |IVL
1
(TS) |
QSET (TS)

IBIC: Lokalt beslutade kodverk kan användas.

CV

0..1

ST

1

kod

NI: Kod för den typ av aktivitet som avses, exempelvis genom användande av en kod från en
klassifikation av insatser.
beskrivning

IBIC: Fritextbeskrivning om relevant information hur resultatet av uppföljningen hanterats. Till
exempel återkoppling till handläggare respektive utförare, överföring av uppgifter om
funktionstillstånd vid uppföljning eller nya avsedda funktionstillstånd.
Handläggaren gör även ett övervägande om nya eller förändrade uppgifter om funktionstillstånd vid uppföljning eller avsedda funktionstillstånd omfattas av tidigare beslut om insats
vilket exempelvis kan leda till ny utredningen eller reviderat uppdrag.NI: Textuell beskrivning av
den aktivitet som avses. Används som komplement till eller istället för attributet kod.

Hälso- och sjukvårdspersonal: Hälso-och sjukvårdspersonal
NI: Klassen hälso-och sjukvårdspersonal håller information om person eller personer som i sitt yrke utför hälso-och sjukvård. Notera att denna
klass återfinns i informationsmodellen för hälso-och sjukvård, inte socialtjänst.
Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/kodverk

befattning

NI: Kod för den befattning en hälso-och sjukvårdspersonal har i ett visst uppdrag i en organisat- CV
ion inom hälso- och sjukvård.

0..1

beskrivning

IBIC: Fritextbeskrivning av personalens arbetsbefattning och relation till brukaren. Exempel är
arbetsterapeut, fysioterapeut och patientansvarig sjuksköterska.

0..1

Detta attribut finns ännu inte beskrivet i den nationella informationsstrukturen och är inrapporterad som framtida ändringsförslag
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Hälso- och sjukvårdspersonal: Person
NI: Klassen person håller information om den mänskliga individen oavsett vilka roller den personen antar. De attribut som klassen innehåller
beskriver egenskaper som personen har oavsett om personen har antagit rollen som brukare eller en annan roll.
Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/kodverk

förnamn

NI: Angivelse av förnamn, som är en persons givna namn och inkluderar tilltalsnamn.

ST

0..1

efternamn

NI: Angivelse av efternamn, som är en persons familjenamn eller släktnamn.

ST

0..1

Individens uppfattning om insatsens kvalitet: Observation
IBIC: Uppgifter om individens uppfattning om insatsens kvalitet. När individen fått hjälp att svara på frågorna eller till exempel en anhörig
svarar hanteras dessa svar för sig.
NI: Klassen observation håller information om olika tillstånd, problem, behov och omgivningsfaktorer som observeras eller som i framtiden
skulle kunna observeras om en brukare.
Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/kodverk

status

NI: Kod för observationens status.

CV

1

tid

NI: Angivelse av den tid då det som observerats faktiskt förekom.

TS

1

typ

IBIC: Individens uppfattning om insatsens kvalitet kan dokumenteras under ” Service, tjänster,
system och policies - Upplevd kvalitet ” (ICF-kategori e598A). Möjlighet lokalt att använda
strukturerade frågor med fasta svarsalternativ (kodverk).

CV

0..1

CV

0..1

NI: Kod för den typ av observation i de fall detta inte framgår av attributet värde
värde

IBIC: Lokalt beslutade kodverk kan användas.
NI: Angivelse av värde som alltid representerar det faktiska observerade tillståndet.
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Kodverk - Attributet status i informationsklassen Observation:
uppfattat

Urval 4 ur ICF för IBIC

Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/kodverk

beskrivning

IBIC: Fritextbeskrivning om individens uppfattning om insatsens kvalitet eller kompletterande
ST
fritext om strukturerade frågor används. Framgå av dokumentationen om andra personer, som
exempelvis anhöriga eller närstående hjälpt individen att svara på frågorna eller om till
exempel anhöriga svarat. När individen fått hjälp att svara på frågorna eller till exempel en
anhörig svarar hanteras dessa svar för sig.

1

.
NI: Textuell beskrivning av den observation som avses. Används som komplement till attributet
värde i de fall en ytterligare textuell beskrivning behövs

Kvalitet på insatsen: Observation
IBIC: Handläggarens eller utförarens hantering av kvalitet på insatsen som utgår från individens uppfattning om insatsens kvalitet och kan
också omfatta att värdera hur väl insatsen är genomförd, till exempel om insatsen är genomförd enligt planering, hur eventuella brister i
genomförandet har hanterats. När individen fått hjälp att svara på frågor om individens uppfattning om insatsens kvalitet eller till exempel en
anhörig svarar hanteras dessa svar för sig. När insatsen som följs upp samtidigt är ett indirekt stöd eller avlösning till en anhörig som vårdar
eller stödjer den närstående är det betydelsefullt att också inhämta information från den anhörige, när det är möjligt och efter samtycke från
individen.
NI: Klassen observation håller information om olika tillstånd, problem, behov och omgivningsfaktorer som observeras eller som i framtiden
skulle kunna observeras om en brukare.
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Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/kodverk

status

NI: Kod för observationens status.

