
Bilaga 4 till slutrapport DP5 Metadata och e-tjänster för e-diarium, inom 

eARD-projektet (Dnr RA 13-2011/5329). 

Namn på 
system 

Var?  Sannolika nivåer Kommentar 

 Kommuner   

Castor Karlskrona 
kommun 

Ärende – (händelse) - 
handling 

Generell ärendehantering 

Winess Karlskrona 
kommun 
Ronneby 
kommuns 

Ärende – (händelse) - 
handling 

Generell ärendehantering 

Lex Karlskrona 
kommun 
Växjö kommun 

Ärende – handling Generell ärendehantering 

Alarmos Karlskrona 
kommun 

Ärende – (händelse) - 
handling 

Ärendehantering för 
räddningstjänsten 

Wärna Karlskrona 
kommun 

Personakt – ärende – 
(händelse) - dokument 

Personaktsssystem för 
överförmyndare 
Händelserna utgör flikar i 
en ”dagbok” blandade med 
dokument 

Asynja Karlskrona 
kommun 

Journalöversikt - 
Patientjournal– ärende - 
dokument 

Patientjournalsystem 

ISOX  Karlskrona 
kommun 

Personakt – ärende – 
händelse  

Ärendesystem för 
personakter 
Inga elektroniska 
dokument i from av pdf, 
tiff etc. åtkomliga, de ligger 
utanför systemet 

ECOS  Ronneby 
kommun 

Fastighet – ärende – 
(händelse) - dokument 

Ärendesystem för miljö- 
och hälsoskydd 

Public360 Sollentuna 
kommun 

Ärende – dokument  Generell ärendehantering 
Händelseuppgifter finns på 
dokumenten 

 Statliga myndigheter   

STIS2000 CSN Ärende – (händelse) - 
dokument 

Ärendehantering 
för kärn- och 
stödverksamhet 

TINA SKV Organisation(nr) – ärende 
– händelser/”journal” - 
dokument  

För att registrering 
inkomstdeklarationer  

Skattereg  
 

SKV Pers-/org.nr – ärende – 
(händelse) – dokumentinfo. 

IT-stöd för när 
företag/näringsidkare ska 
registreras för F-skatt 
eller FA-skatt. 
 

NYPS Tillväxtverket (Stödtyp) – Ärende – 
(Händelsenivå) – 
Handlingsnivå. 

Hanterar kärnverksam-
hetens ärenden. 
Stödtyp tolkades som 
tillhörande klassificerings-
strukturen. 



  
 
DIABAS Tillväxtverket Ärende - handling Hanterar stödverksam-

hetens ärenden mm. 
 

W3D3 Pensions-
myndigheten 

(Ärendeserie) – Ärende – 

Handling – Fil(-er) 

 

För kärn- och 
stödverksamhet. 
Ärendeserien främst för 
hantera behörigheter idag. 
Filer snarare att se som 
komponentnivå. 
 

Elwis Pensions-
myndigheten 

(Ärendeflöde) – Ärende – 

Handling – Blob(-ar). 

 

För kärnerksamheten. 
Ärendeflöde tolkades som 
tillhörande klassificerings-
strukturen. Blobar närmare 
komponentnivå.  

ÄHS Lantmäteriet Ärendeserier – 

Ärende(typs)nivån – 

Dagboksanteckningar 

Osäkert om ärendeserie 
fanns i ÄHS, om så skulle 
den kunna utgöra en 
översta nivå. 
Ärende(typs)nivån kunde 
tolkas som ärendenivå som 
hanterar handläggning av 
olika typer av ärenden. 
Dagboksanteckningar 
sannolikt händelsenivå som 
den förekom i andra ex. 

Generell ärende 
modell (utkast). 

Lantmäteriet Person – ärende – 

handling/beslut 

Förekommande nivåer i 
utkast till ärendemodell, ej 
implementerad. 

Pensionsdiariet SPV Ärendeflöde - Ärendeserie – 

Ärendekort – Ärendehistorik 

- Handling – Filformat 

För personnummerbundna 
förmånsärenden. 
Ärendeflöde och 
ärendeserie, jfr kom. ovan 
om Elwis. Ärendekort 
kunde ses som ärendenivå 
och ärendehistorik som 
händelser. Filformat utgör 
Componetnivå enl 
MoReq2010. 
   
 

Allmänna 
diariet och  

SPV Ärendeserie – Ärende – 

Åtgärd/Handlingskort – 

Filformat 

Standardsystem för ärende- 
och dokumenthantering. 
Kom. som förra. Åtgärd 
möjligen att jfr med 
händelse. 

Workport 
(W3D3) 

SPV Ärendeserie – Ärende – 

Åtgärd/Handlingskort – 

Filformat 

Också standardsystem för 
ärende- och dokument-
hantering. Annars som 
förra. 
 

Platina MSB Ärende - handling För kärn- och 
stödverksamhet. 

  


