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Ursprungstext i KSI

Ändring i/tillägg till KSI

SE1.AT.
ZZ

SE1.AT.ZZ

Inhämtning av uppgifter,
från professionell, om
kommunikation
inhämtning av uppgifter, från
professionell, om att
kommunicera - att vara
mottagare (SE2.AS.ZZ); att
kommunicera - att vara sändare
(SF2.AS.ZZ); konversation och
användning av
kommunikationsutrustningar
och kommunikationstekniker
(SG2.AS.ZZ)

SE1.AU.
ZZ

Inhämtning av uppgifter,
från annan, om
kommunikation

Stödjande samtal om
kommunikation

SE1.AU.ZZ

Praktiskt stöd i
kommunikation

SE1.PU.ZZ

2022-03-01

Inhämtning av uppgifter,
från annan, om
kommunikation

Ändring i
innefattar

2022-03-01

Stödjande samtal om
kommunikation

Änding i
innefattar

2022-03-01

Änding i
innefattar

2022-03-01

Innefattar:
praktiskt stöd i att kommunicera
– att vara mottagare
(SE2.RB.ZZ); kommunicera –
att vara sändare (SF2.RB.ZZ);
konversation och användning av
kommunikationsutrustningar
och kommunikationstekniker
(SG2.RB.ZZ)

SE1.RB.ZZ

Innefattar:

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Ändrimg under
innefattar

Innefattar:
inhämtning av uppgifter, från
annan, om att kommunicera - att
vara mottagare (SE2.AT.ZZ);
kommunicera - att vara sändare
(SF2.AT.ZZ); konversation och
användning av
kommunikationsutrustningar
och kommunikationstekniker
(SG2.AT.ZZ)

Innefattar:
praktiskt stöd i att kommunicera
– att vara mottagare
(SE2.RB.ZZ); att kommunicera
– att vara sändare (SF2.RB.ZZ);
konversation och användning av
kommunikationsutrustningar
och kommunikationstekniker
(SG2.RB.ZZ)

SE1.RB.
ZZ

Ändringsdatum

inhämtning av uppgifter, från
professionell, om att
kommunicera - vara mottagare
(SE2.AT.ZZ); att kommunicera
- att vara sändare (SF2.AT.ZZ);
konversation och användning av
kommunikationsutrustningar
och kommunikationstekniker
(SG2.AT.ZZ)

Innefattar:
inhämtning av uppgifter, från
annan, om att kommunicera - att
vara mottagare (SE2.AS.ZZ); att
kommunicera - att vara sändare
(SF2.AS.ZZ); konversation och
användning av
kommunikationsutrustningar
och kommunikationstekniker
(SG2.AS.ZZ)

SE1.PU.
ZZ

Inhämtning av uppgifter,
från professionell, om
kommunikation

Kommentar

Praktiskt stöd i
kommunikation
Innefattar:

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se
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Ändring i/tillägg till KSI

Ursprungstext i KSI
praktiskt stöd i att kommunicera
– att vara mottagare
(SE2.RB.ZZ); att kommunicera
– att vara sändare (SF2.RB.ZZ);
konversation och användning av
kommunikationsutrustningar
och kommunikationstekniker
(SG2.RB.ZZ)

SE1.RC.
ZZ

Emotionellt stöd i
kommunikation
Innefattar:
emotionellt stöd i att
kommunicera – att vara
mottagare (SE2.RC.ZZ); att
kommunicera – att vara sändare
(SF2.RC.ZZ); konversation och
användning av
kommunikationsutrustningar
och kommunikationstekniker
(SG2.RC.ZZ)

Stöd inom kommunikation

SF2.AA.
ZZ

Bedömning av att
kommunicera – att vara
sändare

SE1.SZ.ZZ

Innefattar:
emotionellt stöd i att
kommunicera – att vara
mottagare (SE2.RC.ZZ); att
kommunicera – att vara sändare
(SF2.RC.ZZ); konversation och
användning av
kommunikationsutrustningar
och kommunikationstekniker
(SG2.RC.ZZ)

SF2.AA.ZZ

Ändring i
innefattar

2022-03-01

Ändring i
innefattar

2022-03-01

Bedömning av att
kommunicera – att vara
sändare

Ändring i
innefattar

2022-03-01

Ändring av
innefattar

2022-03-01

Innefattar:
bedömning av att kommunicera
genom att tala (SFA.AA.ZZ);
preverbal vokalisation
(SFB.AA.ZZ); att uttrycka sig
genom icke-verbala
meddelanden (SFD.AA.ZZ);
uttrycka sig genom
meddelanden på teckenspråk
(SFJ.AA.ZZ); skriva

SF2.AM.Z
Z

Innefattar:
observation av att tala
(SFA.AM.ZZ), uttrycka sig
genom icke-verbala
meddelanden (SFD.AM.ZZ),
uttrycka sig genom

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Stöd inom kommunikation
Innefattar:
emotionellt stöd i att
kommunicera – att vara
mottagare (SE2.RC.ZZ);
kommunicera – att vara sändare
(SF2.RC.ZZ); konversation och
användning av
kommunikationsutrustningar
och kommunikationstekniker
(SG2.RC.ZZ)

meddelanden (SFK.AA.ZZ)
Observation av att
kommunicera – att vara
sändare

Emotionellt stöd i
kommunikation
Innefattar:
emotionellt stöd i att
kommunicera – att vara
mottagare (SE2.RC.ZZ);
kommunicera – att vara sändare
(SF2.RC.ZZ); konversation och
användning av
kommunikationsutrustningar
och kommunikationstekniker
(SG2.RC.ZZ)

Innefattar:
bedömning av att tala
(SFA.AA.ZZ); uttrycka sig
genom icke-verbala
meddelanden (SFD.AA.ZZ);
uttrycka sig genom
meddelanden på teckenspråk
(SFJ.AA.ZZ); skriva

SF2.AM.
ZZ

Ändringsdatum

praktiskt stöd i att kommunicera
– att vara mottagare
(SE2.RB.ZZ); kommunicera –
att vara sändare (SF2.RB.ZZ);
konversation och användning av
kommunikationsutrustningar
och kommunikationstekniker
(SG2.RB.ZZ)

SE1.RC.ZZ

SE1.SZ.Z
Z

Kommentar

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

meddelanden (SFK.AA.ZZ)
Observation av att
kommunicera – att vara
sändare
Innefattar:
observation av att kommunicera
genom att tala (SFA.AM.ZZ);
preverbal vokalisation
(SFB.AM.ZZ); att uttrycka sig
genom icke-verbala

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se
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Ändring i/tillägg till KSI

Ursprungstext i KSI
meddelanden på teckenspråk
(SFJ.AM.ZZ), skriva
meddelanden (SFK.AM.ZZ)

SF2.AS.Z
Z

Utredande samtal om att
kommunicera – att vara
sändare
Innefattar:

Inhämtning av uppgifter,
från professionell, om att
kommunicera – att vara
sändare
Innefattar:

SF2.AS.ZZ

Inhämtning av uppgifter,
från annan, om att
kommunicera – att vara
sändare

SF2.AT.ZZ

Uppföljande samtal om att
kommunicera – att vara
sändare

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Ändring av
innefattar

2022-03-01

Inhämtning av uppgifter,
från professionell, om att
kommunicera – att vara
sändare

Ändring av
innefattar

2022-03-01

Ändring av
innefattar

2022-03-01

Ändring av
innefattar

2022-03-01

Innefattar:
Inhämtning av uppgifter, från
professionell, om att
kommunicera genom att tala
(SFA.AT.ZZ); preverbal
vokalisation (SFB.AT.ZZ); att
uttrycka sig genom icke-verbala
meddelanden (SFD.AT.ZZ);
uttrycka sig genom
meddelanden på teckenspråk
(SFJ.AT.ZZ); skriva
meddelanden (SFK.AT.ZZ)

SF2.AU.ZZ

Innefattar:
inhämtning av uppgifter, från
annan, om att tala
(SFA.AU.ZZ), uttrycka sig
genom icke-verbala
meddelanden (SFD.AU.ZZ),
uttrycka sig genom
meddelanden på teckenspråk
(SFJ.AU.ZZ), skriva
meddelanden (SFK.AU.ZZ)

SF2.AV.
ZZ

Utredande samtal om att
kommunicera – att vara
sändare
Innefattar:
utredande samtal om att
kommunicera genom att tala
(SFA.AS.ZZ); preverbal
vokalisation (SFB.AS.ZZ); att
uttrycka sig genom icke-verbala
meddelanden (SFD.AS.ZZ);
uttrycka sig genom
meddelanden på teckenspråk
(SFJ.AS.ZZ); skriva
meddelanden (SFK.AS.ZZ)

Inhämtning av uppgifter, från
professionell, om att tala
(SFA.AT.ZZ), uttrycka sig
genom icke-verbala
meddelanden (SFD.AT.ZZ),
uttrycka sig genom
meddelanden på teckenspråk
(SFJ.AT.ZZ), skriva
meddelanden (SFK.AT.ZZ)