CV

1

tid

NI: Angivelse av den tid då det som observerats faktiskt förekom.

TS

1

värde

IBIC: Sammanställning av genomförda/inte genomförda insatser enligt planering,
individens uppfattning om insatsens kvalitet samt ev. sammanfattande fritext. Framgå av
dokumentationen om andra personer, som exempelvis anhöriga eller närstående hjälpt
individen att svara på frågorna eller om till exempel anhöriga svarat. När individen fått

ANY

1
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Kodverk - Attributet status i informationsklassen Observation:
bedömt

Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/kodverk

hjälp att svara på frågorna eller till exempel en anhörig svarar hanteras dessa svar för sig.
NI: Angivelse av värde som alltid representerar det faktiska observerade tillståndet.
Beskrivning

IBIC: Fritextbeskrivning om handläggarens eller utförarens hantering av kvalitet på insatsen ST
som utgår från individens uppfattning om insatsens kvalitet och kan också omfatta att
värdera hur väl insatsen är genomförd, till exempel om insatsen är genomförd enligt
planering, hur eventuella brister i genomförandet har hanterats. När individen fått hjälp att
svara på frågor om individens uppfattning om insatsens kvalitet eller till exempel en
anhörig svarar hanteras dessa svar för sig.

1

NI: Textuell beskrivning av den aktivitet som avses. Används som komplement till eller istället
för attributet kod.

Måluppfyllelse funktionstillstånd: Observation
IBIC: Klassen Måluppfyllelse funktionstillstånd håller information som beskriver i vilken grad ett avsett funktionstillstånd inom aktiviteter och
delaktighet samt ”känsla av trygghet” (specificerad kroppsfunktion) har uppnåtts.
NI: Klassen observation håller information om olika tillstånd, problem, behov och omgivningsfaktorer som observeras eller som i framtiden
skulle kunna observeras om en brukare.
Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/kodverk

status

NI: Kod för observationens status

CV

1

tid

NI: Angivelse av den tid då det som observerats faktiskt förekom

TS

1

typ

NI: Kod för den typ av observation i de fall detta inte framgår av attributet värde

CV

1

Urval 1b och 3 ur ICF för IBIC

värde

NI: Angivelse av värde som alltid representerar det faktiska observerade tillståndet.

CV

1

Kodverk - Måluppfyllelse

beskrivning

IBIC: Möjlighet till beskrivande text.

ST

0..1

NI: Textuell beskrivning av den observation som avses. Används som komplement till attributet
värde i de fall en ytterligare textuell beskrivning behövs
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Kodverk - Attributet status i informationsklassen Observation: bedömt

Måluppfyllelse övergripande mål: Observation
IBIC: Klassen Måluppfyllelse övergripande mål håller information som beskriver i vilken grad ett övergripande mål med insatser har uppnåtts.
Hur det sammantagna resultatet av genomförda insatser överensstämmer med det övergripande mål med insatser som beslutad insats är tänkt
att leda till. Kan exempelvis tas fram genom att inhämta individens upplevelse av livskvalitet.
NI: Klassen observation håller information om olika tillstånd, problem, behov och omgivningsfaktorer som observeras eller som i framtiden
skulle kunna observeras om en brukare.
Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/kodverk

status

NI: Kod för observationens status.

CV

1

tid

NI: Angivelse av den tid då det som observerats faktiskt förekom.

TS

1

typ

NI: Kod för den typ av observation i de fall detta inte framgår av attributet värde

CV

1

Kodverk - Övergripande mål med insatser

värde

NI: Angivelse av värde som alltid representerar det faktiska observerade tillståndet.

CV

1

Kodverk - Måluppfyllelse

beskrivning

IBIC: Fritextbeskrivning av exempelvis individens upplevelse av livskvalitet. Möjlighet till fritextbeskrivning av måluppfyllelse av övergripande mål.

ST

0..1

Kodverk - Attributet status i informationsklassen Observation: bedömt

NI: Textuell beskrivning av den observation som avses. Används som komplement till attributet
värde i de fall en ytterligare textuell beskrivning behövs

Omgivningsfaktorer: Observation
IBIC: Klassen Omgivningsfaktorer håller information om förändrade uppgifter om ICF-komponenten Omgivningsfaktorer som är relevanta för
uppföljningen. Informationen inhämtas främst från brukare men kan efter samtycke från individen även inhämtas från andra personer, socialtjänstpersonal och hälso- och sjukvårdspersonal vid behov. Ingår i Relaterade faktorer, som hanteras i processen under ”uppgifter från individen” och ”uppgifter från andra”. Denna information kan vid behov revideras i en ny version av dokumentationen.
NI: Klassen observation håller information om olika tillstånd, problem, behov och omgivningsfaktorer som observeras eller som i framtiden
skulle kunna observeras om en brukare.
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Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/kodverk

status

NI: Kod för observationens status.

CV

1

tid

NI: Angivelse av den tid då det som observerats faktiskt förekom.

