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Dagens kanske tre 

viktigaste kom ihåg!   



Behov av 

information och 

dokumentation!  



Vi måste gå från 

dokumentbaserad 
dokumentation till 

informationsbaserad 

dokumentation! 



Glöm inte 

verksamhetsutvecklingen! 



Ändamålsenlig och strukturerad 

dokumentation 



Vad är ändamålsenlig och 

strukturerad dokumentation? 

Dokumentation i patientjournal eller 

personakt 



Vad är ändamålsenlig och strukturerad 

dokumentation? 

Utgångspunkt för 

vård och stöd och 

behandling av en 

enskild individ 

Dokumentation i patientjournal eller 

personakt 



Vad är ändamålsenlig och strukturerad 

dokumentation? 

Underlag för 

patientens eller 

brukarens 

ställningstagande 

Dokumentation i patientjournal eller 

personakt 



Dokumentation i patientjournal eller 

personakt 

Vad är ändamålsenlig och strukturerad 

dokumentation? 

Fullvärdig som 

underlag för att 

följa upp grupper 

av patienter och 

brukare på olika 

nivåer 



Vad är ändamålsenlig och strukturerad 

dokumentation? 

Lämplig som 

kompletterande 

underlag för 

beslutsstöd 

Dokumentation i patientjournal eller 

personakt 



Vad är ändamålsenlig och strukturerad 

dokumentation? 

Tillräckligt bra för 

att utgöra 

underlag för 

forskning 

Dokumentation i patientjournal eller 

personakt 



Vad är ändamålsenlig och strukturerad 

dokumentation? 

Tillräckligt specifik 

för att tillåta en 

juridisk bedömning 

av den enskilda 

processen  

Dokumentation i patientjournal eller 

personakt 



Vad är ändamålsenlig och strukturerad 

dokumentation? 

Dokumentation i patientjournal eller 

personakt 



Återanvändning! 



Snabb genomgång av tillämpning 



Processmodellera 



Begreppsmodellera 



Informationsmodellera 



Ställningstaganden och beslut – 

vilka kodverk ska användas? 

 
• Vilka fackspråkskällor är 

bäst lämpade för syftet? 

• Kan strukturen i 

informationsmodellen vara 

till hjälp i besluten? 

• Finns det informations-

mängder som inte behöver 

standardiseras/kodas? 



Resultatet: tillämpad terminologibunden 

informationsmodell 

• Beskriver både VAD som ska 

dokumenteras och HUR med 

gemensam informationsstruktur  

• Tydlig koppling mellan 

grunddokumentation och 

informationsutbyte 

• Säkerställer koppling mot föreskrifter 

och nationella statistikbehov 



Vad finns det för hjälp för att 

för att uppnå en 

terminologibunden 

informationsmodell? 

 

NI och nationellt fackspråk! 



Vad är gemensam 

informationsstruktur och nationell 

informationsstruktur? 

Ingela Strandh 



Socialstyrelsens uppdrag 

2015-10-14 24 

• Ett regeringsuppdrag att skapa förutsättningar för en 

ändamålsenlig och strukturerad dokumentation 

i vård och omsorg genom att: 

– samordna det nationella arbetet med en gemensam 

informationsstruktur 

– utveckla och förvalta de grundläggande delarna i den 

gemensamma informationsstrukturen 



Gemensamma 
ansträngningar från 
sektorns alla aktörer för 
att förbättra 
informationshanteringen 
inom hälso- och 
sjukvården och 
socialtjänsten, till gagn för 
invånaren, 
verksamhetens personal 
och beslutsfattare. 

Strategi för 

nationell 

e-hälsa 



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! 



Interoperabilitet 

Definition enligt EU. 

”Interoperabilitet definieras 

som förmåga hos system, 

organisationer eller 

verksamhetsprocesser att 

fungera tillsammans och 

kunna kommunicera med 

varandra genom att 

överenskomna regler följs.” 

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



Gemensam informationsstruktur 

Nationell informationsstruktur +  

Nationellt fackspråk 



Struktur och 

innehåll 
Gemensam Informationsstruktur 

Struktur 

Innehåll 



Struktur och 

innehåll 

Nationell 

informationsstruktur 
Klassifikationer 

Termbank Snomed CT 

Gemensam Informationsstruktur 



Klassifikation för aktiviteter 

• Klassifikation för Socialtjänstens insatser (KSI) 

– KSI ska på ett enhetligt och jämförbart sätt benämna och beskriva de insatser och 

aktiviteter inom socialtjänsten som utförs enligt SoL, LSS, LVU, LVM och 

föräldrabalken 

– Utvecklingen av KSI har framförallt skett utifrån verksamheternas behov och cirka 

270 verksamhetsföreträdare från cirka 60 kommuner  

– Under 2015 och 2016 är fokus på att pröva hur KSI, urval och användarstöd kan 

användas i verksamheterna samt vidareutveckla klassifikationen 

• Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ)  

– KVÅ är en åtgärdsklassifikation som är gemensam för olika verksamhetsområden 

och yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården 

– Koder ur KVÅ är obligatoriska att rapportera till Socialstyrelsens hälsodataregister 

sedan 2007.  
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Klassifikationer av funktionstillstånd, 

funktionshinder och hälsa (ICF)  

• Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) och 

Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa: Barn- och 

ungdomsversion (ICF-CY) 

– Klassifikationerna är svenska versioner av WHO:s International Classification of 

Functioning, Disability and Health (ICF) och International Classification of 

Functioning, Disability and Health - Children & Youth Version (ICF-CY) 

– Används för beskrivning av funktionshinder, funktionstillstånd och behov inom både 

hälso-och sjukvård och socialtjänst 

– Klassifikationerna ICF och ICF-CY kompletterar ICD-10, internationell statistisk 

klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem 

3
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Struktur och 

innehåll 
NI Klassifikati

oner 

Termbank Snomed CT 

Aktivitet 

KVÅ 

HAA10 
(Biopsi av 

bröstkörtel) 

