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Kort presentation

•Namn

•Yrke/titel

•Organisation

•Varför deltar just du vid denna workshop?



Förkunskapskontroll

Hur många av er har:

Hört nån av oss prata om ändamålsenlig och strukturerad 

dokumentation?

Har bra koll NI-nationella informationsstrukturen?

Har bra koll de klassifikationer som Socialstyrelsen 

tillhandahåller?

Tycker sig kunna tillämpa NI såsom beskrivs på 

informationsstruktur.socialstyrelsen.se?

Har försökt tillämpa NI någon gång?



Vad ska vi göra om idag?

•Prata kort om att gå från 

dokumentbaserad till informationsbaserad 

dokumentation

•Beskriva bakgrund och syfte

•Diskutera innehåll och detaljeringsgrad 

för informationsspecifikation 

handläggning och dokumentation



Vi måste gå från

dokumentbaserad 

dokumentation till

informationsbaserad

dokumentation



NI med interaktiva modeller

informationsstruktur.socialstyrelsen.se



Stöd för användning



Från handlingsplan för socialtjänsten

Aktiviteten syftar till att utifrån GI utreda och beskriva den 

gemensamma och generella information som ska och bör 

dokumenteras i enlighet med SOSFS 2014:5. Syftet är även 

att ta fram användarstöd som dels ger stöd för 

användningen av informationsspecifikationen, dels visar 

hur dokumentationen kan återanvändas för systematisk 

uppföljning.



Socialstyrelsen avser att: 

•Färdigställa en informationsspecifikation och förslag på 

kodverk som kan kompletteras av mer specifika 

tillämpningar av GI inom socialtjänstens område. 

•Ta fram ett användarstöd för denna 

informationsspecifikation som även visar hur 

dokumentationen kan återanvändas för systematisk 

uppföljning.

•Följa upp användningen av denna 

informationsspecifikation för att sedan, om det är 

behövligt revidera och ytterligare målgruppsanpassa 

stödet samt ta fram och publicera goda exempel på 

tillämpning. 



SOSFS (2014:5) och handbok



Vad ska en 

informationsspecifikation 

innehålla och hur ska det 

presenteras för att göra bästa 

möjliga nytta?



Dagens upplägg
•5 områden som fördjupas

– Grundstruktur

– Process

– Begrepp

– Information

– Terminologibindning

•För varje område

– Kort ”teori”genomgång

– Diskussioner

– Kort redovisning

– Mentiundersökning

•Sammanfattning och utvärdering



Dokumentation i Menti-2 frågor per område



Grundstrukturen

Vad kan man göra mer än att ta fram process, begrepps-

och informationsmodeller?

•Journalanteckning?

•Olika outputgränssnitt/produkter?

•Hur information kan återanvändas?

•Se häftet



Processanalys-teori

Använd den metod som passar verksamheten och koppla till NIs 

processmodell.



Processmodell

1. Diskutera nivå och olika notationstekniker

2. Olika metoder?

1. Användningsfall

2. Swimlanes

3. Tjänstedesign

4. UX



Begreppsanalys-teori

Analysera de centrala begreppen och bestäm dem gärna 

terminologiskt.

Mappa mot NIs begreppsmodell.

Beskriv begreppen!



Begreppsmodell

Diskutera nivåer, notationsteknik och olika grupperingar



Informationsanalys

Använd NIs informationsmodell 

som referens och beskriv hur 

all information sitter ihop.

Utgå från begreppsmodellen. 

Se NIs tabeller.



Dokument  Handling?



Andra koder kan behövas



Sammanfattning



Då är det bara för oss att börja jobba.

Frågor på det?



Kort utvärdering



Mer information finns på:

www.socialstyrelsen.se

ola.gronnesby@socialstyrelsen.se

http://www.socialstyrelsen.se/