TS

1

typ

NI: Kod för den typ av observation i de fall detta inte framgår av attributet värde

CV

1

värde

IBIC: Ej aktuellt i denna klass att ange värde (ex. med bedömningsskala enligt ICF).

CV

0..1

Kodverk - Attributet status i informationsklassen Observation:
uppfattat

Urval 2c ur ICF för IBIC

NI: Angivelse av värde som alltid representerar det faktiska observerade tillståndet.
beskrivning

IBIC: Fritextbeskrivning om förändrade uppgifter om ICF-komponenten Omgivningsfaktorer som ST
är relevanta för uppföljningen. Informationen inhämtas främst från brukare men kan efter
samtycke från individen även inhämtas från andra personer, socialtjänstpersonal och hälsooch sjukvårdspersonal vid behov. Ingår i Relaterade faktorer, som hanteras i processen under
”uppgifter från individen” och ”uppgifter från andra”.NI: Textuell beskrivning av den aktivitet
som avses. Används som komplement till eller istället för attributet kod. NI: Textuell beskrivning
av den observation som avses. Används som komplement till attributet värde i de fall en
ytterligare textuell beskrivning behövs

0..1

Personfaktor: Person
IBIC: Klassen Personfaktor innehåller information om förändrade uppgifter om ICF-Komponenten Personfaktorer som är relevanta för uppföljningen. Informationen inhämtas främst från brukare men kan efter samtycke från individen även inhämtas från andra personer, socialtjänstpersonal och hälso- och sjukvårdspersonal vid behov. Ingår i Relaterade faktorer, som hanteras i processen under ”uppgifter från individen”
och ”uppgifter från andra”. Denna information kan vid behov revideras i en ny version av dokumentationen.
NI: Klassen person håller information om den mänskliga individen oavsett vilka behov den personen har. Personfaktorer är fritextbeskrivning
om brukaren som person. Personfaktorer ingår inte i ICF som klassifikation, men är en viktig komponent i ICF som tankemodell. Personfaktorer
beskriver personliga egenskaper och utgörs av faktorer som exempelvis livsstil, vanor, copingstrategier och utbildning.
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Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/kodverk

beskrivning

NI: Textuell beskrivning av den personfaktor som avses.

ST

0..1

Detta attribut finns inte ännu beskrivet i den nationella informationsstrukturen och är inrapporterade som framtida ändringsförslag.

Personligt stöd från person som vårdar eller stödjer en närstående: Observation
IBIC: Klassen Personligt stöd från person som vårdar eller stödjer en närstående håller information om när detta område är aktuellt i processstegen Utreda, utforma uppdrag, genomföra uppdrag och följa upp markeras det som aktuellt för att vara med som uppmärksamhetsinformation.
Under detta begrepp sker ingen sammanvägd bedömning eller ytterligare fritextdokumentation. Uppgifter om personligt stöd till individen
dokumenteras under begreppet ”Omgivningsfaktorer”. Denna information kan vid behov revideras i en ny version av dokumentationen.
NI: Klassen observation håller information om olika tillstånd, problem, behov och omgivningsfaktorer som observeras eller som i framtiden
skulle kunna observeras om en brukare.
Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/Kodverk

status

NI: Kod för observationens status,

CV

1

tid

NI: Angivelse av den tid då det som observerats faktiskt förekom

TS

1

typ

NI: Kod för den typ av observation i de fall detta inte framgår av attributet värde

CV

1

Urval 1c ur ICF för IBIC

värde

IBIC: För detta begrepp görs ingen strukturerad bedömning med bedömningsskala eller fritext. CV
Övrig information om stöd från anhörig dokumenteras under begreppet ”omgivningsfaktorer”.

1

”Ja” alternativt ”ej specificerat”

Kodverk - Attributet status i informationsklassen Observation:
bedömt

NI: Angivelse av värde som alltid representerar det faktiska observerade tillståndet.

Socialtjänstpersonal: Person
NI: Klassen person håller information om den mänskliga individen oavsett vilka roller den personen antar. De attribut som klassen innehåller
beskriver egenskaper som personen har oavsett om personen har antagit rollen som brukare eller en annan roll.
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Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/kodverk

förnamn

NI: Angivelse av förnamn, som är en persons givna namn och inkluderar tilltalsnamn.

ST

0..1

efternamn

NI: Angivelse av efternamn, som är en persons familjenamn eller släktnamn.

ST

0..1

Socialtjänstpersonal: Socialtjänstpersonal
NI: Klassen socialtjänstpersonal håller information om roll som person har som i sitt yrke utför socialtjänst på uppdrag av en organisation.
Socialtjänstpersonal kan utgöras av en person som arbetar med myndighetsutövning, till exempel en handläggare som utreder och beslutar om
behov av insatser eller en person som utför de insatser som en brukare har fått beviljade.
Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/kodverk

befattning

NI: Kod för den befattning en socialtjänstpersonal har när denne arbetar i rollen som socialtjänstpersonal i ett visst uppdrag i en organisation.

CV

0..1

beskrivning

IBIC: Fritextbeskrivning av personalens arbetsbefattning och relation till brukaren. Exempel är
handläggare, utförarpersonal, kontaktpersonal, boendestödjare.