SF2.AU.
ZZ

Ändringsdatum

meddelanden (SFD.AM.ZZ);
uttrycka sig genom
meddelanden på teckenspråk
(SFJ.AM.ZZ); skriva
meddelanden (SFK.AM.ZZ)

utredande samtal om att tala
(SFA.AS.ZZ), uttrycka sig
genom icke-verbala
meddelanden (SFD.AS.ZZ),
uttrycka sig genom
meddelanden på teckenspråk
(SFJ.AS.ZZ), skriva
meddelanden (SFK.AS.ZZ)

SF2.AT.
ZZ

Kommentar

Inhämtning av uppgifter,
från annan, om att
kommunicera – att vara
sändare
Innefattar:
inhämtning av uppgifter, från
annan, om att kommunicera
genom att tala (SFA.AU.ZZ);
preverbal vokalisation
(SFB.AU.ZZ); att uttrycka sig
genom icke-verbala
meddelanden (SFD.AU.ZZ);
uttrycka sig genom
meddelanden på teckenspråk
(SFJ.AU.ZZ); skriva
meddelanden (SFK.AU.ZZ)

SF2.AV.ZZ

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

Uppföljande samtal om att
kommunicera – att vara
sändare

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se
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Ändring i/tillägg till KSI

Ursprungstext i KSI
Innefattar:
uppföljande samtal om att tala
(SFA.AV.ZZ), uttrycka sig
genom icke-verbala
meddelanden (SFD.AV.ZZ),
uttrycka sig genom
meddelanden på teckenspråk
(SFJ.AV.ZZ), skriva
meddelanden (SFK.AV.ZZ)

SF2.PH.
ZZ

Färdighetsträning i att
vara sändare av
kommunikation
Innefattar:

Praktiskt stöd i att vara
sändare av kommunikation

SF2.PH.ZZ

SF2.RB.ZZ

SF2.RC.ZZ

Innefattar:
emotionellt stöd i att tala
(SFA.RC.ZZ); uttrycka sig
genom icke-verbala
meddelanden (SFD.RC.ZZ);
uttrycka sig genom
meddelanden på teckenspråk
(SFJ.RC.ZZ); skriva
meddelanden (SFK.RC.ZZ)

SF2.SZ.Z
Z

Stöd i att vara sändare av
kommunikation

2022-03-01

Praktiskt stöd i att vara
sändare av kommunikation

Ändring av
innefattar

2022-03-01

Emotionellt stöd i att vara
sändare av kommunikation

Ändring av
innefattar

2022-03-01

Ändring av
innefattar

2022-03-01

Innefattar:
emotionellt stöd i att
kommunicera genom att tala
(SFA.RC.ZZ); preverbal
vokalisation (SFB.RC.ZZ); att
uttrycka sig genom icke-verbala
meddelanden (SFD.RC.ZZ);
uttrycka sig genom
meddelanden på teckenspråk
(SFJ.RC.ZZ); skriva
meddelanden (SFK.RC.ZZ)

SF2.SZ.ZZ

Innefattar:

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Ändring av
innefattar

Innefattar:
praktiskt stöd i att kommunicera
genom att tala (SFA.RA.ZZ);
preverbal vokalisation
(SFB.RA.ZZ); att uttrycka sig
genom icke-verbala
meddelanden (SFD.RA.ZZ);
uttrycka sig genom
meddelanden på teckenspråk
(SFJ.RA.ZZ); skriva
meddelanden (SFK.RA.ZZ)

(SFJ.RA.ZZ), skriva meddelanden
(SFK.RA.ZZ)

Emotionellt stöd i att vara
sändare av kommunikation

Färdighetsträning i att
vara sändare av
kommunikation
Innefattar:
färdighetsträning i att
kommunicera genom att tala
(SFA.PH.ZZ); preverbal
vokalisation (SFB.PH.ZZ); att
uttrycka sig genom icke-verbala
meddelanden (SFD.PH.ZZ);
uttrycka sig genom
meddelanden på teckenspråk
(SFJ.PH.ZZ); skriva
meddelanden (SFK.PH.ZZ)

Innefattar:
praktiskt stöd i att tala
(SFA.RA.ZZ), uttrycka sig
genom icke-verbala
meddelanden (SFD.RA.ZZ),
uttrycka sig genom
meddelanden på teckenspråk

SF2.RC.
ZZ

Ändringsdatum

Innefattar:
uppföljande samtal om att
kommunicera genom att tala
(SFA.AV.ZZ); preverbal
vokalisation (SFB.AV.ZZ); att
uttrycka sig genom icke-verbala
meddelanden (SFD.AV.ZZ);
uttrycka sig genom
meddelanden på teckenspråk
(SFJ.AV.ZZ); skriva
meddelanden (SFK.AV.ZZ)

färdighetsträning i att tala
(SFA.PH.ZZ); uttrycka sig
genom icke-verbala
meddelanden (SFD.PH.ZZ);
uttrycka sig genom
meddelanden på teckenspråk
(SFJ.PH.ZZ); skriva
meddelanden (SFK.PH.ZZ)

SF2.RB.
ZZ

Kommentar

Stöd i att vara sändare av
kommunikation
Innefattar:

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se

5
Ändring i/tillägg till KSI

Ursprungstext i KSI
stöd i att tala (SFA.SZ.ZZ);
uttrycka sig genom icke-verbala
meddelanden (SFD.SZ.ZZ);
uttrycka sig genom
meddelanden på teckenspråk
(SFJ.SZ.ZZ); skriva
meddelanden (SFK.SZ.ZZ)

Kommentar

Ändringsdatum

Ny kod

2022-03-01

Ny kod

2022-03-01

Ny kod

2022-03-01

Ny kod

2022-03-01

Ny kod

2022-03-01

Ny kod

2022-03-01

stöd i att kommunicera genom
att tala (SFA.SZ.ZZ); preverbal
vokalisation (SFB.SZ.ZZ); att
uttrycka sig genom icke-verbala
meddelanden (SFD.SZ.ZZ);
uttrycka sig genom
meddelanden på teckenspråk
(SFJ.SZ.ZZ); skriva
meddelanden (SFK.SZ.ZZ)

SFB
SFB.AA.Z
Z

Preverbal vokalisation
Bedömning av att
kommunicera genom
preverbal vokalisation
Bedömning av förmågan – att
med ljud uttrycka medvetenhet
om att en annan person är i
närheten – samt bedömning av
behov av insatser, grundat på
insamlad information

SFB.AM.Z
Z

Observation av att
kommunicera genom
preverbal vokalisation
Iakttagelser för att utreda eller
följa upp förmågan att med ljud
uttrycka medvetenhet om att en
annan person är i närheten

SFB.AS.ZZ

Utredande samtal om att
kommunicera genom
preverbal vokalisation
Samtal som görs för att utreda
förmågan att med ljud uttrycka
medvetenhet om att en annan
person är i närheten

SFB.AT.ZZ

Inhämtning av uppgifter,
från professionell, om att
kommunicera genom
preverbal vokalisation
Aktivitet att inhämta relevanta
uppgifter, från professionell
aktör, om förmågan att med ljud
uttrycka medvetenhet om att en
annan person är i närheten

SFB.AU.Z
Z

Inhämtning av uppgifter,
från annan, om att
kommunicera genom
preverbal vokalisation
Aktivitet att inhämta relevanta
uppgifter, från annan (t.ex.
närstående), om förmågan att
med ljud uttrycka medvetenhet
om att en annan person är i
närheten

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se
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Ursprungstext i KSI

Ändring i/tillägg till KSI

Kommentar

Ändringsdatum

SFB.PH.ZZ

Ny kod

2022-03-01

Ny kod

2022-03-01

Ny kod

2022-03-01

Ny kod

2022-03-01

Rättning i
beskrivningstext

2022-02-15

Rättning i
beskrivningstext

2022-02-15

Rättning i
beskrivningstext

2022-02-15

Färdighetsträning i att
kommunicera genom
preverbal vokalisation
Aktivitet att lära, förbättra eller
utveckla färdigheter – i att med
ljud uttrycka medvetenhet om
att en annan person är i närheten
– genom praktiska övningar i
relevant miljö

SFB.RB.ZZ

Praktiskt stöd i att
kommunicera genom
preverbal vokalisation
Aktivitet att praktiskt stödja
eller guida individen att med
ljud uttrycka medvetenhet om
att en annan person är i närheten

SFB.RC.Z
Z

Emotionellt stöd i att
kommunicera genom
preverbal vokalisation
Aktivitet att känslomässigt
stödja eller motivera individen i
att med ljud uttrycka
medvetenhet om att en annan
person är i närheten

SFB.SZ.ZZ

Stöd i att kommunicera
genom preverbal
vokalisation
Ospecificerad individstödjande
aktivitet i att med ljud uttrycka
medvetenhet om att en annan
person är i närheten

