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1  Indsats informationsmodel - Byggeblok 

 
 
Definition:  

Logisk Informationsmodel af Byggeblokken Indsats 
  
Beskrivelse:  

Modellen beskriver den helt overordnede model for enhver type af "Indsats"  
Modellen kan bruges som skabelon til at beskrive alle typer af Indsatser på tværs af forretningsområder. Modellen kan både 
bruges til at beskrive en samling af flere "indsatser" eller  enkelte "indsatser".   

1.1 Aktivitet 
Definition: 

Handling som en aktør udfører med et bestemt formål 
 
Beskrivelse: 

Aktivitet beskriver en eller flere handling(er) som kan udføres af en eller flere aktivitetsaktører på et bestemt 
tidspunkt (eller periode) og sted. En aktivitet kan forbruge faciliteter og aktører som ressourcer, og kan omhandle 
eller frembringe bestemte objekter. En aktivitet kan bruge dokumenter som input under udførelsen af handlingen, 
eller bruge dokumenter til at redegøre for aktivitetshandlingen. Aktiviteter kan indgå i sager, og emnet for 
aktiviteten kan klassificeres ved hjælp af en klassifikationsmetode.  

1.1.1  Attributter 
Navn Beskrivelse 
navn Definition: 

Sigende, brugervendt navn på aktiviteten 
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formål Definition 

Beskrivelse af formålet med aktiviteten 
beskrivelse Definition: 

Uddybende beskrivelse af den pågældende aktivitet 
brugervendtNøgle Definition: 

Identifikation af aktiviteten, som kan forstås af en bruger. 
status Definition:  

Tilstand en aktivitet befinder sig i på et givet tidspunkt 
  
Eksempler: 
- planlagt 
- under udførelse 
- Gennemført 
- afbrudt 
- ... 

procentFærdig Definition 

Mulighed for løbende at angive hvor færdig en given 
aktivitet er i procent. 
  
Kommentar: 

Reglerne for udregningen af procent-færdig udfærdiges i 
fagdomænet 

tid Definition: 

Tidsangivelse af hvornår en given aktivitet finder sted 
  
Kommentar: 

Kan være tidspunkt eller et tidsinterval 
 

1.1.2  Relationer 
Navn Beskrivelse 
Indgår i Definition:  

En Aktivitet kan indgå i en samling af aktiviteter, med et 
fælles formål.  

 Definition:  

En Indstillingsaktivitet er en speciel type af Aktivitet  
 Definition:  

En Indsatsaktivitet er en speciel type af Aktivitet  
 Definition:  

En Beslutningsaktivitet er speciel type af Aktivitet  

1.2  Aktivitetspakke 

Definition: 

En Aktivitetspakke er en samling af aktiviteter med et fælles overordnet formål.  

Beskrivelse: 

Aktivitetspakker kan sammensættes efter behov og dækker derfor de forskellige typer aktivitetssamlinger der arbejdes med. 
”Tilsyn”, ”Undersøgelse” osv. er eksempler på aktivitetspakker. 
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1.2.1  Attributter 
Navn Beskrivelse 
navn Definition: 

Sigende, brugervendt navn på aktivitetspakken 
formål Definition: 

Det som ønskes opnået ved udførelse af en specifik 
aktivitetspakke 

periode Definition: 

Tidsperiode hvor aktiviteterne i aktivitetspakken finder sted 
status Definition: 

Status som angiver hvilken status en aktivitetspakke har på 
et bestemt tidspunkt. 
  
Kommentar: 

Der sættes også status på de enkelte aktiviteter i pakken, 
som derved supplerer aktivitetspakkens status. 
  

Eksempler 

Planlagt 
Igang 
Afsluttet 
   -Afbrudt 
   -Gennemført 

bemærkning Definition: 

Uddybende tilføjelse til en aktivitetspakke 
 

1.2.2  Relationer 
Navn Beskrivelse 
 Definition: 

Indsatsforløb er en speciel type af Aktivitetspakke  
Indgår i Definition:  

En Aktivitet kan indgå i en samling af aktiviteter, med et 
fælles formål.  