ST

0..1

Detta attribut finns ännu inte beskrivet i den nationella informationsstrukturen och är inrapporterad som framtida ändringsförslag

Tillstånd: Observation
IBIC: Klassen Tillstånd håller information om förändrade uppgifter som avser ICF- komponenterna Kroppsstrukturer/Kroppsfunktioner som är
relevanta för uppföljningen. Även uppgifter om Hälsotillstånd (sjukdom eller skada) som är relevanta för utredningen dokumenteras. Dessa
ingår i ”Relaterade faktorer”, som hanteras i processen under ”uppgifter från individen” och ”uppgifter från andra”. Denna information kan
vid behov revideras i en ny version av dokumentationen.
NI: Klassen observation håller information om olika tillstånd, problem, behov och omgivningsfaktorer som observeras eller som i framtiden
skulle kunna observeras om en brukare.
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Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/kodverk

status

NI: Kod för observationens status, exempelvis för att dokumentera om det tillstånd som beskrivs CV
har funnits eller är ett potentiellt tillstånd.

1

tid

NI: Angivelse av den tid då det som observerats faktiskt förekom

1

typ

IBIC: Information om förändrade uppgifter inom komponenterna kroppsfunktioner, kroppsstruk- CV
turer i klassifikationen ICF samt Hälsotillstånd (sjukdom/skada). Möjlighet lokalt att använda
underkategorier i ICF komponenterna Kroppsfunktioner och kroppsstrukturer.

TS

1

Kodverk - Attributet status i informationsklassen Observation:
uppfattat

Urval 2a-b och 2e ur ICF för IBIC

NI: Kod för den typ av observation i de fall detta inte framgår av attributet värde
värde

IBIC: Ej aktuellt i denna klass att ange värde (ex. med bedömningsskala enligt ICF).

CV/ST

0..1

ST

0..1

NI: Angivelse av värde som alltid representerar det faktiska observerade tillståndet.
beskrivning

IBIC: Fritextbeskrivning om förändrade uppgifter som avser ICF- komponenterna Kroppsstrukturer/Kroppsfunktioner som är relevanta för uppföljningen. Även uppgifter om Hälsotillstånd
(sjukdom eller skada) som är relevanta för utredningen dokumenteras. Dessa ingår i ”Relaterade faktorer”, som hanteras i processen under ”uppgifter från individen” och ”uppgifter från
andra”.
NI: Textuell beskrivning av den aktivitet som avses. Används som komplement till eller istället för
attributet kod. NI: Textuell beskrivning av den observation som avses. Används som komplement till attributet värde i de fall en ytterligare textuell beskrivning behövs

Övergripande mål med insatser: Observation
IBIC: Klassen avser dokumentation av aktuella övergripande mål med insatser. Övergripande mål med insatser är de mål i socialtjänstlagen
eller LSS som är uttalade med insatser enligt dessa lagrum.
NI: Klassen observation håller information om olika tillstånd, problem, behov och omgivningsfaktorer som observeras eller som i framtiden
skulle kunna observeras om en brukare.

98

INFORMATIONSSPECIFIKATION 2016:1 FÖR INDIVIDENS BEHOV I CENTRUM
SOCIALSTYRELSEN

Attribut

Beskrivning

Datatyp Multiplicitet Kod/kodverk

status

NI: Kod för observationens status,

CV

1

tid

NI: Angivelse av den tid då det som observerats förväntas förekomma.

TS

1

typ

NI: Kod för den typ av observation i de fall detta inte framgår av attributet värde

CV

1

Kodverk - Övergripande mål med insatser

värde

NI: Angivelse av värde som alltid representerar det faktiska observerade tillståndet.

CV

1

ja

beskrivning

IBIC: Möjlighet till kompletterande fritextbeskrivning om relevant information.

ST

0..1

NI: Textuell beskrivning av den observation som avses. Används som komplement till attributet
värde i de fall en ytterligare textuell beskrivning behövs
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Kodverk - Attributet status i informationsklassen Observation:
mål

Bilaga 4. Urval ICF för IBIC
Detta urval av ICF för IBIC består av ett antal delurval (1a-1c, 2a-2e samt 3).
I detta urval har ICF kompletterats med några nationella fördjupningskoder
dvs koder som Socialstyrelsen skapar som tillägg till ICF. De nationella
fördjupningskoderna har en stor bokstav i slutet på koden t.ex. d298A. Se
mer information om fördjupningskoder på socialstyrelsen hemsida 22.
Socialstyrelsen kommer att införa dessa nationella fördjupningskoder i nästa
uppdatering av ICF som sker vid årsskiftet. ICF kommer att uppdateras varje
år med WHO:s godkända uppdateringar.
Kategorier som markerats med * är korttermer 23
ICF-kod

ICF-kategori

d

AKTIVITETER OCH DELAKTIGHET

d1

Lärande och att tillämpa kunskap

1a

d138
d155
d160
d175
d177
d2

Att ta reda på information
Att förvärva färdigheter
Att fokusera uppmärksamhet
Att lösa problem
Att fatta beslut
Allmänna uppgifter och krav