Aktivitet Aktivitet Aktivitet 

Status: planerad Status: 
rekommenderad 

Status: Utförd 



Struktur och innehåll: Aktivitet 

Gemensam 

Informationsstruktur 

NI: Struktur 

NF: Innehåll 
Specifik 

aktivitetskod 

• Vem som planerar, beslutar, utför  
•  Frekvens, tidpunkt  
•  Status för aktiviteten 
• Resultatet av aktiviteten 



Struktur och fackspråk är bra på olika saker 

Fackspråk Vad, hur och varför 

+++ Sjukdomar, symtom, tecken, åtgärder, anatomi, morfologi, 

läkemedelsprodukter, substanser, utrustning, organismer … 

++ Semantiska avgränsningar 

Förfining/detaljering av begrepp (t.ex. lateralitet) 

+ 

+ 

Kliniska situationer (sammanhang/kontext), fynd som är 

föreliggande/frånvarande/oklart, familjeanamnes, tidigare 

anamnes, åtgärd som är begärd/planerad/utförd 

++ Relationer mellan informationsmängder i journalen 

Strukturella avgränsningar (klasser/attribut) 

 

+++ 

Datum, tid, duration, kvantitet, text och ”textmarkörer”, 

Instanser av personer, organisationer och platser 

Struktur Vem, när och var 



Nationell informationsstruktur - 

bakgrund 



Uppdrag att underhålla och förvalta arbetet 

med nationell informationsstruktur och 

nationellt fackspråk, S2007/4754/FS 

”Socialstyrelsen ska vidareutveckla och kvalitetssäkra 

den nationella informationsstrukturen så att den stödjer 

och leder till målen om en strukturerad och 

ändamålsenlig dokumentation i hälso- och sjukvård och 

socialtjänst. I detta ingår att utarbeta normering och 

vägledning för den gemensamma informationsstrukturen 

samt att vidta andra lämpliga åtgärder. Syftet med 

normeringen är att säkerställa att den gemensamma 

informationsstrukturen bidrar till ökad följsamhet mot 

gällande lagstiftning, underlättar tillämpningen av bästa 

tillgängliga kunskap samt ger förutsättningar för 

informationsöverföring mellan hälso- och sjukvård och 

socialtjänst” 



Informationsstrukturens modelltyper 

Vilken verksamhet och vilka avgränsningar?  
• Processmodell 

Vilka centrala begrepp och hur relaterar de till varandra? 
• Begreppsmodell 

Vilka dokumentationskrav och hur ska de struktureras? 
• Informationsmodell 



Nationell informationsstruktur 

39 

Sammanhållna modeller över de uttryckliga 

dokumentationskraven som behövs hållas inom vård- 

och omsorgstagarens individanpassade processer 

 

 

 
Vård och omsorg 

Socialtjänst Hälso- och sjukvård 



Vidareutvecklingen 

• Uppdraget utgår från tidigare arbeten som utförts med ett stort 

antal verksamhetsrepresentanter och patientföreträdare 

• Uppdraget har varit att skapa förfinade modeller som validerats 

mot dokumentationskrav utifrån tre utvalda perspektiv.  

• En metod för det systematiska utvecklingsarbetet har tagits fram  

• De olika begreppsområdena arbetas igenom efter hand 



NI 2015:1 

Dagens dokumentationskrav 

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 

2015-10-14 42 

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 

Tandhälsoregistret 

Läkemedelsregistret 

Dödsorsaksregistret 

Ekonomiskt bistånd 

Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

Insatser för barn och unga 

Socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning 

Tvångsvård av vuxna missbrukare 

*Specifika författningar, register, tillämpningar eller motsvarande 

 



Krav på innehåll – Verksamhetens gemensamma behov 
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Perspektiv Angelägenheter* 
Verksamhetens 
gemensamma 
behov 

Äldres Behov i Centrum (ÄBiC) 

Barns Behov i Centrum (BBIC) 

Hälsoärende 

Nationella Programmet för Datainsamling (NPDi) 

Gemensamma tjänster inom ramen för Nationell eHälsa 

Med verksamhetens gemensamma behov avses specificerade behov 

enligt  2014 års regeringsuppdrag samt  gemensamma tjänster som 

utvecklas inom ramen för Nationell eHälsa (strategin för tillgänglig och 

säker information inom vård och omsorg) 

*Specifika författningar, register, tillämpningar eller motsvarande 

 



Kravställning! 

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

”dokumentations-
krav enligt 
författning” 

”statistikuppföljning” och 
”verksamhetens 
gemensamma behov” 



Nationell informationsstruktur - 

modellerna 



Vidareutvecklade modeller 

Vård och omsorg 

Socialtjänst Hälso- och sjukvård 

Sammanhållande länk 

specialisering specialisering 

• Samma syfte och systematiska krav på innehåll 

• Sammanhållet ramverk av tre modelltyper och två nivåer 
• Informationen fokuserad på individens process 

 



Rubrik: 

Century Gothic, 

bold 33pt 

Processmodellen 
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• Beskriver den process som alla som får individuellt 

behovsprövad och beslutad socialtjänst genomgår.  

 

• Innefattar hela processen från anmälan, ansökan/begäran 

eller annat aktualiseringssätt till uppföljning.  

 

• Den faktiska process som individen går igenom kallas för 

en individanpassad process i socialtjänsten.  

 

• När verksamheterna beskriver sina egna processer och 

arbetsflöden ska de relatera dessa till den process som 

brukaren genomgår.  



Processmodell för socialtjänst NI 2015:2 
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Utforma uppdrag 

Aktualisera Utreda Besluta 

Genomföra 
uppdrag Följa upp 



Begreppsmodell 

• Begreppsmodeller illustrerar vilka begrepp som är centrala 

i ett visst sammanhang och förklarar de begreppens 

inbördes relation. 

