
NI 2015:1 – Kort introduktion

VGR spridningskonferens

2015-01-29 och 

2015-02-03

Ingela Strandh

Informationsstruktur och e-hälsa, avdelningen Kunskapsstöd



Uppdrag om

Gemensam informationsstruktur

Gemensam 

informationsstruktur syftar till 

en ändamålsenlig och 

strukturerad dokumentation 

genom att lägga grunden till 

hur information ska 

struktureras utifrån nationell 

informationsstruktur (NI) och 

möjliggöra en konsekvent 

terminologi och statistik 

genom Socialstyrelsens 

termbank, Snomed CT och 

hälsorelaterade 

klassifikationer.

”Vidareutveckla 

och förvalta den 

gemensamma 

informations-
strukturen”
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Interoperabilitet?

EU:s modell för interoperabilitet. Källa:ISA, European Commission. 
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Ändamålsenlig och 

strukturerad dokumentation!

Förmåga för system, organisationer eller 

verksamhetsprocesser att fungera tillsammans och 

kunna kommunicera med varandra genom att 

överenskomna regler följs 



Strategins målgrupper
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Invånare

Besluts-
fattare

Verk-

samhet

E-tjänster
(för invånare, 

patienter & brukare)

Kunskapsstyrning 

innovation

lärande

Användbar

& tillgänglig

information
(för personal i

verksamheten)

…och insatsområden

Lagar och regelverk

Gemensam 

informationsstruktur

Teknisk infrastruktur

Infrastruktur!
Grundläggande 
förutsättningar!



Vad är ändamålsenlig och 

strukturerad dokumentation?
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Om dokumentationen är ändamålsenlig och strukturerad kan följande 
övergripande mål uppfyllas: 

Dokumentationen ska vara:

• utgångspunkt för vård och stöd och behandling av en enskild individ 

• underlag för patientens eller brukarens ställningstagande 

• fullvärdig som underlag för att följa upp grupper av patienter och 

brukare på olika nivåer 

• lämplig som kompletterande underlag för beslutsstöd 

• tillräckligt bra för att utgöra underlag för forskning 

• tillräckligt specifik för att tillåta en juridisk bedömning av den enskilda 

processen 

Utifrån dessa mål har Socialstyrelsen tagit fram särskilda kvalitetsindikatorer för NI. 
Dessa har väglett vidareutvecklingen av modellerna. 



Vidareutvecklingsprojektet



Vidareutveckling av NI

Projektmål
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Målet är att ta fram vidareutvecklade och 

sammanhängande NI-modeller som stödjer 

ändamålsenlig och strukturerad 

dokumentation inom hälso- och sjukvård 

och socialtjänst

2-årigt projekt med första delleverans dec 2014. 

Förvaltning på plats för användarstöd och ändringshantering.
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Dagens 

organisation

Framtidens 

organisation

Dagens 

dokumentation

Framtidens 

dokumentation

Dagens it-stöd
Framtidens 

it-stöd

Dagens juridik
Framtidens 

juridik
NI 2009

Verksamhets-

beskrivning av 

socialtjänsten

NI 2015:1

V-TIM 2.2



NI 2015:1

Mena samma sak
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Reda ut begreppet bakom termen

Utgå ifrån Socialstyrelsens termbank

• Är det samma eller olika begrepp?

• Vilken överenskommen term finns för fackspråket?

• Om inte finns i termbanken, hur kan vi entydigt 
beskriva vad vi menar?



NI 2015:1

Dagens dokumentationskrav
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Svårt att få överblick över alla krav

Nya krav tillkommer kontinuerligt

Svårt att påverka krav

1:1 lösningar med mottagar-specifika krav



NI 2015:1

Dagens dokumentationskrav
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Perspektiv Angelägenheter

Dokumentationskrav enligt 

författning

Författningar inom socialtjänst och hälso- och 

sjukvård som specificerar dokumentationskrav 

Statistikuppföljning
Lagstadgade hälsodata- och 

socialtjänstregister

Verksamhetens 

gemensamma behov

Dokumentationsbehov utifrån 

regeringsuppdrag som avser/påverkar NI samt 

strategin för nationell e-hälsa



Krav på innehåll – Dokumentationskrav enligt författning
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Perspektiv Angelägenheter*
Dokumentationskrav 
enligt författning