1.3  Beslutningsaktivitet 
Definition:  
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En Beslutningsaktivitet er en speciel type af Aktivitet, som kan beslutte om en eller flere Indsatsaktiviteter eller Indsatsforløb 
skal påbegyndes. 
  
Beskrivelse: 

En beslutningsaktivitet tager hånd om en indstillingsaktivitet, og beslutter om der skal følges op på indstillingen, og 
påbegyndes konkrete Indsatsaktiviteter for at prøve at påvirke en eller flere Tilstande. En Beslutningsaktivitet kan på samme 
måde beslutte om et indsatsforløb kan eller skal igangsættes for at påvirke en eller flere tilstande.  

1.3.1  Relationer 
Navn Beskrivelse 
 Definition:  

En Beslutningsaktivitet er speciel type af Aktivitet  
Beslutter Definition:  

En Beslutningsaktivitet kan beslutte om en eller flere 
Indsatsaktiviteter kan udføres  

Beslutter Definition: 

En beslutningsaktivitet kan beslutte om et Indsatsforløb skal 
igangsættes  

1.4  Indsatsaktivitet 
Definition:  

En Indsatsaktivitet er en speciel type af Aktivitet, som ved udførelse har til formål at påvirke en eller flere tilstande. 
 
Beskrivelse: 

Det særlige ved en Indsatsaktivitet er at den kan påvirke Tilstande, altså ændre Tilstanden for en eller flere egenskaber hos et 
objekt. 
  
En Indsatsaktivitet udføres på baggrund af en Indstillingsaktivitet, som er besluttet af en Beslutningsaktivitet. En eller flere 
Indsatsaktiviteter kan indgå i et Indsatsforløb. 
  
En Indsatsaktivitet klassificeres efter en klassifikationsmetode, Som eksempelvis kan strukturer Indsatsaktiviteter efter emne.      

1.4.1  Relationer 
Navn Beskrivelse 
 Definition:  

En Indsatsaktivitet er en speciel type af Aktivitet  
Påvirker Definition: 

En Indstillingsaktivitet påvirker en eller flere Tilstande  
Indgår i Definition:  

En eller flere indstillingsaktiviteter kan indgå i et 
Indsatsforløb 

Indsatsaktivitetstype Definition: 

En Indsatsaktivitet kan klassificeres efter en klassifikation, 
som fortæller noget om Indsatsaktivitetstypen  
  
Eksempel: 

Et ydelseskatalog kan være et eksempel på et 
klassefikationssystem, som strukturerer og definerer 
forskellige indsatsaktivitetstyper.  

Beslutter Definition:  

En Beslutningsaktivitet kan beslutte om en eller flere 
Indsatsaktiviteter kan udføres  

Indstiller Definition:  

En Indstillingsaktivitet indstiller en eller flere 
Indsatsaktiviteter   
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1.5  Indsatsforløb 
Definition:  

Et Indsatsforløb er en speciel type af Aktivitetspakke, som kan samle flere  indsatsaktiviteter i en pakke. Indsatsforløb kan 
ligeledes samle andre typer af aktiviteter. 
 
Beskrivelse: 

Det særlige ved et Indsatsforløb er at den vedrører en eller flere Tilstand(e), som den kan tage udgangspunkt i, opsætte mål 
for og påvirke.  
  
Indsatsforløb har følgende relationer til Tilstand: 

  
Tager udgangspunkt i: Kan fastsætte en eller flere Tilstande som ønskes påvirket/ændret. Det vil sige at Indsatsforløbet kan 

pege på den eller de tilstande som skal være udgangspunktet for udførelsen af et eller flere Indsatsforløb. 
  
Sætter mål for: Indsatsforløb kan fastsætte/opsætte mål for en eller flere eksisterende Tilstande, som ønskes ændret/opnået 

igennem et eller flere Indsatsforløb 
  
Resultere i: Et indsatsforløb kan resultere i en eller flere nye tilstande. Dette vil sige at et Indsatsforløb kan resultere i nye 

værdier for de tilstande som Indsatsforløbet tog udgangspunkt i.  
  

