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Kort presentation

•Namn

•Yrke/titel

•Organisation

•Varför deltar just du vid denna workshop?



Förkunskapskontroll

Hur många av er har:

Hört mig prata om ändamålsenlig och strukturerad 

dokumentation?

Har bra koll på NI-nationella informationsstrukturen?

Har bra koll på KSI-Klassifikation av socialtjänstens aktiviteter och 

insatser?

Tycker sig kunna tillämpa NI såsom beskrivs på 

informationsstruktur.socialstyrelsen.se?

Har försökt tillämpa NI någon gång?



Vad ska vi göra om idag?

•Prata om att gå från dokumentbaserad till 

informationsbaserad dokumentation

•Tillämpa och använda NI och KSI med 

Underrättelse om beslut som exempel



Vi måste gå från

dokumentbaserad 

dokumentation till

informationsbaserad

dokumentation



Ett exempel: Underrättelse om beslut



SOSFS (2014:5) och handbok
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KSI kan användas för att beskriva aktiviteter och 

insatser för olika syften:

– utredande/uppföljande syfte 

• utreda och följa upp den enskildes tillstånd, situation och behov 

– individstödjande syfte

• tillgodose den enskildes behov och uppnå målet 

– administrativt syfte

• juridiskt genomföra handläggning och verkställighet 

KSI- Klassifikation av socialtjänstens 

insatser och aktiviteter 

Publicerades jan 2015 och 

uppdaterades 2017



NI med interaktiva modeller

informationsstruktur.socialstyrelsen.se



Stöd för användning



Nu är det dags att jobba lite.

Vad finns på bordet?



Processanalys-teori

Använd den metod som passar verksamheten och koppla till NIs 

processmodell.



Processanalys övning

• Beskriv kort hur ni ser på var i processen 

informationsmängden uppkommer

• Behöver detta detaljeras?



Processanalys resultat



Begreppsanalys-teori

Analysera de centrala begreppen och bestäm dem gärna 

terminologiskt.

Mappa mot NIs begreppsmodell.

Beskriv begreppen!



Begreppsanalys-övning

1. Gå igenom materialet. 

2. Skapa bruttolista med begrepp

3. Identifiera de som är viktiga och informationsbärande

4. Gör en enkel begreppsmodell och tillämpa NI



Arbete pågår!



Förslag



Informationsanalys-övning

Använd NIs informationsmodell 

som referens och beskriv hur 

all information sitter ihop.

Utgå från begreppsmodellen. 

Se NIs tabeller.



Förslag



Förslag tillämpad informationsmodell



Terminologibindning-övning

• Målet är att fram de koder (värden) som ska användas.

I detta fall bland annat KSI.

• Identifiera vilka attribut som behöver koder

• Föreslå koder eller värden



Terminologibindning-ksi

Ta fram de koder som ska användas.

I detta fall KSI.

Kod: XAC.70.ZZ

Text: Underrätta den enskilde om nämndens beslut

Beskrivning: Tillkännage enligt 21 § förvaltningslagen ett 

beslut av nämnden till den person som berörs av beslutet 



Andra koder kan behövas



Tillämpad informationsmodell



Varför ska man då göra detta?

•För att kunna återanvända informationen

– I och under processen i systemet

– Följa upp och kvalitetssäkra utan manuell avläsning

•Bygga smarta gränssnitt i ett 

processflöde



Sammanfattning



Nu är det är bara att börja modellera själv.

Frågor på det?



Kort utvärdering

2019-03-21



Mer information finns på:

www.socialstyrelsen.se

ola.gronnesby@socialstyrelsen.se

http://www.socialstyrelsen.se/