SH2.PH.
ZZ

Färdighetsträning i att
ändra och bibehålla
kroppsställning

SH2.PH.ZZ

Innefattar:
färdighetsträning i att ändra
gundläggande kroppsställning
(SHA.PH.ZZ); bibehålla en
kroppsställning (SHD.PH.ZZ);
förflytta sig själv (SHG.PH.ZZ)

SH2.PN.
ZZ

Råd eller information om
att ändra och bibehålla
kroppsställning

Innefattar:
färdighetsträning i att ändra
grundläggande kroppsställning
(SHA.PH.ZZ); bibehålla en
kroppsställning (SHD.PH.ZZ);
förflytta sig själv (SHG.PH.ZZ)

SH2.PN.ZZ

Innefattar:
råd eller information om att
ändra gundläggande
kroppsställning (SHA.PN.ZZ);
bibehålla en kroppsställning
(SHD.PN.ZZ); förflytta sig själv
(SHG.PN.ZZ)

SH2.PU.
ZZ

Stödjande samtal om att
ändra och bibehålla
kroppsställning

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Färdighetsträning i att
ändra och bibehålla
kroppsställning

Råd eller information om
att ändra och bibehålla
kroppsställning
Innefattar:
råd eller information om att
ändra grundläggande
kroppsställning (SHA.PN.ZZ);
bibehålla en kroppsställning
(SHD.PN.ZZ); förflytta sig själv
(SHG.PN.ZZ)

SH2.PU.ZZ

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

Stödjande samtal om att
ändra och bibehålla
kroppsställning

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se
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Ändring i/tillägg till KSI

Ursprungstext i KSI
Innefattar:
stödjande samtal om att ändra
gundläggande kroppsställning
(SHA.PU.ZZ); bibehålla en
kroppsställning (SHD.PU.ZZ);
förflytta sig själv (SHG.PU.ZZ)

SH2.RA.
ZZ

Kompensatoriskt stöd för
att ändra och bibehålla
kroppsställning

Praktiskt stöd i att ändra
och bibehålla
kroppsställning

SH2.RA.Z
Z

Emotionellt stöd i att ändra
och bibehålla
kroppsställning

SH2.RB.ZZ

Bedömning av att gå och
röra sig omkring

SH2.RC.Z
Z

Observation av att gå och
röra sig omkring

SJ2.AA.ZZ

Praktiskt stöd i att ändra
och bibehålla
kroppsställning

Rättning i
beskrivningstext

2022-02-15

Emotionellt stöd i att ändra
och bibehålla
kroppsställning

Rättning i
beskrivningstext

2022-02-15

Bedömning av att gå och
röra sig omkring

Ändring av
innefattar

2022-03-01

Ändring av
innefattar

2022-03-01

Innefattar:
bedömning av att gå
(SJA.AA.ZZ); gå uppför och
nedför i trappor (SJB.AA.ZZ);
röra sig omkring på olika sätt
(SJD.AA.ZZ); röra sig omkring
på olika platser (SJG.AA.ZZ)

SJ2.AM.ZZ

Innefattar:
observation av att gå
(SJA.AM.ZZ); att röra sig
omkring på olika sätt
(SJD.AM.ZZ); att röra sig
SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

2022-02-15

Innefattar
emotionellt stöd i att ändra
grundläggande kroppsställning
(SHA.RC.ZZ); bibehålla en
kroppsställning (SHD.RC.ZZ);
förflytta sig själv (SHG.RC.ZZ)

Innefattar:
bedömning av att gå
(SJA.AA.ZZ); att röra sig
omkring på olika sätt
(SJD.AA.ZZ); att röra sig
omkring på olika platser
(SJG.AA.ZZ)

SJ2.AM.
ZZ

Rättning i
beskrivningstext

Innefattar
praktiskt stöd i att ändra
grundläggande kroppsställning
(SHA.RB.ZZ); bibehålla en
kroppsställning (SHD.RB.ZZ);
förflytta sig själv (SHG.RB.ZZ)

Innefattar
emotionellt stöd i att ändra
gundläggande kroppsställning
(SHA.RC.ZZ); bibehålla en
kroppsställning (SHD.RC.ZZ);
förflytta sig själv (SHG.RC.ZZ)

SJ2.AA.
ZZ

Kompensatoriskt stöd för
att ändra och bibehålla
kroppsställning
Aktiviteten utförs av någon
annan än individen själv (när
individen inte kan utföra den)
gällande att inta, ändra eller vid
behov förbli i samma
kroppsställning
Innefattar:
kompensatoriskt stöd för att
ändra grundläggande
kroppsställning (SHA.RA.ZZ);
förflytta sig själv (SHG.RA.ZZ)

Innefattar
praktiskt stöd i att ändra
gundläggande kroppsställning
(SHA.RB.ZZ); bibehålla en
kroppsställning (SHD.RB.ZZ);
förflytta sig själv (SHG.RB.ZZ)

SH2.RC.
ZZ

Ändringsdatum

Innefattar:
stödjande samtal om att ändra
grundläggande kroppsställning
(SHA.PU.ZZ); bibehålla en
kroppsställning (SHD.PU.ZZ);
förflytta sig själv (SHG.PU.ZZ)

Aktiviteten utförs av någon
annan än individen själv (när
individen inte kan utföra den)
gällande att inta, ändra eller vid
behov förbli i samma
kroppsställning
Innefattar:
kompensatoriskt stöd för att
ändra gundläggande
kroppsställning (SHA.RA.ZZ);
förflytta sig själv (SHG.RA.ZZ)

SH2.RB.
ZZ

Kommentar

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

Observation av att gå och
röra sig omkring
Innefattar:
observation av att gå
(SJA.AM.ZZ); gå uppför och
nedför i trappor (SJB.AM.ZZ);
röra sig omkring på olika sätt

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se
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Ändring i/tillägg till KSI

Ursprungstext i KSI
omkring på olika platser
(SJG.AM.ZZ)

SJ2.AS.Z
Z

SJ2.AT.Z
Z

SJ2.AU.
ZZ

Utredande samtal om att gå
och röra sig omkring
Innefattar:
utredande samtal om att gå
(SJA.AS.ZZ); att röra sig
omkring på olika sätt
(SJD.AS.ZZ); att röra sig
omkring på olika platser
(SJG.AS.ZZ)
Inhämtning av uppgifter, från
professionell, om att gå och
röra sig omkring
Innefattar:
inhämtning av uppgifter, från
professionell, om att gå
(SJA.AT.ZZ); att röra sig
omkring på olika sätt
(SJD.AT.ZZ); att röra sig
omkring på olika platser
(SJG.AT.ZZ)

Inhämtning av uppgifter,
från annan, om att gå och
röra sig omkring
Innefattar:

Uppföljande samtal om att
gå och röra sig omkring

SJ2.AS.ZZ

SJ2.AT.ZZ

SJ2.AU.ZZ

Färdighetsträning i att gå
och röra sig omkring

SJ2.AV.ZZ

Råd eller information för
att gå och röra sig omkring

SJ2.PH.ZZ

2022

Innefattar:
utredande samtal om att gå
(SJA.AS.ZZ); gå uppför och
nedför i trappor (SJB.AS.ZZ);
röra sig omkring på olika sätt
(SJD.AS.ZZ); röra sig omkring
på olika platser (SJG.AS.ZZ)
Inhämtning av uppgifter, från
professionell, om att gå och
röra sig omkring
Innefattar:
inhämtning av uppgifter, från
professionell, om att gå
(SJA.AT.ZZ); gå uppför och
nedför i trappor(SJB.AT.ZZ);
röra sig omkring på olika sätt
(SJD.AT.ZZ); röra sig omkring
på olika platser (SJG.AT.ZZ)

Ändring av
innefattar

2022-03-01

Inhämtning av uppgifter,
från annan, om att gå och
röra sig omkring
Innefattar:

Ändring av
innefattar

2022-03-01

Uppföljande samtal om att
gå och röra sig omkring

Ändring av
innefattar

2022-03-01

Färdighetsträning i att gå
och röra sig omkring

Ändring av
innefattar

2022-03-01

Ändring av
innefattar

2022-03-01

Innefattar:
färdighetsträning i att gå
(SJA.PH.ZZ); gå uppför och
nedför i trappor (SJB.PH.ZZ);
röra sig omkring på olika sätt
(SJD.PH.ZZ); röra sig omkring
på olika platser (SJG.PH.ZZ)

SJ2.PN.ZZ

Innefattar:
SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Ändring av
innefattar

Innefattar:
uppföljande samtal om att gå
(SJA.AV.ZZ); gå uppför och
nedför i trappor (SJB.AV.ZZ);
röra sig omkring på olika sätt
(SJD.AV.ZZ); röra sig omkring
på olika platser (SJG.AV.ZZ)

Innefattar:
färdighetsträning i att gå
(SJA.PH.ZZ); att röra sig
omkring på olika sätt
(SJD.PH.ZZ); att röra sig
omkring på olika platser
(SJG.PH.ZZ)