3
3
3
3
3
1a

d210

Att företa en enstaka uppgift

3

d230
d240
d298A
d3
d310

Att genomföra daglig rutin
Att hantera stress och andra psykologiska krav
Att hantera sitt eget beteende
Kommunikation
Att kommunicera genom att ta emot talade meddelanden

3
3
3
1a
3

d315
d320
d325
d330
d335
d340
d345
d350

3
3
3
3
3
3
3
3

d4
d410

Att kommunicera genom att ta emot icke-verbala meddelanden
Att kommunicera genom att ta emot meddelanden på teckenspråk
Att kommunicera genom att ta emot skrivna meddelanden
Att tala
Att uttrycka sig genom icke-verbala meddelanden
Att uttrycka sig genom meddelanden på teckenspråk
Att skriva meddelanden
Konversation
Att använda kommunikationsutrustningar och kommunikationstekniker
Förflyttning
Att ändra grundläggande kroppsställning

d415

Att bibehålla en kroppställning

3

d420
d430
d440

Att förflytta sig själv
Att lyfta och bära föremål
Handens finmotoriska användning

3
3
3

d450

Att gå

3

d455

Att röra sig omkring på olika sätt

3

d460
d470
d5
d510

Att röra sig omkring på olika platser
Att använda transportmedel
Personlig vård
Att tvätta sig

3
3
1a
3

d360

22
23
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IBIC Urval

3
1a
3

http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/koderfunktionstillstandicf
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/korta-termer-till-icf-och-icf-cy
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ICF-kod

ICF-kategori

IBIC Urval

d520
d530
d540
d550
d560
d570
d598A
d6
d610
d620
d630
d640
d6400
d6401
d6402
d6403
d6404
d6405
d6408A
d650
d660
d7
D720
d730
d740

Kroppsvård
Att sköta toalettbehov
Att klä sig
Att äta
Att dricka
Att sköta sin egen hälsa
Att se till sin egen säkerhet
Hemliv
Att skaffa bostad
Att skaffa varor och tjänster
Att bereda måltider
Hushållsarbete
Att tvätta och torka kläder
Att städa köksutrymmen och köksredskap
Att städa bostaden (inkl. kök)
Att hantera hushållsapparater
Att förvara förnödenheter för det dagliga livet
Att avlägsna avfall
Att tvätta och torka kläder och textilier med hushållsapparater
Att ta hand om hemmets föremål
Att bistå andra
Mellanmänskliga interaktioner och relationer
Sammansatta mellanmänskliga interaktioner
Att ha kontakt med okända personer
Formella relationer

3
3
3
3
3
3
3
1a
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1a
3
3
3

d750

Informella sociala relationer

3

d760
d770
d8

Familjerelationer
Parrelationer*
Utbildning, arbete, sysselsättning och ekonomiskt liv*

3
3
1a

d839

Utbildning, annan specificerad och ospecificerad

3

d845

Att skaffa, behålla och sluta ett arbete

3

d859
d860
d865

Arbete och sysselsättning, annat specificerat och ospecificerat
Grundläggande ekonomiska transaktioner
Komplexa ekonomiska transaktioner

3
3
3

d870

Ekonomisk självförsörjning

3

d9
d910
d920
d930
d950

Samhällsgemenskap, socialt och medborgligt liv
Samhällsgemenskap
Rekreation och fritid
Religion och andlighet
Politiskt liv och medborgarskap

1a
3
3
3
3

b
b1528A

KROPPSFUNKTIONER - nedsättning inom
Känsla av trygghet

2a
1b

s

KROPPSSTRUKTURER - avvikelse inom

2b

e

OMGIVNINGSFAKTORER

2c

e398A
e598A

Personligt stöd från person som vårdar eller stödjer en närstående
Service, tjänster, system och policies - Upplevd kvalitet

1c
4

PERSONFAKTORER
Personfaktorer är inte kodade i klassifikationen ICF. Nedan finns
exempel på personliga egenskaper som inte hanteras i de ovan
beskrivna komponenterna i ICF.

2d

HÄLSOTILLSTÅND (sjukdom/skada)
Hälsotillstånd i betydelsen sjukdom eller skada ingår inte i ICF som
klassifikation, men är en komponent i ICF som tankemodell. Hälsotillstånd kan anges med Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem, ICD, eller i fritext.
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Bilaga 5. Kodverk
Förteckning över kodverk i bilaga 5.
Bilaga