1.5.1  Relationer 
Navn Beskrivelse 
Resultere i  Definition:  

Et eller flere Indsatsforløb kan resultere i en eller flere 
Tilstande  

Sætter mål for Definition:  

Et eller flere indsatsforløb kan sætte mål for en eller flere 
Tilstande  

Tager udgangspunkt i  Definition:  

Et eller flere Indsatsforløb kan tage Udgangspunkt i en eller 
flere Tilstande   

Indsatsforløbstype Definition:  

En Indsatsforløb kan klassificeres efter en klassifikation, 
som kan fortælle noget om Indsatsforløbstypen  

 Definition: 

Indsatsforløb er en speciel type af Aktivitetspakke  
Indstiller Definition:  

En indstillingsaktivitet kan indstille et eller flere 
Indsatsforløb, som skal gøre noget ved en eller flere 
Tilstande 

Beslutter Definition: 

En beslutningsaktivitet kan beslutte om et Indsatsforløb skal 
igangsættes  

Indgår i Definition:  

En eller flere indstillingsaktiviteter kan indgå i et 
Indsatsforløb 

1.6  Indstillingsaktivitet 
Definition: 

En Indstillingsaktivitet er en speciel type af Aktivitet, der tager udgangspunkt i en eller flere Tilstande, og opsætter mål for 
disse. 
 
Beskrivelse: 

Efter at have taget udgangspunkt en eller flere tilstande, samt opsat mål for disse, indstiller Indstillingsaktivitet en eller flere 
Indsatsaktiviteter, som kan påvirke den eller de Tilstande der er opsat mål for.  
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En Indstillingsaktivitet kan også indstille en eller flere Indsatsforløb, som skal påvirke den eller de tilstande som 
Indstillingsaktiviteten tager udgangspunkt i. 
  
Eksempel:  

En indlagt patient får målt sin kropstemperatur til at være 39 grader celcius(Tilstand), dette er for højt og ønskes sænket til 37 
grader. Det indstilles(Indstillingsaktivitet) derfor at igangsætte en febernedsættende medicinering(Indsatsaktivitet), som en del 
af patientens overordnede  indlæggelsesforløb(Indsatsforløb) på hospitalet. Efterfølgende måles temperaturen igen, for at se 
om Indsatsen har opnået det ønskede resultat(tilstand)  

1.6.1  Relationer 
Navn Beskrivelse 
 Definition:  

En Indstillingsaktivitet er en speciel type af Aktivitet  
Indstiller Definition:  

En indstillingsaktivitet kan indstille et eller flere 
Indsatsforløb, som skal gøre noget ved en eller flere 
Tilstande 

Indstiller Definition:  

En Indstillingsaktivitet indstiller en eller flere 
Indsatsaktiviteter   

Sætter mål for Definition:  

En eller flere indstillingsaktiviteter sætter mål for en eller 
flere Tilstande 

Tager udgangspunkt i Definition:  

En eller flere Indstillingsaktiviteter tager udgangspunkt i en 
eller flere Tilstande   

1.7  Klasse 
Definition: 

Klasse er en mængde, hvori de indgående objekter har en eller flere egenskaber til fælles. Et klassifikationssystem udgøres af 
klasser. 
 
Kommentar: 

Klasse beskriver de konkrete klasser, som bruges til klassifikation af objekter. Disse klasser kan være ordnet på forskellig vis. 
En liste uden niveauer er den simpleste. En hierarkisk liste kan have over- og underemner. Klasser kan endvidere også have 
sideordnede klasser (henvisninger), også kaldet relaterede klasser. De relaterede klasser skal kunne tilgås fx i forbindelse med 
opmærkning af sager og dokumenter. 
  

1.7.1  Attributter 
Navn Beskrivelse 
ID Kommentar: 

Angives som http-URI (se [HTTPURI]), eksempelvis: 
https://data.gov.dk/id/classification/KLE/emne#27.34.02 

BrugervendtNøgle Kommentar: 

Identifikatoren er en streng, hvor tilladte karakterer er 
bestemt af facettens attribut Supplement. 

Beskrivelse Definition: 

Uddybende beskrivelse af klassen. 
Titel Definition: 

Kortfattet, præcis titel for klassen. 
Eksempel Definition 

Et illustrerende eksempel på brug af emnet. 
Ændringsnotat Definition: 

Når en redaktør ændrer klassens indhold, kan han her 
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skrive hvad og hvorfor, der er ændret.  
Ændringsdato Kommentar 

Relationen ÆndretAf skal udfyldes for at angive, hvem i 
organisationen der har lavet ændringen. 

