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Agenda

• Hänt sedan sist

• Nästa steg 

• Frågor/information till referensgruppen

• Projektplan 2018

• Övriga frågor
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Hänt sedan sist

• Hemsida S4I, http://www.s4i.se

• Arbete med pilotgrupp

http://www.s4i.se/
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Arbete med pilotgrupp
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Projektet skapar

- XML 2.0

- Mappningsdokument

- Visualisering

11/10

Underlag 

för typfall: 

Alecta 
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Mottagarbolagen

Projektet

Gemensamt möte 

Mottagarbolag och 

Sändande bolag

Danica

Alecta

Genomgång av underlag

Frågor/diskussion

Genomgång av underlag

Frågor/diskussion

Underlag 

för typfall: 

Danica 

MIS 2.0 filer,

allteftersom de 

är klara

MIS 2.0 filer,

allteftersom de 

är klara
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Mappningsdokument

XML 2.0

Visualisering

Dokumentation

Dokumentation 
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Mappning mellan 1.6.2 till 2.0
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Tydlighet

Praxis

uppdelning

Användningsfall Värdeförråd

XML schema

Format / mönsterElementnamn
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<mislife version="mislife162" xmlns="http://www.mis.sfm.se/mis162">
<party ptype="S" pno="16516401-6643"/>
<party ptype="R" pno="16516401-6643"/>
<datetime dttype="CD">2017-09-04T13:32:27</datetime>
<insurance instype="Liv" dueday="10-19">

<number ntype="PIN">70000004</number>
<number ntype="FFPA">000</number>
<amount atype="ALP">5400</amount>
<amount atype="TO" date="2017-09-04">119400</amount>
<indicator itype="FM" ind="S"/>
<indicator itype="DAT" date="2015-10-19"/>
<text ttype="TF">URÅSEPSUM</text>
<text ttype="IF">Kapitalförsäkring med dödsfallsbelopp</text>
<party ptype="IN" pno="19740824-1111">

<firstname>Anonym</firstname>
<lastname>Anonym</lastname>

</party>
<party ptype="IP" pno="19740824-1111">

<firstname>Anonym</firstname>
<lastname>Anonym</lastname>
<address adtype="P">

<streetpob>Anonym adress 1</streetpob>
<city>Anonym ort</city>

<postcode>11111</postcode>
<countrycode>SE</countrycode>

</address>
</party>
<component ctype="EFT">

<number ntype="MID">1902</number>
<number ntype="DLBP">10100</number>
<amount atype="ALP">5400</amount>
<amount atype="DLIA" date="2017-09-04">100000000</amount>
<indicator itype="MK" ind="FMP"/>
<indicator itype="ZT" date="2044-08-01"/>
<text ttype="MB">Dödsfallsbelopp SUM</text>

</component>
</insurance>

</mislife>

<mislife xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="mislife00"
<avsändare>

<organisationsnummer>String</organisationsnummer>
</avsändare>
<mottagare>

<organisationsnummer>String</organisationsnummer>
</mottagare>
<skapad_tidpunkt>0000-00-00T00:00:00</skapad_tidpunkt>
<transaktions_identitet>String</transaktions_identitet>
<försäkring>

<id>text</id>
<informationstidpunkt>0000-00-00T00:00:00</informationstidpunkt>
<ändringstidpunkt>0000-00-00T00:00:00</ändringstidpunkt>
<försäkringsmoment>

<id>String</id>
<namn>String</namn>
<beskrivning>String</beskrivning>
<momenttypkod>String</momenttypkod>
<status>String</status>
<status_gäller_från>0000-00-00T00:00:00</status_gäller_från>
<kommande_status>String</kommande_status>
<kommande_status_gäller_från>0000-00-00T00:00:00</kommande_status_gäller_från>
<teckningsdatum>0000-00-00</teckningsdatum>
<teckningstyp>0000-00-00</teckningstyp>
<skattekategori>text</skattekategori>
<är_kapitalpension>J</är_kapitalpension>
<är_självpremiebefriande>N</är_självpremiebefriande>
<täcks_av_premiedelid>text</täcks_av_premiedelid>
<tillämpningsspecifikt_tillägg kod="A">String</tillämpningsspecifikt_tillägg>

</försäkringsmoment>
</försäkring>

</mislife>

2.0                                             1.6.2
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Informationsmodellen
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Typ av dokumentation
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Typ av dokumentation
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Informations- och diskussionspunkter
• Värdeförråd?

• Hur breddar vi verifieringen

• Datum – vilka datum behövs? 

• Systemdatum

• Verksamhetsdatum

• Datum för specifika områden/uppgifter

• Obligatoriska fält
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Grov tidplan – ursprunglig 

Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018

Etablering S4I

• ”Tekniskt kansli” 

• Metoder och 

processer (Beslut, 

publicering, 

ändringshantering 

mm)

Dokument och 

mallar

• Upphandla och 

införa verktyg –

ärendehantering, 

XML-verifiering 

osv

MISlife 2.0 – i löpande iterationer

• Info.modell

• Begreppsmodell

• XML 

MISlife 2.0

• Tester/verifiering och 

justeringar

Valcentraler

• Utöka MISlife

Etablering S4I

• Fortsatt arbete

Målsättningen är att 
projektet ska leverera en 
testad version 2017-12-31 
dock utan Valcentralsinfo
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Förslag på projektplan våren 2018

Utökad verifiering under våren 2018

• Utökad iteration inkl. test/verifiering med Länsförsäkringar/Skandia

• Genomföra tester med ytterligare två bolag – förstärker användbarhet och minskar tillägg och 
ändringar i implementationsfasen

• Projektperiod ca 15 jan – 31 mar 2018

• Valcentraler (förutsätter deltagande från någon valcentral)

• Säkerställa valcentralernas behov av informationsinnehåll inkl tester med valcentraler, något 
försäkringsbolag samt Min Pension

• Projektperiod 1 apr – 31 maj 2018

• Förankring praxis MIS 2.0 

• Genomgång och dokumentation av praxis, dvs hur standarden ska användas för att beskriva olika 
typer av försäkringar och varianter. Pågår löpande under våren med förankring hos 
försäkringsbolagen, testbolag och referensgruppen

• Projektperiod 15 feb – 30 jun 2018
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Förslag på projektplan hösten 2018

Implementationsprojekt hösten 2018

Omfattning (utökad förvaltningsbemanning)

• Hjälp vid verifiering/test av XML

• Hantering av nya krav (områden/fält/typer) 

• Uppdatering av standarden inkl kommunikation, dokumentation mm

Omfattning och avgränsning

• Varje bolag behöver bemanna sina implementationsprojekt som vanligt. 
S4i ställer däremot upp med utökad bemanning under denna period i syfte att stötta 
bolagens implementationsprojekt samt att snabbt kunna införa ändringar i 
standarden. 
Projektbemanningen har under denna period även samma uppdrag som den 
kommande förvaltningsorganisationen.
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Information om projektet

• Referensgruppsmöte kvartalsvis

• Löpande information på S4I’s hemsida

• Kontakta Angelica Nevenstam för frågor, 

förslag och idéer