Kodverk

5A

Första bedömningsfaktor (genomförande) för Aktiviteter och delaktighet

5B

Bedömningsfaktor för Kroppsfunktioner

5C

Bedömt behov av insatser

5D

Övergripande mål med insatser

5E

Måluppfyllelse

5F

Personkretstillhörighet

5G

Attributet status i informationsklassen Observation

5H

Attributet status i informationsklassen Aktivitet

5I

Attributet typ i informationsklassen Samband

5J

Attributet typ i informationsklassen Deltagande

Bilaga 5A. Kodverk - Första bedömningsfaktor
(genomförande) för Aktiviteter och delaktighet
Kodverket används för bedömning av grad av svårighet i genomförande
(aktiviteter och delaktighet) enligt ICF. Arbete pågår på Socialstyrelsen för
att utveckla samtliga bedömningsfaktorer för ICF, som kan innebära att detta
kodverk revideras. För mer information om hur bedömningsfaktorn för
aktiviteter och delaktighet kodas, se Klassifikation av funktionstillstånd,
funktionshinder och hälsa, ICF, utbildningsmaterialet för ICF samt kommande publicering av hur bedömningsfaktorerna ska användas på ett enhetligt och entydigt sätt.
Observera: I vägledningen för IBIC används begreppet begränsning som
svarsalternativ för bedömningsfaktorer.
Första bedömningsfaktor (genomförande) för Aktiviteter och delaktighet
kod

102

kodtext

beskrivning

0

ingen svårighet (i genomförande)

1

lätt svårighet (i genomförande)

2

måttlig svårighet (i genomförande)

3

stor svårighet (i genomförande)

4

total svårighet (i genomförande)

8

ej specificerat

9

ej tillämpbart

används då det ej finns tillräcklig
information för att beskriva grad
av svårighet i genomförande
används då det inte är
tillämpbart att beskriva grad av
svårighet i genomförande
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Bilaga 5B. Kodverk - Bedömningsfaktor för
Kroppsfunktioner
Kodverket används för bedömning av grad av funktionsnedsättning inom
kroppsfunktioner enligt ICF. Arbete pågår på Socialstyrelsen för att utveckla
samtliga bedömningsfaktorer för ICF, som kan innebära att detta kodverk
revideras. För mer information om hur bedömningsfaktorn för kroppsfunktioner kodas, se Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och
hälsa, ICF, utbildningsmaterialet för ICF samt kommande publicering av hur
bedömningsfaktorerna ska användas på ett enhetligt och entydigt sätt.
Observera: I vägledningen för IBIC används begreppet begränsning som
svarsalternativ för bedömningsfaktorer.
Bedömningsfaktor för Kroppsfunktioner
kod

kodtext

0

ingen nedsättning

1

lätt nedsättning

2

måttlig nedsättning

3

svår nedsättning

4

total nedsättning

8

ej specificerat

9

ej tillämpbart

beskrivning

används då det ej finns tillräcklig information för att beskriva grad av nedsättning
används då det inte är tillämpbart att
beskriva grad av nedsättning

Bilaga 5C. Kodverk – Bedömt behov av insatser
Kodverket används för att beskriva hur behovet kan tillgodoses. I IBIC
används detta kodverk för de olika ICF-kategorierna som varit aktuella i
utredningen.
Bedömt behov av insatser
kod

8

kodtext
Behovet kan tillgodoses på annat
sätt (utredning enligt SoL)
Behovet kan tillgodoses med
stödjande/tränande insats
(utredning enligt SoL eller LSS)
Behovet kan tillgodoses med
kompenserande insats
(utredning enligt SoL eller LSS)
Behovet tillgodoses på annat sätt
(utredning enligt LSS)
Ej specificerat

9

Ej aktuellt

1
2

3

4

Beskrivning

Stödjande/tränande insats innebär att
individen på något sätt är med i insatsens
genomförande.
Kompenserande innebär att insatsen helt
utförs åt individen.

(Se anteckning nedan)

Dokumentation av hur behovet tillgodoses eller kan tillgodoses sker för
respektive bedömt funktionstillstånd inom aktiviteter och delaktighet eller
känsla av trygghet som är aktuella för den förtydligade frågeställningen.
När den specificerade underkategorin e398A Personligt stöd från person
som vårdar eller stödjer en närstående är aktuellt används ej specificerat för
att uppmärksamma detta då handläggaren inte tar ställning till om behovet
tillgodoses med kompenserande eller stödjande/tränande insatser.
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Bilaga 5D. Kodverk - Övergripande mål med insatser
Kodverket används för att beskriva vilket eller vilka övergripande mål som är
aktuella för insatserna enligt SoL och LSS.
Övergripande mål med insatser (SoL och LSS)
Kod