SJ2.PN.Z
Z

Utredande samtal om att gå
och röra sig omkring

inhämtning av uppgifter, från
annan, om att gå (SJA.AU.ZZ);
gå uppför och nedför i trappor
(SJB.AU.ZZ); röra sig omkring
på olika sätt (SJD.AU.ZZ); röra
sig omkring på olika platser
(SJG.AU.ZZ)

Innefattar:
uppföljande samtal om att gå
(SJA.AV.ZZ); att röra sig
omkring på olika sätt
(SJD.AV.ZZ); att röra sig
omkring på olika platser
(SJG.AV.ZZ)

SJ2.PH.Z
Z

Ändringsdatum

(SJD.AM.ZZ); röra sig omkring
på olika platser (SJG.AM.ZZ)

Innefattar:
inhämtning av uppgifter, från
annan, om att gå (SJA.AU.ZZ);
att röra sig omkring på olika sätt
(SJD.AU.ZZ); att röra sig
omkring på olika platser
(SJG.AU.ZZ)

SJ2.AV.
ZZ

Kommentar

Råd eller information för
att gå och röra sig omkring
Innefattar:

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se
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Ändring i/tillägg till KSI

Ursprungstext i KSI
råd eller information om att gå
(SJA.PN.ZZ); att röra sig
omkring på olika sätt
(SJD.PN.ZZ); att röra sig
omkring på olika platser
(SJG.PN.ZZ)

SJ2.PU.Z
Z

Stödjande samtal om att gå
och röra sig omkring

Praktiskt stöd i att gå och
röra sig omkring

SJ2.PU.ZZ

Emotionellt stöd i att gå
och röra sig omkring

SJ2.RB.ZZ

Stöd i att gå och röra sig
omkring

Ändring av
innefattar

2022-03-01

Praktiskt stöd i att gå och
röra sig omkring

Ändring av
innefattar

2022-03-01

Ändring av
innefattar

2022-03-01

Ändring av
innefattar

2022-03-01

Innefattar:
praktiskt stöd i att gå
(SJA.RB.ZZ); gå uppför och
nedför i trappor (SJB.RB.ZZ);
röra sig omkring på olika sätt
(SJD.RB.ZZ); röra sig omkring
på olika platser (SJG.RB.ZZ)

SJ2.RC.ZZ

Innefattar:
emotionellt stöd i att gå
(SJA.RC.ZZ); att röra sig
omkring på olika sätt
(SJD.RC.ZZ); att röra sig
omkring på olika platser
(SJG.RC.ZZ)

SJ2.SZ.Z
Z

Stödjande samtal om att gå
och röra sig omkring
Innefattar:
stödjande samtal om att gå
(SJA.PU.ZZ); gå uppför och
nedför i trappor (SJB.PU.ZZ);
röra sig omkring på olika sätt
(SJD.PU.ZZ); röra sig omkring
på olika platser (SJG.PU.ZZ)

Innefattar:
praktiskt stöd i att gå
(SJA.RB.ZZ); att röra sig
omkring på olika sätt
(SJD.RB.ZZ); att röra sig
omkring på olika platser
(SJG.RB.ZZ)

SJ2.RC.
ZZ

Ändringsdatum

råd eller information om att gå
(SJA.PN.ZZ); gå uppför och
nedför i trappor (SJB.PN.ZZ);
röra sig omkring på olika sätt
(SJD.PN.ZZ); röra sig omkring
på olika platser (SJG.PN.ZZ)

Innefattar:
stödjande samtal om att gå
(SJA.PU.ZZ); att röra sig
omkring på olika sätt
(SJD.PU.ZZ); att röra sig
omkring på olika platser
(SJG.PU.ZZ)

SJ2.RB.Z
Z

Kommentar

Emotionellt stöd i att gå
och röra sig omkring
Innefattar:
emotionellt stöd i att gå
(SJA.RC.ZZ); gå uppför och
nedför i trappor (SJB.RC.ZZ);
röra sig omkring på olika sätt
(SJD.RC.ZZ); röra sig omkring
på olika platser (SJG.RC.ZZ)

SJ2.SZ.ZZ

Innefattar:
stöd i att gå (SJA.SZ.ZZ); att
röra sig omkring på olika sätt
(SJD.SZ.ZZ); att röra sig
omkring på olika platser
(SJG.SZ.ZZ)

Stöd i att gå och röra sig
omkring
Innefattar:
stöd i att gå (SJA.SZ.ZZ); gå
uppför och nedför i trappor
(SJB.SZ.ZZ); röra sig omkring
på olika sätt (SJD.SZ.ZZ); röra
sig omkring på olika platser
(SJG.SZ.ZZ)

SJB
SJB.AA.ZZ

Ny kod
Att gå uppför och nedför i
trappor
Ny kod
Bedömning av att gå
uppför och nedför i trappor

2022-03-01
2022-03-01

Bedömning av förmågan – att
förflytta sig uppåt och nedåt så
att minst en fot alltid är på
marken – samt bedömning av
behov av insatser, grundat på
insamlad information

SJB.AM.Z
Z
SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

Ny kod
Observation av att gå
uppför och nedför i trappor
socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se

2022-03-01
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Ursprungstext i KSI

Ändring i/tillägg till KSI

Kommentar

Ändringsdatum

Ny kod

2022-03-01

Ny kod

2022-03-01

Ny kod

2022-03-01

Ny kod

2022-03-01

Ny kod

2022-03-01

Ny kod

2022-03-01

Iakttagelser för att utreda eller
följa upp förmågan att förflytta
sig uppåt och nedåt så att minst
en fot alltid är på marken

SJB.AS.ZZ

Utredande samtal om att gå
uppför och nedför i trappor
Samtal som görs för att utreda
förmågan att förflytta sig uppåt
och nedåt så att minst en fot
alltid är på marken

SJB.AT.ZZ

Inhämtning av uppgifter,
från professionell, om att
gå uppför och nedför i
trappor
Aktivitet att inhämta relevanta
uppgifter, från professionell
aktör, om förmågan att förflytta
sig uppåt och nedåt så att minst
en fot alltid är på marken

SJB.AU.ZZ

Inhämtning av uppgifter,
från annan, om att gå
uppför och nedför i trappor
Aktivitet att inhämta relevanta
uppgifter, från annan (t.ex.
närstående), om förmågan att
förflytta sig uppåt och nedåt så
att minst en fot alltid är på
marken

SJB.AV.ZZ

Uppföljande samtal om att
gå uppför och nedför i
trappor
Samtal som görs för att följa
upp förmågan – att förflytta sig
uppåt och nedåt så att minst en
fot alltid är på marken – i
relation till mål och
måluppfyllelse

SJB.PH.ZZ

Färdighetsträning i att gå
uppför och nedför i trappor
Aktivitet att lära, förbättra eller
utveckla färdigheter – i att
förflytta sig uppåt och nedåt så
att minst en fot alltid är på
marken – genom praktiska
övningar i relevant miljö

SJB.PN.ZZ

Råd eller information för
att gå uppför och nedför i
trappor
Aktivitet att ge råd eller
information som uppmuntrar en
förändring av eller bibehållande
av förmågan att förflytta sig
uppåt och nedåt så att minst en

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se
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Ändring i/tillägg till KSI

Ursprungstext i KSI

Kommentar

Ändringsdatum

Ny kod

2022-03-01

Ny kod

2022-03-01

Ny kod
Emotionellt stöd i att gå
uppför och nedför i trappor

2022-03-01

fot alltid är på marken – i
relation till hälsa (eller risker)

SJB.PU.ZZ

Stödjande samtal om att gå
uppför och nedför i trappor
Teori- och metodbaserat samtal
för att hitta strategier för att lösa
eller lindra problem och
svårigheter som uppstår genom
det dagliga livets krav och
individens förmåga att förflytta
sig uppåt och nedåt så att minst
en fot alltid är på marken

SJB.RB.ZZ

Praktiskt stöd i att gå
uppför och nedför i trappor
Aktivitet att praktiskt stödja
eller guida individen i att
förflytta sig uppåt och nedåt så
att minst en fot alltid är på
marken

SJB.RC.ZZ

Aktivitet att känslomässigt
stödja eller motivera individen i
att förflytta sig uppåt och nedåt
så att minst en fot alltid är på
marken

SJB.SZ.ZZ

Stöd i att gå uppför och
nedför i trappor

Ny kod

2022-03-01

Ändring i
innefattar

2022-03-01

Ändring i
innefattar

2022-03-01

Ospecificerad individstödjande
aktivitet i att förflytta sig uppåt
och nedåt så att minst en fot
alltid är på marken

SOD.AA.
ZZ

Bedömning av
hushållsarbete

SOD.AA.Z
Z

Innefattar:
bedömning av att tvätta och
torka kläder (SOE.AA.ZZ);
städa köksutrymme och
köksredskap (SOF.AA.ZZ);
städa bostaden (SOG.AA.ZZ);
använda hushållsapparater
(SOH AA.ZZ); förvara
förnödenheter (SOJ.AA.ZZ);
avlägsna avfall (SOK.AA.ZZ);
tvätta och torka kläder och
textilier med hushållsapparater
(SOL.AA.ZZ)

