
Redovisning av uppföljning av 
utbildning och informationsdag kring 
gemensam informationsstruktur

Datum: 151014



Svar från 56 deltagare av 90 

N=44



Vad är din bedömning?
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Vad var din bedömning om…

• Lokalerna? betyg 3,7
• Kaallllt!!!

• Mat och fika? betyg 3,8
• Vegetarisk alternativ inte alls bra, mindre kaka på em

• Information innan och 
om konferensen? betyg 3,6
• Otydlig inbjudan, information om vad som skulle läsas kom 

försent
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Vad var bäst?

• Att få information på ett övergripande plan

Helheten, Samlad bild, Greppbart, Grundinformation, 
Vad som pågår, Den röda tråden, Vad som är pågång

Att höra representanter från Socialstyrelsen
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Önskemål!

• Viktigt att vi får en vägledning i strukturerad 
dokumentation

• Hur kommer kommunerna bedöma att de har 
behov, resurser och kompetens att verkställa?
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Vad var mindre bra?
• För liten text i ppt bilder. Svåra bilder

• För tidspressat, blev rörigt, kunde valt bort delar och 
focuserat på det viktigaste

• Kallt i rummet

• Inbjudan otydlig, stämde inte med innehållet

• Mer konkreta exempel

• Upplägget med gemensam del fm och em.

• Exemplen från hälso- och sjukvård var inte särskilt bra 
för kommunal hälso- och sjukvård. h
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Önskemål

• Visa på hur det kan fungerar hos slutanvändaren

• Fler praktiska exempel
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Vad skulle du vilja veta mer om kring 
GI?
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• Ansvarsfrågan och hur Socialstyrelsens utvecklingsplaner ser ut. Allt för att vi 
ska kunna förbereda oss på rätt sätt i god tid.

• Behöver kopplas samman med 3R och 108K

• Fortlöpande information om nya handböcker och goda exempel från 
kommuner som använder sig av GI och NI

• Fortsätta följa socialstyrelsens arbete men även lyssna på någon kommun som 
kommit långt och kan förmedla sina kunskaper gällande strukturerad 
dokumentation användandet av ICF -KVÅ koder.

• Fördjupning av dagen, framför allt inom socialtjänstens område

• Hur arbetet ser ut i verksamheterna runtom vår kommun , i landet i övrigt. 
Ett exempel från någon kommun som startat och kommit en bit på väg för att 
konkretisera hur det kan gå till.

• Hur börjar jag? Vem kan hjälpa till? För att driva på detta behövs mer kunskaper 
än man får på en föreläsning fm och en repetition på em.



Forts….2
• Hur det rent praktiskt är tänkt att vi ska använda det. För ex HSL borde 

det räcka att använda sig av ICF och KVÅ som gemensamt språk. Ska 
inte behövas en massa processkartor för det.

• Hur kommer implementeringsarbetet i kommunerna att stöttas?

• Hur man tänker i framtiden?  finns det planer på gemensamt arbete 
tillsammans med andra kommuner från VästKom ? Vad är tidspannet? 
Praktiskt arbetsmetod?

• Hur ska vi tänka hos oss? Vem kan bestämma hur det ska se ut i vår 
dokumentation hos oss?
Vilken konkret hjälp kan vi få med att hitta rätt i alla modeller och 
verktyg?
Kan vi samarbeta mer, för att påverka leverantörer av system etc?

• Hur socialstyrelsen har tänkt sig att man ska lyckas få en gemensam 
struktur när man ändå lämnar så mycket öppet kvar till kommunerna 
att lösa bäst dom vill....mycket dåligt tycker jag. Bättre att det fanns 
givna ramar, vårt uppdrag och vårt behov av dokumentation ser ju i 
stort sett samma ut. 

• Ska ICHI ersätta KVÅ ?
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Forts…..3
• Hur verksamheterna och den enskilde användaren tar till 

sig detta.
• Mer detaljerade kunskaper. Hur man kan tänka kring 

processerna, begreppen? och hur dessa förhåller sig till 
varandra.

• Mer exempel riktade mot den kommunala hälso- och 
sjukvården. Mer om tillämpning gränssnitt till verklighet 
utifrån informationsmodellen.