• Begreppsmodellerna i NI visar vilka begrepp som är 

centrala inom den del av vård och omsorg som 

processmodellerna beskriver. 

• Begreppen utgår så mycket som möjligt från 

Socialstyrelsens termbank 



Rubrik: 

Century Gothic, 

bold 33pt 

Vilken dokumentation måste 

hållas samman? 

Anmälan 

Information på 

annat sätt 

Aktualiserad 
ansökan eller 
begäran 

Beslut om att 
inleda utredning 

Beskrivet uppdrag 

Beslut om rätt till 

insatser  

Beslut om att 
brukaren inte har 

rätt till insatser och 

avslut 

Beslutsunderlag  

Genomförandepl
an samt av 
utföraren 
redovisad 

uppföljning 

Beslut om att inte 
inleda utredning 

och avslut Ansökan/begäran 
från enskild 

Bedömd effekt av 
beslut och 

uppdrag samt 
avslut 

Utforma uppdrag 

Aktualisera Utreda Besluta 

Genomföra 
uppdrag Följa upp 



Vård och omsorg 

Socialtjänst Hälso- och sjukvård 

Sammanhållande länk 

specialisering 

G
e

n
e

ra
lise

rin
g

        
S
p

e
c

ia
lise

rin
g

 

Varje begreppsområde gås igenom systematiskt i vidareutvecklingen. 

Terminologi och dokumentationskrav harmoniseras, på generell 

respektive specialiserad nivå. 

Ett begreppsområde i taget 

Organisation 
(inom vård och 

omsorg) 

Nämnd, Enskild 
verksamhet, Statens 

institutionsstyrelse 

Vårdgivare, 

vårdenhet 



Begreppsmodell för socialtjänst NI 2015:2 
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Begreppsmodell 

Begrepp 

Definition enligt 

Socialstyrelsens 

termbank 

Beskrivning och 

kommentar enligt NI 

Relation till andra 

modeller 

Närstående 

Definition: person som 

den enskilde anser sig ha 

en nära relation till 

 

Anmärkning: Observera 

att termerna anhörig och 

närstående inte används 

konsekvent i lagtexterna.   

Relation till överliggande 

nivå:  

Närstående 

Motsvarar i 

informationsmodellen:  

Annan person med 

attributet typ 

Individanpassad 

process (inom 

socialtjänst)   

Den individuellt anpassade process 

inom socialtjänst som en brukare 

genomgår med syfte att identifiera 

och hantera problem, tillstånd och 

behov. Processen innefattar hela 

processen från aktualisering till 

uppföljning av genomförandet av 

aktiviteter. Uppföljning kan ske både 

när aktiviteterna har avslutats och 

kontinuerligt under pågående 

aktivitet. 

Relation till överliggande 

nivå:  

Individanpassad process 

(inom vård och omsorg) 

Motsvarar i 

informationsmodellen:  

Individanpassad process i 

socialtjänst 



Informationsmodell 

• Informationsmodellerna i NI visar hur man ska dokumentera den 

information som skapas eller används i den individanpassade 

processen.  

• De visar också hur man ska dokumentera information om de 

begrepp som finns i begreppsmodellen. Dokumentationskraven 

åskådliggörs genom klasser och attribut i informationsmodellen.  

• Vilken information som omfattas av informationsmodellerna i NI 

styrs av angelägenheter inom dessa perspektiv: 

– Dokumentationskrav enligt författning 

– Statistikuppföljning 

– Verksamhetens gemensamma behov 



Exempel 

Aktivitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tid 

kod 

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 

”Inbyggt” krav direkt i informationsmodellen  



Informationsmodell 
Aktivitet 
Klassen aktivitet håller information om något som kan utföras av någon eller något inom socialtjänst. Det kan exempelvis röra 
sig om att en socialtjänstpersonal utför något. Inom socialtjänsten kan man dela upp aktiviteterna i administrativa, utredande 
och individstödjande aktiviteter. Exempel på administrativa aktiviteter är inleda utredning och ompröva beslut. Exempel på 
utredande aktiviteter är olika tester eller observationer av tillstånd och omgivningsfaktorer. Exempel på individstödjande 
aktiviteter är behandlande samtal, färdighetsträning, emotionellt stöd och kompensatoriskt stöd. Aktiviteter kan vara 
exempelvis pågående, utförda, önskade eller planerade. 

Relation till överliggande nivå: Aktivitet 
Relation till begreppsmodell: Aktivitet (inom socialtjänst), Beviljad insats och Uppdrag 

Attribut Beskrivning Dokumentationskrav återfinns i Datatyp Multiplicitet 

kod Kod för den typ av aktivitet som avses, 

exempelvis genom användande av en 

kod från en klassifikation för insatser.  

Observera att det är obligatoriskt att 

ange antingen attributet kod eller 

beskrivning. 

Författning: 