SOD.AM
.ZZ

Observation av
hushållsarbete

Innefattar:
bedömning av att tvätta och
torka kläder (SOE.AA.ZZ);
städa köksutrymme och
köksredskap (SOF.AA.ZZ);
städa bostaden (SOG.AA.ZZ);
använda hushållsapparater
(SOH AA.ZZ); förvara
förnödenheter (SOJ.AA.ZZ);
avlägsna avfall (SOK.AA.ZZ);
tvätta och torka kläder och
textilier med hushållsapparater
(SOL.AA.ZZ); göra i ordning
sovplatser (SOM.AA.ZZ)

SOD.AM.Z
Z

Innefattar:
observation av att tvätta och
torka kläder (SOE.AM.ZZ);
städa köksutrymme och
SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Bedömning av
hushållsarbete

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

Observation av
hushållsarbete
Innefattar:
observation av att tvätta och
torka kläder (SOE.AM.ZZ);
städa köksutrymme och

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se
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Ändring i/tillägg till KSI

Ursprungstext i KSI
köksredskap (SOF.AM.ZZ);
städa bostaden (SOG.AM.ZZ);
använda hushållsapparater
(SOH.AM.ZZ); förvara
förnödenheter (SOJ.AM.ZZ);
avlägsna avfall (SOK.AM.ZZ);
tvätta och torka kläder och
textilier med hushållsapparater
(SOL.AM.ZZ)

SOD.AS.
ZZ

Utredande samtal om
hushållsarbete

Inhämtning av uppgifter,
från professionell, om
hushållsarbete

SOD.AS.Z
Z

Inhämtning av uppgifter,
från annan, om
hushållsarbete

SOD.AT.Z
Z

Ändring i
innefattar

2022-03-01

Inhämtning av uppgifter,
från professionell, om
hushållsarbete

Ändring i
innefattar

2022-03-01

Ändring i
innefattar

2022-03-01

Innefattar:
inhämtning av uppgifter, från
professionell, om att tvätta och
torka kläder (SOE.AT.ZZ);
städa köksutrymme och
köksredskap (SOF.AT.ZZ);
städa bostaden (SOG.AT.ZZ);
använda hushållsapparater
(SOH.AT.ZZ); förvara
förnödenheter (SOJ.AT.ZZ);
avlägsna avfall (SOK.AT.ZZ);
tvätta och torka kläder och
textilier med hushållsapparater
(SOH.AT.ZZ); göra i ordning
sovplatser (SOM.AT.ZZ)

SOD.AU.Z
Z

Innefattar:
inhämtning av uppgifter, från
annan, om att tvätta och torka
kläder (SOE.AU.ZZ); städa
köksutrymme och köksredskap
(SOF.AU.ZZ); städa bostaden
(SOG.AU.ZZ); använda
hushållsapparater
SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Utredande samtal om
hushållsarbete
Innefattar:
utredande samtal om att tvätta
och torka kläder (SOE.AS.ZZ);
städa köksutrymme och
köksredskap (SOF.AS.ZZ);
städa bostaden (SOG.AS.ZZ);
använda hushållsapparater
(SOH.AS.ZZ); förvara
förnödenheter (SOJ.AS.ZZ);
avlägsna avfall (SOK.AS.ZZ);
tvätta och torka kläder och
textilier med hushållsapparater
(SOL.AS.ZZ); göra i ordning
sovplatser (SOM.AS.ZZ)

Innefattar:
inhämtning av uppgifter, från
professionell, om att tvätta och
torka kläder (SOE.AT.ZZ);
städa köksutrymme och
köksredskap (SOF.AT.ZZ);
städa bostaden (SOG.AT.ZZ);
använda hushållsapparater
(SOH.AT.ZZ); förvara
förnödenheter (SOJ.AT.ZZ);
avlägsna avfall (SOK.AT.ZZ);
tvätta och torka kläder och
textilier med hushållsapparater
(SOH.AT.ZZ)

SOD.AU.
ZZ

Ändringsdatum

köksredskap (SOF.AM.ZZ);
städa bostaden (SOG.AM.ZZ);
använda hushållsapparater
(SOH.AM.ZZ); förvara
förnödenheter (SOJ.AM.ZZ);
avlägsna avfall (SOK.AM.ZZ);
tvätta och torka kläder och
textilier med hushållsapparater
(SOL.AM.ZZ); göra i ordning
sovplatser (SOM.AM.ZZ)

Innefattar:
utredande samtal om att tvätta
och torka kläder (SOE.AS.ZZ);
städa köksutrymme och
köksredskap (SOF.AS.ZZ);
städa bostaden (SOG.AS.ZZ);
att använda hushållsapparater
(SOH.AS.ZZ); förvara
förnödenheter (SOJ.AS.ZZ);
avlägsna avfall (SOK.AS.ZZ);
tvätta och torka kläder och
textilier med hushållsapparater
(SOL.AS.ZZ)

SOD.AT.
ZZ

Kommentar

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

Inhämtning av uppgifter,
från annan, om
hushållsarbete
Innefattar:
inhämtning av uppgifter, från
annan, om att tvätta och torka
kläder (SOE.AU.ZZ); städa
köksutrymme och köksredskap
(SOF.AU.ZZ); städa bostaden
(SOG.AU.ZZ); använda
hushållsapparater

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se
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Ändring i/tillägg till KSI

Ursprungstext i KSI
(SOH.AU.ZZ); förvara
förnödenheter (SOJ.AU.ZZ);
avlägsna avfall (SOK.AU.ZZ);
tvätta och torka kläder och
textilier med hushållsapparater
(SOH.AU.ZZ)

SOD.AV.
ZZ

Uppföljande samtal om
hushållsarbete

Färdighetsträning i
hushållsarbete

SOD.AV.Z
Z

Råd eller information om
hushållsarbete

SOD.PH.Z
Z

Ändring i
innefattar

2022

Färdighetsträning i
hushållsarbete

Ändring i
innefattar

2022-03-01

Ändring i
innefattar

2022-03-01

Innefattar:
färdighetsträning i att tvätta och
torka kläder (SOE.PH.ZZ);
städa köksutrymme och
köksredskap (SOF.PH.ZZ);
städa bostaden (SOG.PH.ZZ);
använda hushållsapparater
(SOH.PH.ZZ); förvara
förnödenheter (SOJ.PH.ZZ);
avlägsna avfall (SOK.PH.ZZ);
tvätta och torka kläder och
textilier med hushållsapparater
(SOL.PH.ZZ); göra i ordning
sovplatser (SOM.PH.ZZ)

SOD.PN.Z
Z

Innefattar:
råd eller information om att
tvätta och torka kläder
(SOE.PN.ZZ); städa
köksutrymme och köksredskap
(SOF.PN.ZZ); städa bostaden
(SOG.PN.ZZ); använda
hushållsapparater
(SOH.PN.ZZ); förvara
förnödenheter (SOJ.PN.ZZ);
avlägsna avfall (SOK.PN.ZZ);
tvätta och torka kläder och
textilier med hushållsapparater
(SOL.PN.ZZ)
SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Uppföljande samtal om
hushållsarbete
Innefattar:
uppföljande samtal om att tvätta
och torka kläder (SOE.AV.ZZ);
städa köksutrymme och
köksredskap (SOF.AV.ZZ);
städa bostaden (SOG.AV.ZZ);
använda hushållsapparater
(SOH.AV.ZZ); förvara
förnödenheter (SOJ.AV.ZZ);
avlägsna avfall (SOK.AV.ZZ);
tvätta och torka kläder och
textilier med hushållsapparater
(SOH.AV.ZZ); göra i ordning
sovplatser (SOM.AV.ZZ)

Innefattar:
färdighetsträning i att tvätta och
torka kläder (SOE.PH.ZZ);
städa köksutrymme och
köksredskap (SOF.PH.ZZ);
städa bostaden (SOG.PH.ZZ);
använda hushållsapparater
(SOH.PH.ZZ); förvara
förnödenheter (SOJ.PH.ZZ);
avlägsna avfall (SOK.PH.ZZ);
tvätta och torka kläder och
textilier med hushållsapparater
(SOL.PH.ZZ)

SOD.PN.
ZZ

Ändringsdatum

(SOH.AU.ZZ); förvara
förnödenheter (SOJ.AU.ZZ);
avlägsna avfall (SOK.AU.ZZ);
tvätta och torka kläder och
textilier med hushållsapparater
(SOH.AU.ZZ); göra i ordning
sovplatser (SOM.AU.ZZ)

Innefattar:
uppföljande samtal om att tvätta
och torka kläder (SOE.AV.ZZ);
städa köksutrymme och
köksredskap (SOF.AV.ZZ);
städa bostaden (SOG.AV.ZZ);
använda hushållsapparater
(SOH.AV.ZZ); förvara
förnödenheter (SOJ.AV.ZZ);
avlägsna avfall (SOK.AV.ZZ);
tvätta och torka kläder och
textilier med hushållsapparater
(SOH.AV.ZZ)

