
ASI-net innehåller inmatningsmoduler för samtliga in-
tervjuer som ingår i ASI-instrumentet – grundintervju,
uppföljning och feedbackformulär. All information sam-
las i en för organisationen central databas. Det finns
möjlighet att göra sammanställningar för både enskilda
individer/ärenden och grupper av ärenden – statistik.
Åtkomsten till informationen regleras av ett behörighets-
system som tillgodoser datainspektionens krav.

Vad innehåller ASI-net?

ASI-net är ett datorprogram som är baserat på
socialstyrelsens officiella svenska version av ASI (version
981122). Metoden och programmet används i dag av soci-
altjänst och beroendevård i ett ständigt ökande antal av
Sveriges kommuner.
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Om du vill veta mer eller beställa ASI-net till
Din organisation, ta gärna kontakt med mig,
Steve Wicks via telefonummer/adress på hem-
sidan www.beaconstockholm.com.
Jag ordnar gärna en visning.

Om du vill veta mer



Fördelar för klienten, handläggaren och chefen

Chefen
Det inbyggda statistikverktyget ger möjlighet att sammanställa klientdata inom en speci-
fik verksamhet eller hela organisationen. Samtliga variabler som ingår i ASI-instrumentet
går att filtrera och exportera till externa program för vidare behandling. Verktyget är ett
stöd i beskrivning av verksamheten och visar vilka behandlingsinsatser som är effektiva.
Det blir lätt att på kort tid rapportera till ansvariga myndigheter och beslutsfattare.

Klienten
Klienten träffar en handläggare som har omfat-
tande och uppdaterad information som kan an-
vändas i behandlingsplanering. Individuella sam-
manställningar i ASI-net ger klienten en bild av
sina egna såväl som handläggarens skattningar av
hjälpbehov i olika livsområden. Programmet inne-
håller verktyg som omvandlar ASI-blankettens ko-
der till löpande meningar, text och stapeldiagram som kan spa-
ras som redigerbara text- och bilddokument. De individuella
sammanställningarna ger direkt feedback till till klienten och
bidrar till en kreativ behandlingsdiskussion.

Handläggaren
I ASI-net får handläggaren en överblick över sina pågå-
ende ärenden och ett bra behandlingsunderlag i det en-
skilda ärendet. De individuella sammanställningarna

underlättar rapportering i arbets-
grupper och för ansvariga. I pro-
grammet ingår verktyg som gra-
fiskt illustrerar förändringar som
skett mellan inskrivning och upp-
följning.