SFS 1982:763, 3 f § 

SFS 1988:870, 9 §, 10 §, 11 §, 15 §, 45 § 

SFS 1990:1404, 10 a §, 10 e § 

SFS 1990:52, 4 §, 7 §, 8 §, 13 §, 14 a §, 14 §, 15 a §, 15 b §, 15 c §, 

15 §, 16 §, 17 a §, 17 §, 19 §, 20 §, 22 §, 24 §, 25 §, 28 §, 29 §, 32 §, 

41 § 

SFS 1991:1128, 7 a §, 16 § 

SFS 1993:1090, 4 § 

SFS 1993:387, 15 §, 16 §, 21 a §, 23 a §, 24 d §, 24 f §, 28 f §, 28 g § 

SFS 2001:453, 2 kap. 7 §, 11 kap. 1 a §, 11 kap. 3 §, 11 kap. 5 §, 11 

kap. 6 §, 12 kap. 8 §, 12 kap. 10 §, 14 kap. 5 §, 14 kap. 6 §, 14 

kap. 7 § 

SFS 2001:937, 3 kap. 11 §, 3 kap. 12 §, 3 kap. 13 §, 3 kap. 14 §, 3 

kap. 16 a §, 3 kap. 16 §, 5 kap. 1 a §, 5 kap. 1 d § 

SOSFS 2005:27, 3 kap. 4 §, 4 kap. 3 § 

SOSFS 2014:5, 4 kap. 9 §, 4 kap. 10 §, 4 kap. 11 §, 4 kap. 15 §, 4 

kap. 16 §, 5 kap. 1 §, 5 kap. 3 §, 5 kap. 6 §, 5 kap. 7 §, 5 kap. 8 §, 

5 kap. 10 §, 5 kap. 11 §, 5 kap. 12 §, 5 kap. 15 §, 5 kap. 16 §, 5 

kap. 17 §, 5 kap. 19 §, 5 kap. 20 §, 5 kap. 21 §, 5 kap. 22 §, 5 kap. 

23 §, 5 kap. 24 §, 5 kap. 25 §, 6 kap. 1 §, 6 kap. 2 §, 6 kap. 4 §, 6 

kap. 5 §, 7 kap. 1 §, 7 kap. 2 §, 7 kap. 4 §, 7 kap. 5 §, 7 kap. 7 §, 7 

kap. 9 §, 7 kap. 10 §, 7 kap. 11 §, 7 kap. 12 §, 7 kap. 13 § 

 

Statistikuppföljning: 

Registret över ekonomiskt bistånd 

Registret över insatser enligt lagen om stöd och service till viss 

funktionshindrade 

Registret över insatser för barn och unga 

Registret över socialtjänstinsatser till äldre och personer med 

funktionsnedsättning 

CV 0..1 
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Struktur och innehåll: Aktivitet 

Gemensam 

Informationsstruktur 

NI: Struktur 

NF: Innehåll 
Specifik 

aktivitetskod 

• Vem som planerar, beslutar, utför  
•  Frekvens, tidpunkt  
•  Status för aktiviteten 
• Resultatet av aktiviteten 



Tillämpa GI-socialtjänst 

Ola Grönnesby 



Vidareutvecklade modeller 

Vård och omsorg 

Socialtjänst Hälso- och sjukvård 

Sammanhållande länk 

specialisering specialisering 

• Samma syfte och systematiska krav på innehåll 

• Sammanhållet ramverk av tre modelltyper och två nivåer 
• Informationen fokuserad på individens process 

 



Tillämpa NI 

Tillämpa processmodellen 

Tillämpa begreppsmodellen 

Tillämpa informationsmodellen och terminologibinda 

 

Främst BBIC, ÄBIC, SKLs faderskapsprojekt används som 

exempel 



BBIC- stöd för socialtjänsten 

63 

• Stärka barnets delaktighet och inflytande 

• Förbättra samarbetet med barnets familj och nätverk 

• Skapa struktur och systematik för att underlätta 

uppföljning 

• Bidra till ökad kvalitet och rättssäkerhet 



•Behovsinriktat 

arbetssätt 

•systematiskt arbetssätt 

•Strukturerad 

dokumentation 

•Gemensamt språk (ICF) 

Äldres behov i 

centrum 

64 



SKL Faderskap 

• Ett projekt som startade i Skåne 

• Plockades sedan upp av SKL och gjordes nationellt  

• Syftar till att digitalisera kommunikationen mellan Skatteverket och 

kommunerna avseende sambofaderskap 

• Elektroniskt överföring av information som idag skickas på blanketter med 

post  

• I förlängningen också arbeta med utveckling av sambofaderskapsprocessen 

 



Använder NI för att 

kartlägga och 

beskriva sitt 

dokumentationsbehov 

NI Begreppsmodell 

Bedöma 

behov 

av 

åt gärder 

Ta emot  

vård-

begäran 

Bedöma 

behov  

av 

ut redning 

U t re

da 

Åt gärda 

Följ

a 

upp 

NI processmodell 

Tillämpade 

begreppsmodeller 

och vid behov 

tillämpade 

processmodeller 



Att tillämpa processmodellen ger 

ett systematiskt arbetssätt 

• Beskrivning av processer, rutiner, samverkan 

och systematiskt förbättringsarbete 

• Följa upp, förbättra och utveckla ny 

kunskap 
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Rubrik: 
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Tillämpad 

processmodell/arbetsflödemodell 

Utforma uppdrag 

Ta emot 

vårdbegäran för 

egen räkning 

Bedöma behov  

av utredning 
Utreda 

Genomföra 

uppdrag 
Följa upp 



BBIC Dokumentationsstöd - översikt 



ÄBIC Process och resultat 
Utifrån Socialtjänstens övergripande process 

Utreda Besluta  Aktualisera 

Hantera 
ansökan 

Inhämta 
fakta 

Bedöma 
behov 

Genomföra uppdrag 
Följa 
upp 

Utforma 
uppdrag 

Överföra 
information 
om behov 

Planera 
genom-
förande 

Följa upp 
genom-
förande 

Följa upp 
resultat och 

kvalitet 

Ursprunglig 
frågeställning 

Förtydligad 
frågeställning 

Uppgifter 
från den 
enskilde 

Uppgifter               
från andra 

Bedömt 
funktions-
tillstånd 

Avsett 
funktions-
tillstånd 

Bedömt 
behov av 
insatser 

Förslag på 
insatser 

Övergripande 
mål med 
insatser 

Överförd 
information 

Planerat 
genom-
förande 

Nytt bedömt  
funktionstillstånd 

Måluppfyllelse 

Resultat av 
genom-
förande 

Genomförda/ 
ej genomförda 

insatser 

Genomföra 
insats 

Uppgifter från 
den enskilde 

Uppgifter               
från andra 
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Sambofaderskap 

? 