SOD.PH.
ZZ

Kommentar

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

Råd eller information om
hushållsarbete
Innefattar:
råd eller information om att
tvätta och torka kläder
(SOE.PN.ZZ); städa
köksutrymme och köksredskap
(SOF.PN.ZZ); städa bostaden
(SOG.PN.ZZ); använda
hushållsapparater
(SOH.PN.ZZ); förvara
förnödenheter (SOJ.PN.ZZ);
avlägsna avfall (SOK.PN.ZZ);
tvätta och torka kläder och
textilier med hushållsapparater

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se
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Ursprungstext i KSI

Kommentar

Ändringsdatum

Ändring i
innefattar

2022-03-01

Ändring av
innefattar

2022-03-01

Ändring av
innefattar

2022-03-01

Ändring av
innefattar

2022-03-01

(SOL.PN.ZZ); göra i ordning
sovplatser (SOM.PN.ZZ)

SOD.RA.
ZZ

Kompensatoriskt stöd i
hushållsarbete

SOD.RA.Z
Z

Innefattar:
kompensatoriskt stöd för att
tvätta och torka kläder
(SOE.RA.ZZ); städa
köksutrymme och köksredskap
(SOF.RA.ZZ); städa bostaden
(SOG.RA.ZZ); använda
hushållsapparater
(SOH.RA.ZZ); förvara
förnödenheter (SOJ.RA.ZZ);
avlägsna avfall (SOK.RA.ZZ);
tvätta och torka kläder och
textilier med hushållsapparater
(SOL.RA.ZZ)

SOD.RB.
ZZ

Praktiskt stöd i
hushållsarbete

Innefattar:
kompensatoriskt stöd för att
tvätta och torka kläder
(SOE.RA.ZZ); städa
köksutrymme och köksredskap
(SOF.RA.ZZ); städa bostaden
(SOG.RA.ZZ); använda
hushållsapparater
(SOH.RA.ZZ); förvara
förnödenheter (SOJ.RA.ZZ);
avlägsna avfall (SOK.RA.ZZ);
tvätta och torka kläder och
textilier med hushållsapparater
(SOL.RA.ZZ); göra i ordning
sovplatser (SOM.RA.ZZ)

SOD.RB.Z
Z

Innefattar:
praktiskt stöd i att tvätta och
torka kläder (SOE.RB.ZZ);
städa köksutrymme och
köksredskap (SOF.RB.ZZ);
städa bostaden (SOG.RB.ZZ);
använda hushållsapparater
(SOH.RB.ZZ); förvara
förnödenheter (SOJ.RB.ZZ);
avlägsna avfall (SOK.RB.ZZ);
tvätta och torka kläder och
textilier med hushållsapparater
(SOL.RB.ZZ)

SOD.RC.
ZZ

Emotionellt stöd i
hushållsarbete

SOD.RC.Z
Z

Stöd i hushållsarbete
Innefattar:
stöd i att tvätta och torka kläder
(SOE.SZ.ZZ); städa

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Praktiskt stöd i
hushållsarbete
Innefattar:
praktiskt stöd i att tvätta och
torka kläder (SOE.RB.ZZ);
städa köksutrymme och
köksredskap (SOF.RB.ZZ);
städa bostaden (SOG.RB.ZZ);
använda hushållsapparater
(SOH.RB.ZZ); förvara
förnödenheter (SOJ.RB.ZZ);
avlägsna avfall (SOK.RB.ZZ);
tvätta och torka kläder och
textilier med hushållsapparater
(SOL.RB.ZZ); göra i ordning
sovplatser (SOM.RB.ZZ)

Innefattar:
emotionellt stöd i att tvätta och
torka kläder (SOE.RC.ZZ);
städa köksutrymme och
köksredskap (SOF.RC.ZZ);
städa bostaden (SOG.RC.ZZ);
använda hushållsapparater
(SOH.RC.ZZ); förvara
förnödenheter (SOJ.RC.ZZ);
avlägsna avfall (SOK.RC.ZZ);
tvätta och torka kläder och
textilier med hushållsapparater
(SOL.RC.ZZ)

SOD.SZ.
ZZ

Kompensatoriskt stöd i
hushållsarbete

Emotionellt stöd i
hushållsarbete
Innefattar:
emotionellt stöd i att tvätta och
torka kläder (SOE.RC.ZZ);
städa köksutrymme och
köksredskap (SOF.RC.ZZ);
städa bostaden (SOG.RC.ZZ);
använda hushållsapparater
(SOH.RC.ZZ); förvara
förnödenheter (SOJ.RC.ZZ);
avlägsna avfall (SOK.RC.ZZ);
tvätta och torka kläder och
textilier med hushållsapparater
(SOL.RC.ZZ); göra i ordning
sovplatser (SOM.RC.ZZ)

SOD.SZ.Z
Z

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

Stöd i hushållsarbete
Innefattar:
stöd i att tvätta och torka kläder
(SOE.SZ.ZZ); städa

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se
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Ursprungstext i KSI
köksutrymme och köksredskap
(SOF.SZ.ZZ); städa bostaden
(SOG.SZ.ZZ); använda
hushållsapparater (SOH.SZ.ZZ);
förvara förnödenheter
(SOJ.SZ.ZZ); avlägsna avfall
(SOK.SZ.ZZ); tvätta och torka
kläder och textilier med
hushållsapparater (SOL.SZ.ZZ)

Kommentar

Ändringsdatum

Ny kod

2022-03-01

Ny kod

2022-03-01

Ny kod

2022-03-01

Ny kod

2022-03-01

Ny kod

2022-03-01

Ny kod

2022-03-01

Ny kod

2022-03-01

Ny kod

2022-03-01

köksutrymme och köksredskap
(SOF.SZ.ZZ); städa bostaden
(SOG.SZ.ZZ); använda
hushållsapparater (SOH.SZ.ZZ);
förvara förnödenheter
(SOJ.SZ.ZZ); avlägsna avfall
(SOK.SZ.ZZ); tvätta och torka
kläder och textilier med
hushållsapparater (SOL.SZ.ZZ);
göra i ordning sovplatser
(SOM.SZ.ZZ)

SOM
SOM.AA.Z
Z

Att göra i ordining
sovplatser
Bedömning av att göra i
ordning sovplatser
Bedömning av förmågan – att
sätta upp en plats att sova på –
samt bedömning av behov av
insatser, grundat på insamlad
information

SOM.AM.
ZZ

Observation av att göra i
ordning sovplatser
Iakttagelser för att utreda eller
följa upp förmågan att sätta upp
en plats att sova på

SOM.AS.Z
Z

Utredande samtal om att
göra i ordning sovplatser
Samtal som görs för att utreda
förmågan att sätta upp en plats
att sova på

SOM.AT.Z
Z

Inhämtning av uppgifter,
från professionell, om att
göra i ordning sovplatser
Aktivitet att inhämta relevanta
uppgifter, från professionell
aktör, om förmågan att sätta upp
en plats att sova på

SOM.AU.Z
Z

Inhämtning av uppgifter,
från annan, om att göra i
ordning sovplatser
Aktivitet att inhämta relevanta
uppgifter, från annan (t.ex.
närstående) om förmågan att
sätta upp en plats att sova på

SOM.AV.Z
Z

Uppföljande samtal om att
göra i ordning sovplatser
Samtal som görs för att följa
upp förmågan – att sätta upp en
plats att sova på – i relation till
mål och måluppfyllelse

SOM.PH.Z
Z

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

Färdighetsträning i att
göra i ordning sovplatser

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se
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Ursprungstext i KSI

Kommentar

Ändringsdatum

Ny kod

2022-03-01

Ny kod

2022-03-01

Ny kod

2022-03-01

Ny kod

2022-03-01

Ny kod

2022-03-01

Aktivitet att lära, förbättra eller
utveckla färdigheter – i att sätta
upp en plats att sova på – genom
praktiska övningar i relevant
miljö

SOM.PN.Z
Z

Råd eller information om
att göra i ordning
sovplatser
Aktivitet att ge råd eller
information som uppmuntrar en
förändring av eller bibehållande
av förmågan att sätta upp en
plats att sova på – i relation till
hälsa (eller risker)

SOM.RA.Z
Z

Kompensatoriskt stöd för
att göra i ordning
sovplatser
Aktiviteten utförs av någon
annan än individen själv (när
individen inte kan utföra den)
gällande att sätta upp en plats att
sova på

SOM.RB.Z
Z

Praktiskt stöd i att göra i
ordning sovplatser
Aktivitet att praktiskt stödja
eller guida individen i att sätta
upp en plats att sova på

SOM.RC.Z
Z

Emotionellt stöd i att göra i
ordning sovplatser
Aktivitet att känslomässigt
stödja eller motivera individen i
att sätta upp en plats att sova på