• Mer praktiska exempel och kanske en handledning.
• Räcker för nu
• Självklart fortsatt uppföljning om det arbete som 

Socialstyrelsen skulle göra under hösten. Är det någon ide 
att börja med detta innan det finns klart ?
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Forts….4

• Rädd för barnsjukdomar när man skall implementera NI och 
GI.

• Skulle vara  en mer direkt koppling till hur det kan fungera i 
praktiken lokalt hos oss.

• Tillämpning i gränssnitt
• Varför inte Socst har ett implementeringsuppdrag kopplat 

till arbetet. Idag är det endast de "nördigaste" som infinner 
sig.

• Vill så klart veta så fort det kommer nyheter, 
uppdateringar...

• Ännu mer tips om den faktiska implementeringen i 
verksamheten
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Forts….5

• Hur vi kan samarbeta i dessa frågor.

• I vilka forum kommer detta att tas upp i framtiden? Det är både 
IT, systemutvecklare i datastöd och representanter från vård och 
omsorg som ska samarbeta på denna arenan.

• Information med goda exempel från olika kommuner hur man 
gjort vad gäller GI i dokumentationen etc.

• Intressant att följa samarbetet kring NI och ÄBIC/ IBIC utifrån att 
vi är i startgroparna med införandet av arbetsmodellen. Vill 
gärna få mer info.

• Jag blev tyvärr inte inspirerad till fortsatt arbete, svårt att få 
överblick över vilka steg som bör tas och hur det kan ske. Vad kan 
göras nationellt och lokalt så att respektive kommun inte 
behöver hitta "sin lösning" så att det i slutändan ändå inte blir 
tillräckligt lika?
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Fortsättning …..vad skulle du vilja 
veta mer om….. 

• Jag förstår bakgrunden och varför det är viktigt men jag vill 
vet mer om HUR  ska vi använda det ?

• Jag har inte detta klart för mig i nuläget. Många frågor 
kommer säkert att uppstå under arbetets gång.

• Kanske en workshop, där vi kan utbyta erfarenheter 
tillsammans med guidning från socialstyrelsen.

• Massor mer! Vi behöver få information från någon kommun 
som kommit en bit. Sitta i med våra grannkommuner och 
diskutera begrepp osv. Ser gärna en fortsättning inom snar 
framtid.

• Vad tycker våra förvaltningschefer - är det en viktig 
fråga??????
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Fortsättning…och sista sida

• Detta är inget varje kommun ska göra själva.

• Hur arbetar vi med detta hos oss i vår verksamhet?.

• Hur jobbar man med införande av gemensam 
informationsstruktur? 

• Hur ska man implementera processen /modellen för hälso-
och sjukvård i verksamheten? Det är ju där vi måste börja.

• Kan man ta fram en gemensam utbildning kanske via 
webbutbildning i hur man arbetar med hälso-och 
sjukvårdsprocessen utifrån gemensam 
informationsstruktur?

• Vi behöver göra gemensam informationsstruktur mer 
greppbar för att det ska landa i verksamheten?
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Övriga kommentarer

• Bra initiativ, hur kan en fortsättning se ut?

• Svårt att se hur detta kan användas i praktiken?

• För mycket abstrakt, svårt att hänga med.
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Delade meningar
• Behöver jobba regionalt kring området - är svårt 

för enskilda och enskilda kommuner att jobba med 
frågan kring hur vi ska arbeta med GI. Behövs att 
jobba med kravställandet till våra 
systemleverantörer... men också kring arbetssätt.

• Kunde inte under dagen hitta en nytta som 
motiverar mig att söka mer information. Kändes 
som om detta låg alldeles för långt fram i en 
avlägsen framtid. Inget av våra 
verksamhetssystem kommer att anpassas innan 
någon kräver det för uppföljning och statistik.
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Slutsats

• Inbjudan och programmet speglade att vi som 
planerade var osäkra på kommunernas 
kunskapsnivå och målgrupp. Vilket påverkade 
upplägg samt att det var första gången utbildning 
och information genomfördes. 

• Mer konkreta exempel för socialtjänst och 
kommunal hälso- och sjukvård behövs.

• Mer tid avsatt till fördjupning och dialog.
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