 

 



Tillämpad 

processmodell/arbetsflödesmodell 

2015-10-14 72 

• Beskriver individens process 

• Stöd i att identifiera och beskriva vilka 

begrepp som det måste hållas 

information om 

• Stöd i att utreda vilken information som 

redan dokumenterats och kan 

återanvändas 

• Stöd i att identifiera aktörer och roller 

• Utgår från en nationell, gemensam 

beskrivning 



Använder NI för att 

kartlägga och 

beskriva sitt 

dokumentationsbehov 

NI Begreppsmodell 

Bedöma 

behov 

av 

åt gärder 

Ta emot  

vård-

begäran 

Bedöma 

behov  

av 

ut redning 

U t re

da 

Åt gärda 

Följ

a 

upp 

NI processmodell 

Tillämpade 

begreppsmodeller 

och vid behov 

tillämpade 

processmodeller 



Behovsbeskrivning sambofaderskap 

Utredning och fastställande av 

faderskap/föräldraskap görs på olika blanketter och 

handläggs i Socialnämndens verksamhetssystem. 

När ett barn fötts av en ogift moder skickar 

Skatteverket blanketten ”underrättelse om nyfött 

barn” via post till socialtjänsten som utreder 

faderskapet/föräldraskapet och skickar tillbaka 

information om fastställda faderskap/föräldraskap 

till Skatteverket med post.  



Begreppsmodell sambofaderskap 

• Blanketter analyseras 

• Från SKV: mor, nyfött barn samt kommun. 

• Till SKV: barn, mor, far, utredande 

kommun/nämnd, handläggare, gemensam 

vårdnad. 

 



Begreppsmodell 

Nyfött barn Far Utredande 

kommun 

Mor Gemensam

vårdnad 



Begreppsmodell 

Nyfött barn Mor Utredande 

kommun 

Far 

har 

har 

utreder 

Gemensam 

vårdnad 

kan ha 

kan ha 

om 



Begreppsmodell för socialtjänst 

NI 2015:2 

78 



ÄBIC (OBS! Preliminärt arbetsmaterial) 



Del av ÄBIC (OBS! preliminärt arbetsmaterial) 



Del av BBIC 
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Tillämpad begreppsmodell 

sambofaderskap 



Tillämpad begreppsmodell 

2015-10-14 83 

• Beskriver vilka begrepp som 

hanteras inom processen 

• Beskriver begreppens 

inbördes relationer 

• Stöd i att identifiera vilken 

information som kan 

struktureras 

• Utgår från en nationell, 

gemensam beskrivning 

 



”Tillämpade modeller” 

Använder NI för att 

kartlägga och 

beskriva sitt 

dokumentationsbehov 

BBIC ÄBIC SKL 

faderskap 

NI Begreppsmodell 

Bedöma 

behov 

av 

åt gärder 

Ta emot  

vård-

begäran 

Bedöma 

behov  

av 

ut redning 

U t re

da 

Åt gärda 

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 



Från begreppsmodell  

till informationsmodell 

 

85 

Begrepp Definition enligt 

Socialstyrelsens 

termbank  

 

Beskrivning 

och 

kommentar 

enligt NI   

 

Relation till andra modeller   

 

Beviljad 

insats 

Insats som den 
enskilde är 
berättigad till 
enligt beslut av 
socialnämnd eller 
annan kommunal 
nämnd. 

Se NI. Här 

avses med 

beviljad insats 

endast de 

som är 

individuellt. 

Inriktade.  

Relation till överliggande nivå: 

Saknas 

 

Motsvarar i informationsmodellen: 

Aktivitet  



Informationsmodell för socialtjänst 
NI 2015:2 



Enkelt exempel sambofaderskap 

information från SKV 



En instans, två varianter av 

informationen till SKV 

Anna Annasdotter 

661122-3344 är mor till 

Bea 150606-3344. Efter 

utredning av 

handläggaren Carl 

Karlsson och beslut av 

Familjerätten i Göteborgs 

kommun fastställs Bo 

Bossesson 551213-5566 

som far. Föräldrarna har 

överenskommit om 

gemensam vårdnad. 

72705000 6611223344 

67822003 1506063344 

Carl Karlsson 1480 

67147004 5512135566 

Gemensam vårdnad 

true  

 



Som en specifik instans av 

informationsmodellen till SKV 



Ställningstaganden och beslut – 

vilka kodverk ska användas? 

 
• Vilka fackspråkskällor är 

bäst lämpade för syftet? 

• Kan strukturen i 

informationsmodellen vara 

till hjälp i besluten? 

• Finns det informations-

mängder som inte behöver 

standardiseras/kodas? 

Niklas Eklöf, Erika Ericsson 



Triangeln 

BBIC Triangeln 



ÄBIC 

•Har gjort ett eget urval ur ICF 

•Har eget kodverk för till exempel 

övergripande mål och måluppfyllelse 

 

•Arbetar på att ta fram begrepps och 

informationsmodell med tillhörande 

instansmodeller. 

 



ÄBIC Process och resultat 
Utifrån Socialtjänstens övergripande process 

Utreda Besluta  Aktualisera 

Hantera 
ansökan 

Inhämta 
fakta 

Bedöma 
behov 

Genomföra uppdrag 
Följa 
upp 

Utforma 
uppdrag 

Överföra 
information 
om behov 

Planera 
genom-
förande 

Följa upp 
genom-
förande 

Följa upp 
resultat och 

kvalitet 

Ursprunglig 
frågeställning 

Förtydligad 
frågeställning 

Uppgifter 
från den 
enskilde 

Uppgifter               
från andra 

Bedömt 
funktions-
tillstånd 

Avsett 
funktions-
tillstånd 

Bedömt 
behov av 
insatser 

Förslag på 
insatser 

Övergripande 
mål med 
insatser 

Överförd 
information 

Planerat 
genom-
förande 

Nytt bedömt  
funktionstillstånd 

Måluppfyllelse 

Resultat av 
genom-
förande 

Genomförda/ 
ej genomförda 

insatser 

Genomföra 
insats 

Uppgifter från 
den enskilde 

Uppgifter               
från andra 
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Familjerådgivning 
• Saknas dokumentationskrav och plikt. 