SOM.SZ.Z
Z

Stöd i att göra i ordning
sovplatser
Ospecificerad individstödjande
aktivitet i att sätta upp en plats
att sova på

SV2.PN.
ZZ

Råd eller information om
ekonomiskt liv

SV2.PN.ZZ

Innefattar:
råd eller information
grundläggande ekonomiska
transaktioner (SVA.PN.ZZ);
komplexa ekonomiska
transaktioner (SVD.PN.ZZ); om
ekonomisk självförsörjning
(SVG.PN.ZZ)

UA1.AU.
ZZ

Inhämtning av uppgifter,
från annan, om produkter
och teknik

Ändrad text i
innefattar

Innefattar:
råd eller information
grundläggande ekonomiska
transaktioner (SVA.PN.ZZ);
komplexa ekonomiska
transaktioner (SVD.PN.ZZ);
ekonomisk självförsörjning
(SVG.PN.ZZ)

UA1.AU.Z
Z

Innefattar:
inhämtning av uppgifter, från
annan, om produkter och
substanser för egen konsumtion
SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Råd eller information om
ekonomiskt liv

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

Inhämtning av uppgifter,
från annan, om produkter
och teknik

Ändrad text i
innefattar

Innefattar:
inhämtning av uppgifter, från
annan, om produkter och
substanser för egen konsumtion
socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se
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Ursprungstext i KSI
(UAA.AU.ZZ); utrustning,
produkter och teknik för eget
bruk (UAD.AU.ZZ); om allmän
fysisk miljö- design och
konstruktion (UAK.AU.ZZ);
privat fysisk boendemiljö –
design och konstruktion
(UAL.AU.ZZ); produkter för
markutveckling (UAN.AU.ZZ);
tillgångar (UAO.AU.ZZ)

XAA.05.
ZZ

Aktualisera genom ansökan
om bistånd
Aktualisera genom begäran
om LSS-insats

XAA.05.ZZ

Besluta om att inleda
utredning

XAA.10.ZZ

Besluta om att inte inleda
utredning

Aktualisera genom ansökan
om insats enligt LSS
Ta emot en ansökan om insats
enligt LSS

XAA.40.ZZ

Besluta om att inleda en
utredning enligt 11 kap. SoL

XAA.45.
ZZ

Aktualisera genom ansökan
om bistånd enligt SoL

Ändring av
kodtext

2022-03-01

Ändring av
kodtext och
beskrivningstext

2022-03-01

Ta emot en ansökan om bistånd
enligt SoL

Aktualisera genom begäran om
LSS-insats

XAA.40.
ZZ

Ändringsdatum

(UAA.AU.ZZ); utrustning,
produkter och teknik för eget
bruk (UAD.AU.ZZ); allmän
fysisk miljö- design och
konstruktion (UAK.AU.ZZ);
privat fysisk boendemiljö –
design och konstruktion
(UAL.AU.ZZ); produkter för
markutveckling (UAN.AU.ZZ);
tillgångar (UAO.AU.ZZ)

Ta emot en ansökan om bistånd
enligt SoL från en enskild

XAA.10.
ZZ

Kommentar

Ställningstagande att inleda Ändring av
kodtext och
utredning
Ställningstagande att inleda
utredning enligt 11 kap. 1 § SoL
Utesluter:
Besluta om att inleda utredning
gällande barn eller unga
(XAA.46.ZZ)

XAA.45.ZZ

Besluta om att inte inleda en
utredning enligt 11 kap. SoL

Ställningstagande om att
inte inleda utredning
Ställningstagande att inte inleda
en utredning enligt 11 kap. 1 §
SoL
Utesluter:
Besluta om att inte inleda
utredning gällande barn eller
unga (XAA.47.ZZ)

XAA.46.ZZ

Besluta om att inleda
utredning gällande barn
eller unga

2022-03-01

beskrivningstext
samt tillägg av
utesluter

Ändring av
kodtext och
beskrivningstext
samt tillägg av
utesluter

2022-03-01

Ny kod

2022-03-01

Ny kod

2022-03-01

Besluta om att inleda en
utredning enligt 11 kap. 1a §
SoL
Utesluter:
Ställningstagande att inleda en
utredning (XAA.40.ZZ )

XAA.47.ZZ

Besluta om att inte inleda
utredning gällande barn
eller unga
Besluta om att inte inleda en
utredning enligt 11 kap. 1a §
SoL
Utesluter:
Ställningstagande att inte inleda
en utredning (XAA.45.ZZ )

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se
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Ursprungstext i KSI

XAA.85.
ZZ

Tillföra information till en
pågående utredning

XAA.85.ZZ

Tillföra information i anmälan
till en redan pågående utredning
enligt 2012/13:10 s 59

XAB.01.0
5

Inleda utredning med den
enskildes samtycke

Kommunicera information
enligt 17 §
förvaltningslagen

XAB.01.05

Fatta slutligt beslut

Ändring av
beskrivningstext

2022-03-01

Inleda utredning med den
enskildes samtycke

Ändring av
beskrivningstext

2022-03-01

Ändring av
kodtext och
beskrivningstext

2022-03-01

Ändring av
kodtext och
beskrivningstext

2022-03-01

Ny kod

2022-03-01

Ny kod

2022-03-01

Ny kod

2022-03-01

Inleda utredning som föregåtts
av ansökan om bistånd enligt
SoL eller insats enligt LSS

XAB.25.ZZ

Ge muntlig eller skriftlig
information enligt 17 §
förvaltningslagen till den
enskilde om uppgifter som
personen inte själv har lämnat i
syfte att personen ska få tillfälle
att yttra sig över uppgifterna

XAC.01.
ZZ

Ändringsdatum

Tillföra information i anmälan
till en redan pågående utredning
(se 11 kap. 1 a § SoL)

Inleda utredning som föregåtts
av aktualisering, det vill säga att
nämnden fått en ansökan om
bistånd enligt SoL eller begäran
om LSS-insats

XAB.25.
ZZ

Tillföra information till en
pågående utredning

Kommentar

Kommunicera information
enligt 25 §
förvaltningslagen
Ge muntlig eller skriftlig
information enligt 25 §
förvaltningslagen, till den som
är part, om allt material av
betydelse för ett beslut i ett
ärende och ge tillfälle att inom
en bestämd tid att yttra sig innan
myndigheten fattar beslutet

XAC.01.ZZ

Fatta slutligt beslut i
handläggningen av ett ärende,
det vill säga ett beslut som
innebär att sakfrågan i ärendet
avgörs, till exempel att nämnden
beslutar att bifalla eller avslå en
ansökan om en insats, att ansöka
om vård enligt LVM eller att
avge ett yttrande

Fatta beslut i sakfrågan
Fatta beslut i handläggningen av
ett ärende som innebär att
sakfrågan i ärendet avgörs, till
exempel att nämnden beslutar
att bifalla eller avslå en ansökan
om en insats, att ansöka om vård
enligt LVM eller att avge ett
yttrande

XAC.03.00

Fatta andra beslut (ej i
sakfrågan)
Fatta ett beslut i handläggningen
av ett ärende som inte avgör
sakfrågan i ärendet, till exempel
att nämnden beslutar att avvisa
eller avskriva ärendet

.

XAC.03.05

Besluta om avvisning av
ärende
Fatta ett beslut i handläggningen
av ett ärende som innebär att
ärendet avvisas

XAC.03.15

Besluta om avskrivning av
ärende
Fatta ett beslut i handläggningen
av ett ärende som innebär att
ärendet avskrivs

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
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Kommentar

Ändringsdatum

XAC.04.ZZ

Ny kod

2022-03-01

Ändring av
kodtext och
beskrivningstext

2022-03-01

Ändring av
beskrivningstext

2022-03-01

Ändring av
kodtext och
beskrivningstext

2022-03-01

Ändring av
beskrivningstext

2022-03-01

Borttagen KSIkod

2022-03-01

Ny kod

2022-03-01

Besluta om bistånd i form
av hemtjänst för äldre med
förenklat beslutsfattande
Fatta beslut om bistånd i form
av hemtjänst för äldre utan
föregående behovsprövning
enligt 4 kap. 2a § SoL

XAC.70.
ZZ

Underrätta den enskilde
om nämndens beslut

XAC.70.ZZ

Tillkännage enligt 21 §
förvaltningslagen ett beslut av
nämnden till den person som
berörs av beslutet

XAC.72.
ZZ

Underrätta företrädare om
nämndens beslut (barn och
unga)

Underrätta den som är part om
beslutet enligt 33 § FL

XAC.72.ZZ

Tillkännage enligt 21 §
förvaltningslagen ett beslut av
nämnden till företrädare för den
person som berörs av beslutets
(inom barn och unga)

XAC.74.
ZZ

Underrätta den enskilde
om hur ett beslut kan
överklagas

Underrätta företrädare om
hur ett beslut kan
överklagas (barn och unga)

XAC.74.ZZ

Underrätta den som är part
om hur ett beslut kan
överklagas
Informera den som är part i
ärendet om hur ett beslut kan
överklagas enligt 33 § FL