kodtext

enligt lagrum

målgrupp

10

Främja ekonomisk och social trygghet

1 kap. 1 § SoL

alla SoL

11

Främja jämlikhet i levnadsvillkor

1 kap. 1 § SoL

alla SoL

12

Främja aktivt deltagande i samhällslivet

1 kap. 1 § SoL

alla SoL

13

Frigöra och utveckla den enskildes egna

1 kap. 1 § SoL

alla SoL

5 kap. 10 § SoL

anhörigområdet SoL

5 kap. 4 § SoL

äldre SoL

5 kap. 4 § SoL

äldre SoL

5 kap. 4 § SoL

äldre SoL

5 kap. 7 § SoL

funktionshinder SoL

resurser
14

Underlätta för person som vårdar eller
stödjer en närstående

20

Leva ett värdigt liv och känna välbefinnande

21

Möjlighet att leva och bo självständigt
under trygga förhållanden

22

Möjlighet att ha en aktiv och meningsfull
tillvaro i gemenskap med andra

30

Möjlighet att delta i samhällslivets
gemenskap

31

Möjlighet att leva som andra

5 kap. 7 § SoL

funktionshinder SoL

32

Får meningsfull sysselsättning

5 kap. 7 § SoL

funktionshinder SoL

33

Får bo på ett sätt som är anpassat efter

5 kap. 7 § SoL

funktionshinder SoL

den enskildes behov av stöd
35

Främja jämlikhet i levnadsvillkor

5 § LSS

funktionshinder LSS

36

Främja full delaktighet i samhällslivet

5 § LSS

funktionshinder LSS

37

Möjlighet att leva som andra

5 § LSS

funktionshinder LSS

38

Stärka förmågan att leva ett självständigt

7 § LSS

funktionshinder LSS

liv

104

97

Annat specificerat mål

Annat

annat

98

Ej specificerat

Annat

annat

99

Ej aktuellt

Annat

annat
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Bilaga 5E. Kodverk - Måluppfyllelse
Kodverket används för att beskriva i vilken grad målet uppnåtts. Observera
att detta kodverk är under utveckling på Socialstyrelsen vilket kan innebära
att kodverket revideras. Kodverket är i dagsläget specifikt för IBIC.
Måluppfyllelse
Kod
1
2
3
8
9

kodtext
Ja
(måluppfyllelse
uppnådd)
Nej
(måluppfyllelse
ej uppnådd)
Delvis
(måluppfyllelse
delvis uppnådd)
Ej specificerad
(måluppfyllelse
ej specificerad)
Ej aktuell
(måluppfyllelse
ej aktuelll)

Beskrivning

Ej specificerad används då det inte finns tillräcklig information
för att ange måluppfyllelse men området är aktuellt för
uppföljningen.
Ej aktuell används då området inte är aktuellt för bedömning
av måluppfyllelse.

Bilaga 5F. Kodverk – Personkretstillhörighet
Kodverket används för att beskriva vilken personkrets som den sökande
tillhör eller om personen inte tillhör någon personkrets.
Personkretstillhörighet
Kod

kodtext

beskrivning

1

Personkrets 1

2

Personkrets 2

3

Personkrets 3

4

Tillhör ej någon
personkrets
Ej aktuellt

Personkrets 1 omfattar personer med utvecklingsstörning,
autism eller autismliknande tillstånd.
Personkrets 2 omfattar personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionshinder efter hjärnskada i
vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
Personkrets 3 omfattar personer med andra varaktiga fysiska
eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på
normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande
svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

9

Bilaga 5G. Kodverk - Attributet status i
informationsklassen Observation
Kodverket används för att beskriva vilket status ett tillstånd eller omgivning har.
Statuset kan vara exempelvis uppfattat, bedömt eller om det är ett måltillstånd.
Detta kodverk är under utveckling på Socialstyrelsen vilken kan innebära att
kodverket utökas och/eller revideras.
Attributet status i informationsklassen Observation i NI
Kod

kodtext

beskrivning enligt NI

uppfattat
bedömt
mål

tillstånd eller omgivning som någon uppfattat
tillstånd eller omgivning som någon bedömt
framtida tillstånd (eller omgivning)
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Bilaga 5H. Kodverk - Attributet status i
informationsklassen Aktivitet
Kodverket används för att beskriva vilken status en aktivitet eller insats har.
Staus kan vara exempelvis genomförd eller planerad. Detta kodverk är under
utveckling på Socialstyrelsen vilket kan innebära att kodverket utökas
och/eller revideras.
Attributet status i informationsklassen Aktivitet i NI
Kod

kodtext

beskrivning enligt NI

planerad
genomförd
ej genomförd
avslutad

aktivitet som är planerad att genomföras
aktivitet som genomförts
planerad aktivitet som inte är genomförd
aktivitet som avslutats

Bilaga 5I. Kodverk - Attributet typ i
informationsklassen Samband
Kodverket för Samband.typ för socialtjänsten.
Notera att Samband.typ för socialtjänsten motsvaras av Snomed CT-urvalet
”Urval sambandstyper socialtjänst” med urvals-id 53381000052108.
Attributet typ i informationsklassen Samband i NI