VirkningFra Definition: 

Tidspunkt klassen har virkning fra 
VirkningTil Definition: 

Tidspunkt klassen har virkning til 
 

1.7.2  Relationer 
Navn Beskrivelse 
Indsatsaktivitetstype Definition: 

En Indsatsaktivitet kan klassificeres efter en klassifikation, 
som fortæller noget om Indsatsaktivitetstypen  
  
Eksempel: 

Et ydelseskatalog kan være et eksempel på et 
klassefikationssystem, som strukturerer og definerer 
forskellige indsatsaktivitetstyper.  

Indsatsforløbstype Definition:  

En Indsatsforløb kan klassificeres efter en klassifikation, 
som kan fortælle noget om Indsatsforløbstypen  

1.8  Tilstand 
Definition: 

Tilstand beskriver en egenskab hos et objekt. 
 
Beskrivelse: 

Tilstand bruges til at sætte "værdier" på egenskaber. Værdimængden for en tilstand afhænger af den egenskab tilstanden 
sætter værdi på. 
  
Bestemte aktivitetstyper kan resultere i Tilstande.  
Observations- og analyseaktiviteter giver konkrete resultater i form at Tilstande som fortæller noget om hvordan et objekt tager 
sig ud på et konkret tidspunkt.  
  
Indsatsaktiviteter kan sætte mål for Tilstande, og på denne måde fortælle noget om hvordan man ønsker eller forventer at 
Tilstandene hos et objekt tager sig ud på et fremtidigt tidspunkt. Tilstande kan derfor både være målte værdier og forventede 
værdier som fortæller noget om et objekts egenskaber på forskellige tidspunkter.  
  
Eksempel: 

Indenfor sundhedsområdet kan en person beskrives ved hjælp af et vilkårligt antal forud definerede 
(sundhedsfaglige) egenskaber, en af disse er blodtryk. Egenskaben blodtryk er defineret som et diastolisk og et 
systolisk tryk som kan angives i enheden millimeter kviksølv (mmHg). Når en person går til lægen og for målt et 
blodtryk på 140/90 mmHg, er værdien (140 og 90) af denne måling den konkrete tilstand for personens blodtryk 
på det på gældende tidspunkt. Personen kan gå til lægen måneden efter og få foretaget den samme 
blodtryksmåling, men her ende op med et blodtryk på 120/80 mmHG. Værdien af den nye måling er en ny tilstand 
for egenskaben blodtryk på et nyt måletidspunkt. Når man herefter kigger på egenskaben blodtryk hos den 
samme person, vil der være registret to tilstande som beskriver hvad personens blodtryk har været på to 
forskellige tidspunkter. Disse to tilstande kan sammenlignes og det er hermed muligt at følge udviklingen af 
personens blodtryk(progression).    

1.8.1  Attributter 
Navn Beskrivelse 
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resultatværdi Definition: 

Værdien som et resultat har 
  

Synonymer: 

Værdi 
Observationsresultat 
  

Eksempler: 

-136 
-29 
-0,12 
-Brunt slam 
-Svagt forurenet 
-Stiv kuling" 

  
fænomentid  

 

1.8.2  Relationer 
Navn Beskrivelse 
Sætter mål for Definition:  

En eller flere indstillingsaktiviteter sætter mål for en eller 
flere Tilstande 

Tager udgangspunkt i Definition:  

En eller flere Indstillingsaktiviteter tager udgangspunkt i en 
eller flere Tilstande   

Påvirker Definition: 

En Indstillingsaktivitet påvirker en eller flere Tilstande  
Resultere i  Definition:  

Et eller flere Indsatsforløb kan resultere i en eller flere 
Tilstande  

Sætter mål for Definition:  

Et eller flere indsatsforløb kan sætte mål for en eller flere 
Tilstande  

Tager udgangspunkt i  Definition:  

Et eller flere Indsatsforløb kan tage Udgangspunkt i en eller 
flere Tilstande   

 