Exempel på lagar:

• Hälso-och sjukvårdslagen

• Lagen om psykiatrisk tvångsvård

• Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

• Lag om vård av missbrukare i vissa fall

• Läkemedelslagen

• Patientdatalagen

• Patientsäkerhetslagen

• Smittskyddslagen

• Socialtjänstlagen

Exempel på förordningar:

• Förordningen om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

• LSS-förordningen

Exempel på föreskrifter:

• SOSFS 2008:14 Informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården 

• SOSFS 2014:5. Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, 

LVM och LSS 

*Specifika författningar, register, tillämpningar eller motsvarande



Krav på innehåll – Statistikuppföljning
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Perspektiv Angelägenheter*
Statistik-
uppföljning

Patientregistret

Medicinska födelseregistret

Cancerregistret

Kommunal hälso-och sjukvård till äldre och personer med funktionsnedsättning

Läkemedelsregistret

Dödsorsaksregistret

Ekonomiskt bistånd

Insatser enligt LSS

Insatser för barn och unga

Socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning

Tvångsvård av vuxna missbrukare

*Specifika författningar, register, tillämpningar eller motsvarande



Delleveransen och fortsatt arbete



Modeller för dagens dokumentation
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Vilken verksamhet och vilka avgränsningar? 

Processmodell

Vilka centrala begrepp och hur relaterar de till varandra?

Begreppsmodell

Vilka dokumentationskrav och hur ska de struktureras?

Informationsmodell



Vidareutvecklade modeller

Vård och omsorg

Socialtjänst Hälso- och sjukvård

Sammanhållande länk

specialisering specialisering

• Spårbarhet mellan modelltyper och nivåer

• Samma syfte och systematiska krav på innehåll



Vård och omsorg

Socialtjänst Hälso- och sjukvård

Sammanhållande länk

specialisering

G
e

n
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ra
lise
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S
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e
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lise
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Varje begreppsområde gås igenom systematiskt. 

Terminologi och dokumentationskrav harmoniseras, på generell 

respektive specialiserad nivå.

Arbete med begreppsområdena

Vård- och 

omsorgs-

tagare

Vård- och 

omsorgs-

tagare

BrukareBrukare PatientPatient
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Modeller – några exempel



Processmodeller 
NI 2015:1

Bedöma behov

av åtgärder

Bedöma behov

av åtgärder

Ta emot 

vårdbegäran för 
egen räkning

Ta emot 

vårdbegäran för 
egen räkning

Bedöma behov 

av utredning

Bedöma behov 

av utredning
UtredaUtreda

ÅtgärdaÅtgärda Följa uppFölja upp

Utforma uppdragUtforma uppdrag

AktualiseraAktualisera UtredaUtreda BeslutaBesluta

Genomföra 
uppdrag

Genomföra 
uppdrag

Följa uppFölja upp

Hälso-

och 

sjukvård

Social-

tjänst



Begreppsområden
2 delleveranser samt slutleverans dec 2015

2015-02-04 20

2015:1

• Vård- och omsorgstagare

• Frågeställning

• Tillstånd

• Aktivitet

• Hälsoärende

• Organisation

2015:2 samt 2016:1

• Professionell aktör

• Övriga personroller

• Läkemedel

• Beslut

• Plan

• Samtycke

Från återkoppling på 2015:1

• Vårdåtagande/ansvar

• Utrustning/hjälpmedel

• Måluppfyllnad/utvärdering

+>3 st till som bestäms utifrån 

identifierade behov



Begreppsmodell för socialtjänst
NI 2015:1



Begreppsmodell för socialtjänst
NI 2015:1

Vård- och omsorgstagare 

& Organisation



Begreppsmodell för socialtjänst
NI 2015:1

Tillstånd 

& Aktivitet



Begreppsmodell för socialtjänst
NI 2015:1

Frågeställning 

& Process



Exempel
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Aktivitet

Kod

tid

Namn på klasser och attribut ska 

vara terminologiskt utredda

Insatser enligt LSS

Cancerregistret

Socialtjänstlagen

Patientregistret

Patientdatalagen

Medicinska 

födelseregistret

Hälso- och 

sjukvårdslagen

Metoden för vidareutveckling av informationsmodellen innebär att varje  
begreppsområde gås igenom systematiskt för att kunna fastslå 
dokumentationskrav utifrån angelägenheterna i de olika perspektiven.