• Hög sekretess. Allt material ska förstöras när kontakten 

upphör. 

• Brukarna kan i princip vara anonyma. 

• Gråzon kring behålla ”ärendeblad” för behov att lämna 

statistiska uppgifter till Socialstyrelsen . 

 

• Använda GI för systematisk uppföljning går men kan tyckas 

onödigt. 

• Om resten av verksamheten använder en strukturerad 

uppföljning med GI som grund kan familjerådgivning tillämpa 

samma men bara sammanställningen kan ges elektroniskt.    



De två viktigaste 

informationsmodellsklasserna? 



Observation: 

Status, typ och värde 

• Observation.status  

– Är obligatoriskt och används för att skilja på observationer i olika skeden: faktiskt 

observerade, potentiella måltillstånd eller tillstånd brukare löper risk att hamna i.  

• Observation.typ 

– Kan användas för större klassificeringsgrunder som exempelvis ”huvudbehov” 

men även specifika indelningsgrunder i samband med olika skalor med 

mätvärden 

• Observation.värde  

– Är obligatorisk och alltid det mest centrala innehållet i observationen. Detta 

attribut innehåller resultatet av observationen och datatypen är ANY (vanligtvis en 

kod).  



ÄBIC exempel: Observation med 

typ och värde 
Attribut Beskrivning 

Tillämpad 
datatyp 

Tillämpad 
multi-
plicitet 

Värden och Koder från nationellt fackspråk 

typ 
Kod för den typ av 
observation som avses.  

CV 1 ICF d630 Att bereda måltider 

status Kod för observationens status 
CV 

  
1 Bedömt måltillstånd i uppföljning 

tid 

Angivelse av den tid då det 
som observerats faktiskt 
förekom. 

Beroende på valt värde kan 
datatyperna TS för tidpunkt 
eller datatypen IVL(TS) för 

tidsintervall användas.  

TS|IVL(TS) 1   

värde 
Angivelse av värde som 
innehåller resultatet av 
observationen. 

PQ 1 3 Delvis 



Aktivitet: 

Status, kod och beskrivning 

• Aktivitet.status  

– Är obligatorisk och används för att skilja på aktiviteter i olika skeenden: 

exempelvis är planerad eller utförd 

• Aktivitet.kod 

– Kod för den typ av aktivitet som avses, exempelvis genom användande av en kod 

från en klassifikation för insatser.  

• Aktivitet.beskrivning  

– Textuell beskrivning av den aktivitet som avses. Används antingen som 

komplement till eller istället för attributet kod.  

 

Observera att det är obligatoriskt att ange antingen attributet kod eller beskrivning. 

 

  



Aktivitet och status 

Aktivitet 

KSI 

FAF.PV.ZZ 

Utförd aktivitet Rekommenderad 

aktivitet 
Planerad 

aktivitet 
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Tillämpad terminologibunden 

informationsmodell 



Koda och terminologibinda 



Tillämpad informationsmodell 

102 

• Beskriver både VAD som ska dokumenteras och 

HUR med gemensam informationsstruktur 

• Säkerställer koppling mot föreskrifter och 

nationella statistikbehov  

• Tydlig koppling mellan grunddokumentation och 

informationsutbyte 

• Ett nationellt, gemensamt sätt att beskriva behov 

och kravställa tjänster 

• Utgår från en nationell, gemensam beskrivning 



Observation Brukare Aktivitet 

Nationell tjänsteplattform 

”Tillämpade modeller” 

Använder NI för att 

beskriva sitt 

dokumentationsbehov 

Konsumerar och 

producerar data via 

tjänsteplattformen 

enligt de tillämpade 

modellerna 

ÄBIC BBIC SKL 

Faderskap 

NI Begreppsmodell 

Bedöma 

behov 

av 

åt gärder 

Ta emot  

vård-

begäran 

Bedöma 

behov  

av 

ut redning 

U t re

da 

Åt gärda 

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 



Bildande av nätverk och 

samtalspart till Socialstyrelsen 

•Nätverk är än så länge mer av lokal natur 

 

•Socialstyrelsen har två referensgrupper 

för GI 

– Landsting 

– Socialtjänst 

 

•Anmäl intresse till 

ola.gronnesby@socialstyrelsen.se 



Referenser 

• BBIC- Barns behov i centrum 

http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/bbic/ 

• Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten  

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-1-10 

• Äldres behov i centrum – Behovsinriktat och systematiskt arbetsätt med 

dokumentation av individens behov utifrån ICF  

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-4-3 

 

 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-1-10
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-1-10
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-1-10
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-1-10
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-1-10
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-1-10


Tillämpa GI för hälso-och sjukvård 

Ingela Strandh 



Nationell informationsstruktur 

107 

Sammanhållna modeller över de uttryckliga 

dokumentationskraven som behövs hållas inom vård- 

och omsorgstagarens individanpassade processer 

 

 

 
Vård och omsorg 

Socialtjänst Hälso- och sjukvård 



Hur ska det användas? –  

vad är vad? 



Hur ska det användas? –  

vad är vad? 

 NI visar verkligheten ur 3 

perspektiv, 

 vilket innebär 93 angelägenheter. 



Hur ska det användas? –  

vad är vad? 