XAC.76.ZZ

Informera företrädare för den
enskilde enligt 21 §
förvaltningslagen om hur ett
beslut kan överklagas (inom
barn och unga)

XAC.88.
ZZ

Underrätta företrädare om
nämndens beslut (barn och
unga)
Underrätta den som är
företrädare om beslutet enligt 33
§ FL (inom barn och unga)

Informera den enskilde enligt 21
§ förvaltningslagen om hur ett
beslut kan överklagas

XAC.76.
ZZ

Underrätta den som är part
om nämndens beslut

Underrätta företrädare om
hur ett beslut kan
överklagas (barn och unga)
Informera företrädare för den
enskilde om hur ett beslut kan
överklagas enligt 33 § FL (inom
barn och unga)

Ompröva beslut
Göra en omprövning enligt 27 §
förvaltningslagen av ett beslut
efter att den som berörs av
beslutet överklagat det eller
efter att nämnden i annat fall
konstaterat att beslutet på grund
av nya omständigheter är
uppenbart oriktigt och snabbt
och enkelt kan ändras utan att
det blir till nackdel för någon
enskild part
Utesluter:
Ompröva om vårdbeslut enligt
LVU ska upphöra (XAC.20.ZZ)

XAC.89.00

Ändra beslut
Ändra beslut enligt 37–39 §§ i
förvaltningslagen

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se
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Kommentar

Ändringsdatum

XAC.89.05

Ny kod

2022-03-01

Ny kod

2022-03-01

Ny kod

2022-03-01

Ändring av
beskrivningstext

2022-03-01

Ny kod

2022-03-01

Ändring av
beskrivningstext

2022-03-01

Ändrad text i
innefattar

2022-03-01

Ändra beslut utifrån
skyldighet
Ändra ett beslut som
myndigheten anser vara
uppenbart felaktigt i väsentligt
hänseende under vissa
omständigheter bl.a. att ingen
nackdel sker för enskild part (38
§ FL)

XAC.89.15

Ändra beslut utifrån
möjlighet
Ändra ett beslut utifrån
möjlighet enligt 37 § FL om
beslutande nämnd anser att
beslutet är felaktigt på grund av
att det har tillkommit nya
omständigheter eller av någon
annan anledning, dock endast
under vissa villkor

XAC.89.25

Ändra överklagat beslut
Ändra ett beslut utifrån
möjlighet enligt 39 § som
myndigheten anser vara
uppenbart felaktigt i väsentligt
hänseende under vissa
omständigheter bl.a. att ingen
nackdel sker för enskild part (se
38 § FL)

XAH.01.
ZZ

Rätta beslut

XAH.01.ZZ

Rätta enligt 26 §
förvaltningslagen ett beslut som
nämnden fattat och som
innehåller uppenbara skrivfel
räknefel e.d.

Rätta beslut
Rätta ett beslut enligt 36 § FL
som innehåller uppenbar
felaktighet till följd av skrivfel,
räknefel eller något annat
liknande förbiseende

XAH.05.ZZ

Säkerställa aktuella
grundläggande uppgifter i
personakt
Säkerställa att grundläggande
uppgifter om den enskilde är
aktuella i personakt. (Se 4 kap.
4 och 5 §§ SOSFS 2014:5)

XAH.06.
ZZ

Kommunicera övrig
information

XAH.06.ZZ

Ge muntlig eller skriftlig
information till en enskild
utöver det som krävs enligt 17 §
förvaltningslagen
Utesluter:
Kommunicera information
enligt 17 § förvaltningslagen
(XAB.25.ZZ

XAH.20.
00

Fastställa plan

Ge muntlig eller skriftlig
information till en enskild
utöver det som krävs enligt 25 §
förvaltningslagen
Utesluter:
Kommunicera information
enligt 25 § förvaltningslagen
(XAB.25.ZZ

XAH.20.00

Fatta beslut om att en viss
upprättad plan ska gälla

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Kommunicera övrig
information

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

Fastställa plan
Fatta beslut om att en viss
upprättad plan ska gälla

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se
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Innefattar:
Fastställa utredningsplan
(XAH.20.05); individuell plan
enligt LSS (XAH.20.15);
vårdplan vid placering i ett
HVB eller ett familjehem
(XAH.20. 25);
genomförandeplan (allmänna
råd i 6 kap. SOSFS 2014:5)
(XAH.20.35);
genomförandeplan (allmänna
råd i 5 kap. SOSFS 2014:5)
(XAH.20.45); behandlingsplan
för vård enligt LVU
(XAH.20.85). vårdplan enligt
betalningsansvarslagen
(XAH.20.55); samordnad
individuell plan i SoL och HSL
(XAH.20.65)

XAH.20.
65

Fastställa vårdplan enligt
betalningsansvarslagen

Fastställa samordnad
individuell plan i SoL och
HSL

XAH.20.65

Beslut om omedelbart
omhändertagande

XAH.20.75

Upprätta samordnad
individuell plan (SIP)
Upprätta individuell plan enligt
2 kap. 7 § SoL

YAD.05.ZZ

Beslut om omedelbart
omhändertagande enligt 13 §
LVM som fattats av
socialnämnden,
polismyndigheten eller
undantagsvis av
förvaltningsrätten. Beslut av
polis och socialnämnd går
vidare till förvaltningsrätt som
antingen fastställer eller
upphäver myndighetsbeslutet

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Upprätta samordnad
individuell plan (SIP) vid
utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård

Ändring av
kodtext och
beskrivningstext
samt tagit bort
Innefattar

2022-03-01

Ändring av
kodtext och
beskrivningstext

2022-03-01

Ändrad
beskrivningstext

2022-03-01

Upprätta individuell plan enligt
4 kap. 2 § lagen (2017:612) om
samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård
(LoSUS)

Fatta beslut om att en viss
upprättad samordnad individuell
plan enligt 2 kap. 7 § SoL och 3
f § HSL ska gälla

YAD.05.
ZZ

Ändringsdatum

Innefattar:
Fastställa: utredningsplan
(XAH.20.05); individuell plan
enligt LSS (XAH.20.15);
vårdplan vid placering i ett
HVB eller ett familjehem
(XAH.20.25);
genomförandeplan (allmänna
råd i 6 kap. SOSFS 2014:5)
(XAH.20.35);
genomförandeplan (allmänna
råd i 5 kap. SOSFS 2014:5)
(XAH.20.45);
genomförandeplan (enligt 11
kap. 3 § SoL (XAH.20.55);
behandlingsplan för vård enligt
LVU (XAH.20.85). Upprätta:
samordnad individuell plan vid
utskrivning från sluten hälsooch sjukvård (XAH.20.65);
Upprätta samordnad individuell
plan (XAH.20.75)

Fatta beslut om att en viss
upprättad vårdplan enligt 10 b10 d §§ betalningsansvarslagen
ska gälla
Innefattar:
Upprätta samordnad individuell
plan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård

XAH.20.
75

Kommentar

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

Beslut om omedelbart
omhändertagande
Beslut om omedelbart
omhändertagande enligt 13 §
LVM som fattas av socialnämnd
eller i vissa fall förvaltningsrätt.
Beslut av socialnämnd
underställs förvaltningsrätt, som
fastställer eller upphäver
beslutet

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se

22
Ursprungstext i KSI

Ändring i/tillägg till KSI

YAE.10.0
0

YAE.10.00

Försörjningsstöd (4 kap. 3
§ SoL). Belopp på
hushållsnivå
Inrapporteras till register.
Definieras i 4 kap. 3 § SoL.
Totaltpost för den månad
biståndet avser, brutto(ej
återbetalningar). Hela kronor

YAE.15.0
0

Ekonomiskt bistånd för
livsföring i övrigt. Belopp
på hushållsnivå

Ändringsdatum

Ändrad
beskrivningstext

2022-03-01

Ändrad
beskrivningstext

2022

Inrapporteras till register.
Definieras i 4 kap. 3 § SoL.
Utbetalt försörjningsstödsbelopp
för den månad biståndet avser,
brutto (ej återbetalningar). Hela
kronor

YAE.15.00

Alla de olika behov som de
enskilda kan ha för att
tillförsäkras en skälig
levnadsnivå och som inte
omfattas av försörjningsstödet.
Nedan finns de delposter som
rapporteras för ekonomiskt
bistånd för livsföring i övrigt
dvs. det finns ingen "totaltpost"
(summapost) för detta att fylla i
för kommuner

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Försörjningsstöd (4 kap. 3
§ SoL). Belopp på
hushållsnivå

Kommentar

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

Ekonomiskt bistånd för
livsföring i övrigt. Belopp
på hushållsnivå
Alla de olika behov som de
enskilda kan ha för att
tillförsäkras en skälig
levnadsnivå och som inte
omfattas av försörjningsstödet.
Nedan finns de delposter som
rapporteras för ekonomiskt
bistånd för livsföring i övrigt
dvs. det finns ingen summa för
totala beloppet

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se