Angelägenheter:

Angelägenheter:

Angelägenheter anger 

dokumentationskrav i form av 

attribut i modellerna

Terminologi:

Perspektiv: 
Dokumentationskrav enligt författning

Perspektiv: 
Statistik

Äldres 

Behov i 

Centrum

Nationella 

Programmet för 

Datainsamling

Angelägenheter:

Perspektiv: 
Verksamhetens gemensamma behov

SOSFS 2014:5

negation



Hur ska det användas?



Använder NI för att 

kartlägga och 

beskriva sitt 

dokumentationsbehov
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NI Begreppsmodell

Bedöma 

behov

av 

åt gärder

Bedöma 

behov

av 

åt gärder

Ta emot  

vård-

begäran

Ta emot  

vård-

begäran

Bedöma 

behov 

av 

ut redning

Bedöma 

behov 

av 

ut redning

U t re

da

U t re

da

Åt gärdaÅt gärda

Följ

a 

upp

Följ

a 

upp

NI processmodell

Tillämpade 

begreppsmodeller 

och vid behov 

tillämpade 

processmodeller



”Tillämpade modeller”

Använder NI för att 

kartlägga och 

beskriva sitt 

dokumentationsbehov

Blodtryck Nationell 

riktlinje

Varnings-

information
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NI Begreppsmodell

Bedöma 

behov

av 

åt gärder

Bedöma 

behov

av 

åt gärder

Ta emot  

vård-

begäran

Ta emot  

vård-

begäran

Bedöma 

behov 

av 

ut redning

Bedöma 

behov 

av 

ut redning

U t re

da

U t re

da

Åt gärdaÅt gärda

Följ

a 

upp

Följ

a 

upp

NI processmodell

Tillämpade 

informationsmodeller

NI Informationsmodell
NF

Specificerar sitt 

behov i form av 

”tillämpade 

informations-

modeller”

Tillämpade 

begreppsmodeller 

och vid behov 

tillämpade 

processmodeller



Observation Patient Aktivitet

Tjänsteplattformen

”Tillämpade modeller”

Konsumerar och 

producerar 

information via 

tjänsteplattformen

Blodtryck Nationell 

riktlinje

Varnings-

information
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Observation Patient Aktivitet

Tjänsteplattformen

”Tillämpade modeller”

Blodtryck Nationell 

riktlinje

Varnings-

information
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NI Informationsmodell
NF

Grunddata-

tjänster som 

baseras på 

informations-

mängder i NI

Tillämpade 

informationsmodeller



Observation Patient Aktivitet

Tjänsteplattformen

”Tillämpade modeller”

Använder NI för att 

beskriva sitt 

dokumentationsbehov

Konsumerar och 

producerar data via 

tjänsteplattformen 

enligt de tillämpade 

modellerna

Blodtryck Nationell 

riktlinje

Varnings-

information
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NI Begreppsmodell

Bedöma 

behov

av 

åt gärder

Bedöma 

behov

av 

åt gärder

Ta emot  

vård-

begäran

Ta emot  

vård-

begäran

Bedöma 

behov 

av 

ut redning

Bedöma 

behov 

av 

ut redning

U t re

da

U t re

da

Åt gärdaÅt gärda

Följ

a 

upp

Följ

a 

upp

NI processmodell

Tillämpade 

process- och 

begreppsmodeller

Tillämpade 

informationsmodeller

NI Informationsmodell
NF

Specificerar sitt 

behov i form av 

”tillämpade 

modeller”

Grunddata-

tjänster som 

baseras på 

informations-

mängder i NI



Källa: E-delegationen ”Vägledning för digital samverkan”

Tillämpade 

(process- och) 

begreppsmodeller

Tillämpade 

(process- och) 

begreppsmodeller
Tillämpade 

informationsmodeller

Tillämpade 

informationsmodeller

Nationell 

informations-

struktur

Nationell 

informations-

struktur

Nationell 

tjänsteplattform

Nationell 

tjänsteplattform



Mer information finns på:
www.socialstyrelsen.se

http://www.socialstyrelsen.se/nationellehalsa/nationellinformationsstruktur

ni@socialstyrelsen.se

Frågor och fortsatt kontakt

http://www.socialstyrelsen.se/