Enskilda behov från 

verkligheten 

Uttrycks med 

Instans av NI som visar 

behovet 

Klass-

diagram 

Instans-

diagram 



Tillämpa NI 

Tillämpa processmodellen 

Tillämpa begreppsmodellen 

Tillämpa informationsmodellen  

Terminologibinda (koppla in nationellt fackspråk) 

 

Exempel: 

Nationella riktlinjer för levnadsvanor  



Tillämpa processmodellen 



Ställningstaganden och beslut – 

var börjar man? 

• Vilka avgränsningar 

behöver göras? 

• Vilken information ska 

ingå och vad styr? 

• Vilken information 

behöver struktureras? 



Nationella riktlinjer för levnadsvanor 

• Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder ger rekommendationer om 

metoder för att förebygga sjukdom genom att stödja patientens förändring av de 

ohälsosamma levnadsvanorna tobakskonsumtion, alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet 

och matvanor 

• Inom uppdraget att stödja införandet av riktlinjerna behövs en minsta gemensam 

informationsstruktur för dokumentation och information om en patients levnadsvana 

för sjukvårdshuvudmännen och som kan användas för uppföljning och utvärdering av 

riktlinjerna.  

• Indikationer för fråga om levnadsvana 

• Levnadsvanebeskrivning 

• Åtgärder att förändra levnadsvanor 

• Organisationer som utför åtgärder 

 

 



Använder NI för att 

kartlägga och 

beskriva sitt 

dokumentationsbehov 

NI Begreppsmodell 

Bedöma 

behov 

av 

åt gärder 

Ta emot  

vård-

begäran 

Bedöma 

behov  

av 

ut redning 

U t re

da 

Åt gärda 

Följ

a 

upp 

NI processmodell 

Tillämpade 

begreppsmodeller 

och vid behov 

tillämpade 

processmodeller 
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Bedöma behov 

av åtgärder 

Ta emot 

vårdbegäran för 

egen räkning 

Bedöma behov  

av utredning 
Utreda 

Åtgärda Följa upp 

Avgränsa verksamhetsområdet 

genom processmodellen 



Rubrik: 

Century Gothic, 

bold 33pt 

Tillämpad processmodell/ 

arbetsflödemodell 

Bedöma behov 

av åtgärder 

Ta emot 

vårdbegäran för 

egen räkning 

Bedöma behov  

av utredning 
Utreda 

Åtgärda Följa upp 

Syftet med processen är att identifiera patienter som har 

sådana levnadsvanor som ur hälsosynpunkt bedöms utgöra en 

hälsorisk för patienten, och till dessa patienter erbjuda stöd till 

att förändra sina levnadsvanor.  



Tillämpad processmodell/ 

arbetsflödesmodell 
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• Beskriver individens process 

• Stöd i att identifiera och beskriva vilka 

begrepp som det måste hållas 

information om 

• Stöd i att utreda vilken information som 

redan dokumenterats och kan 

återanvändas 

• Stöd i att identifiera aktörer och roller 

• Utgår från en nationell, gemensam 

beskrivning 



Tillämpa begreppsmodellen 



Rubrik: 

Century Gothic, 

bold 33pt 

Identifiera begreppen 

Begreppens definition eller beskrivning är 

viktiga att läsa för att säkerställa att rätt 

begrepp används på ett entydigt sätt 



Begreppsmodell 

“Enkla råd om tobaksbruk rekommenderas för 

patienter med riskbruk av tobak och planerad 

operation.”  



Begreppsmodell 

“Enkla råd om tobaksbruk rekommenderas för 

patienter med riskbruk av tobak och planerad 

operation.”  



Begreppsmodell 

Patient Planerad 

operation 

Enkla råd 

om 

tobaksbruk 

Riskbruk av 

tobak 



Begreppsmodell för 

hälso- och sjukvård 

NI 2015:2 

124 

Vilka begrepp ingår? 



Begreppsmodell 

Patient: Patient Planerad 

operation: 

Planerad 

Aktivitet 

Enkla råd om 

tobaksbruk: 

Utförd aktivitet 

Riskbruk av 

tobak: 

Observerat 

hälsotillstånd 



Begreppslista 

126 

Begrepp 
Definition enligt 
Socialstyrelsens termbank 

Beskrivning och kommentar enligt NI 2015:1 samt kompletterande 
beskrivningstext för den instansierade modellen för levnadsvanor 

Levnadsvana: 

Observerat 
hälsotillstånd 

  

Hälsotillstånd som observerats av patient, hälso- och sjukvårdspersonal 
eller av till exempel en medicinteknisk produkt. Med observerat 
hälsotillstånd innefattas här även resultatet av bedömningar som hälso- 
och sjukvårdspersonal gör.  

Det värde som patienten uppger för en levnadsvana 
(tobakkonsumtion, alkoholkonsumtion, matvanor och fysisk aktivitet).  
Värdet är patientens egen uppskattning och utgör underlag för hälso- 
och sjukvårdspersonalens riskbedömning. 

Indikation för åtgärd: 

Observerat 
hälsotillstånd 

  

Hälsotillstånd som observerats av patient, hälso- och sjukvårdspersonal 
eller av till exempel en medicinteknisk produkt. Med observerat 
hälsotillstånd innefattas här även resultatet av bedömningar som hälso- 
och sjukvårdspersonal gör.  

Hälsotillstånd som påverkar riskbedömningen, t.ex. olika diagnoser, 
graviditet eller amning. 

Organisation (inom 
hälso- och sjukvård) 

  
Organisation som beslutar om, har ansvar för och/eller utför aktiviteter 
inom hälso- och sjukvård.  

Patient 

Definition: person som 
erhåller eller är registrerad 
för att erhålla hälso- och 
sjukvård 

  

Indikation för åtgärd:  

Planerad aktivitet 
  

Aktivitet inom hälso- och sjukvård som är planerad att ske.  

Åtgärd som planeras att genomföras och som påverkar 
riskbedömningen av levnadsvanor. 

Erbjuden åtgärd: 

Utförd aktivitet 
  

Aktivitet inom hälso- och sjukvård som har utförts.  