106

Ko
d
10

kodtext

beskrivning enligt NI

består
av

11

har
grund

12

har
villkor

13

har
orsak

14

refererar till

15

ersätter

16

verkställer

17

är
resultat
av

Ett samband där en uppgift i patientjournal eller personakt är en del av
en annan uppgift i patientjournal eller personakt. Exempelvis att ett intyg
består av flera observationer och aktiviteter.
Ett samband där en observation grundar sig på en annan uppgift i
patientjournal eller personakt. Exempelvis observationen att patienten har
typ 2-diabetes har grund i observationerna att patienten är trött, kissar
mycket och har ett förhöjt blodsockervärde.
Ett samband där en uppgift i patientjournal eller personakt är en
förutsättning för en annan uppgift i patientjournal eller personakt.
Exempelvis aktiviteten att ta kontakt med närstående har villkor att den
ska ske om patienten drabbats av skada.
Ett samband där en uppgift i patientjournal eller personakt har orsak i en
observation. Sambandet indikerar att en observation är anledningen till
en annan uppgift i patientjournal eller personakt. Exempelvis att en
blindtarmsoperation har orsak i observationen akut appendicit eller att en
hosta har orsak i en övre luftvägsinfektion.
Ett samband där en uppgift i patientjournal eller personakt pekar på en
annan uppgift i patientjournal eller personakt. Detta är ett övergripande
samband som framförallt syftar till att visa vilken av uppgifterna som
refererar till en annan och vilken som blir refererad till. Exempelvis att
aktiviteten "utlämnande" refererar till det dokument som ska lämnas ut.
Ett samband där en uppgift i patientjournal eller personakt ersätter en
annan uppgift i patientjournal eller personakt. En uppgift som ersätts är
inte längre aktuell. Exempelvis när socialnämnden beslutar om att ett
beslut ska upphöra. Därmed ersätts det tidigare tagna beslutet.
Ett samband där en aktivitet verkställer, helt eller delvis, ett beslut eller en
annan aktivitet. Aktiviteten som verkställs kan exempelvis vara planerad
eller önskad. Exempelvis att den utförda aktiviteten matlagning verkställer
den planerade aktiviteten matlagning.
Ett samband där en uppgift i patientjournal eller personakt är ett resultat
av en annan uppgift i patientjournal eller personakt. Exempelvis är ett
systoliskt blodtryck resultat av aktiviteten blodtrycksmätning.
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Bilaga 5J. Kodverk - Attributet typ i
informationsklassen Deltagande
Kodverk för deltagande.typ för socialtjänsten. Notera att Deltagande.typ för
socialtjänsten motsvaras av Snomed CT-urvalet ”Urval deltagandetyper
socialtjänst” med urvals-id 53361000052102.
Attributet typ i informationsklassen Deltagande i NI
Kod

kodtext

beskrivning enligt NI

10

ansvarig

11

beslutsfattare

12

deltagare

13

författare

14

informationslämnare

En person som har det huvudsakliga ansvaret i en viss situation.
Deltagandetypen ansvarig behöver inte peka mot den part
som faktiskt och huvudsakligen står för genomförandet, utan
pekar mot den part som är ytterst ansvarig. Ansvarig behöver
nödvändigtvis inte närvara i själva situationen.
Deltagandetypen ansvarig kan sammanfalla med deltagandetypen utförare i de fall en part själv har huvudansvaret i en viss
situation; i så fall behöver inte ansvarig explicit pekas ut utöver
utförare. Exempelvis en handledare som har delegerat till en
AT-läkare att utföra en undersökning eller en verksamhetschef
som ansvarar för att en operation äger rum.
En person eller organisation som fattar ett beslut i en viss
situation. Exempelvis en nämnd som beslutar om att en brukare
har rätt till vissa insatser eller en chefsöverläkare som beslutar
om rättspsykiatrisk tvångsvård.
En part som deltar i en viss situation där det inte specificerats
på vilket sätt deltagandet sker. En deltagare kan både delta
aktivt och passivt. En deltagare behöver inte nödvändigtvis
närvara i situationen som avses. Deltagare är den mest
generiska av alla deltagandetyperna och kan användas i de
fall ett deltagande inte kan anges mer specifikt.
En person som skapar information i patientjournal eller personakt och som ansvarar för dess innehåll. Notera att den som
registrerar informationen från annan källa, exempelvis en
medicinsk sekreterare som transkriberar ett diktat, inte är
författare.
En part som lämnar information om en vård- och omsorgstagare till en annan part. Exempelvis en anhörig som lämnar
information till hälso- och sjukvården eller en sakkunnig som
lämnar information om egenskaper hos en brukare.

15

informationsmottagare

16

utförare

17

vittne

En person som bevittnar en situation utan att på annat sätt
medverka. Exempelvis en person som agerar som vittne vid
kroppsvisitering i samband med psykiatrisk tvångsvård.

18

det som
används

19

den som
efterfrågar

Resurs som deltar i en aktivitet, antingen genom att den
förbrukas eller som en återanvändningsbar resurs. En resurs som
förbrukas kan till exempel vara ett läkemedel. En resurs som
återanvänds kan till exempel vara en magnetresonanskamera.
Person eller organisation som efterfrågar något från en annan
part, exempelvis en framtida aktivitet eller ett beslut om en
framtida aktivitet. Exempel: chefsöverläkaren efterfrågar hos
förvaltningsrätten ett beslut om den önskade aktiviteten att
rättspsykiatriskt få vårda en patient inom öppenvård.

En part som tar emot information om en vård- och omsorgstagare från en annan part. Exempelvis kan en anhörig ta emot
information om en patient från hälso- och sjukvården eller
polisen kan ta emot information om en brukare från socialtjänsten.
En part som faktiskt och huvudsakligen står för genomförandet i
en viss situation. Exempelvis en AT-läkare som utför en undersökning under överinseende av en handledare (som deltar som
ansvarig), eller en enskild verksamhet som utför ett uppdrag
beslutat av en nämnd.
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