Åtgärd som har erbjudits av hälso- och sjukvårdspersonalen för att 
stödja patienten att förändra en levnadsvana.  

Genomförd åtgärd: 

Utförd aktivitet 
  

Aktivitet inom hälso- och sjukvård som har utförts.  

Åtgärd som genomförts i samverkan mellan patient och av hälso- och 
sjukvård för att stödja patienten att förändra en levnadsvana 



Begreppsmodell 

“Enkla råd om tobaksbruk rekommenderas för 

patienter med riskbruk av tobak och planerad 

operation.”  



Begreppsmodell 

Patient: Patient Planerad 

operation: 

Planerad 

Aktivitet 

Enkla råd om 

tobaksbruk: 

Utförd aktivitet 

Riskbruk av 

tobak: 

Observerat 

hälsotillstånd 

har 

har 

rekommenderas 

för 
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•Beskriver vilka begrepp 

som hanteras inom 

processen 

•Beskriver begreppens 

inbördes relationer 

•Stöd i att identifiera vilken 

information som kan 

struktureras 

•Utgår från en nationell, 

gemensam beskrivning 

 



Tillämpa informationsmodellen 



”Tillämpade modeller” 

Använder NI för att 

kartlägga och 

beskriva sitt 

dokumentationsbehov 

Blodtryck Nationell 

riktlinje 

Intyg 

NI Begreppsmodell 

Bedöma 

behov 

av 

åt gärder 

Ta emot  

vård-

begäran 

Bedöma 

behov  

av 

ut redning 

U t re

da 

Åt gärda 

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 
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Begrepp Definition enligt 

Socialstyrelsens 

termbank  

 

Beskrivning 

och 

kommentar 

enligt NI   

 

Relation till andra modeller   

 

Utförd 

aktivitet 

Aktivitet inom 

hälso- och 

sjukvård som 

har utförts 

Relation till överliggande nivå: 

Aktivitet (inom vård och omsorg) 

 

Motsvarar i informationsmodellen: 

Aktivitet med attributet status 



Informationsmodell för hälso- och sjukvård 
NI 2015:2 
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Preliminär modell 

Levnadsvana mätvärde: 

Observation 

--------------------------- 

Typ:  

Status:  

Tid: 

Värde:  

Genomförd Åtgärd: 

Utförd Aktivitet 

--------------------------- 

Kod:  

Status:  

Tid: 

Negation:  

samband 



Terminologibinda –  

nationellt fackspråk 



Ställningstaganden och beslut – 

vilka kodverk ska användas? 

 
• Vilka fackspråkskällor är 

bäst lämpade för syftet? 

• Kan strukturen i 

informationsmodellen vara 

till hjälp i besluten? 

• Finns det informations-

mängder som inte behöver 

standardiseras/kodas? 



Hur ska informationen struktureras? 

– Indikationer för fråga om levnadsvana:  

• Snomed CT för planerade operationer 

• ICD för riskhöjande diagnoser 

• Snomed för riskhöjande tillstånd 

– Levnadsvanebeskrivning:  

• Snomed CT för kliniska fynd 

• Snomed CT för mätvärden 

– Åtgärder att förändra levnadsvanor 

• KVÅ för rapportering  

– Organisationer som utför åtgärder 

• HSA för uppföljning 



Levnadsvana mätvärde: 

Observation med typ och värde 
Attribut Beskrivning 

Tillämpad 
datatyp 

Tillämpad 
multi-
plicitet 

Koder från nationellt fackspråk 

typ 
Kod för den typ av 

observation som avses.  
CV 1 

Kodlista från Snomed CT: 

46151000052107 | antal standardglas alkohol per vecka | 

46161000052105 | antal tillfällen med intensivkonsumtion av 
alkohol per månad | 

46071000052100 | antal aktivitetsminuter per vecka | 

46141000052109 | poäng enligt Socialstyrelsens kostindex | 

230056004 | cigarettförbrukning | 

228500003 | snusförbrukning | 

status Kod för observationens status 
CV 

  
1 Utredning pågår angående kod och term från Snomed. 

tid 

Angivelse av den tid då det 
som observerats faktiskt 
förekom. 

Beroende på valt värde kan 
datatyperna TS för tidpunkt 
eller datatypen IVL(TS) för 
tidsintervall användas.  

TS|IVL(TS) 1   

värde 
Angivelse av värde som 
innehåller resultatet av 
observationen. 

PQ 1 Numeriskt värde 

Klassen Levnadsvana mätvärde: Observation håller information om det värde som patienten uppger för de fyra levnadsvanorna tobakskonsumtion, 

alkoholkonsumtion, matvanor och fysisk aktivitet. Värdet är patientens egen uppskattning och utgör underlag för hälso- och sjukvårdspersonalens 

riskbedömning. 

  

Vad ett standardglas är och vad intensivkonsumtion innebär finns beskrivet i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, i 

kapitlet om alkoholkonsumtion. 

Hur aktivitetsminuter ska räknas ut finns beskrivet i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, i kapitlet om fysisk aktivitet. 

Kostindex beräknas utifrån svaren på de frågor om matvanor som finns i indikatorsbilagan till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för 

sjukdomsförebyggande metoder. 

Måttenheten för cigarettförbrukning är styck/dag och för snusförbrukning dosor/vecka.  



Levnadsvana kod:  

Observation med värde 

Attribut Beskrivning 
Tillämpad 

datatyp 

Tillämpad 

multi-

plicitet 

Koder från nationellt fackspråk 

status Kod för observationens status 
CV 

  
1 

Utredning pågår angående kod och 

term från Snomed CT. 

tid 

Angivelse av den tid då det som 

observerats faktiskt förekom. 

Beroende på valt värde kan 

datatyperna TS för tidpunkt eller 

datatypen IVL(TS) för tidsintervall 

användas. För pågående 

observationer som exempelvis 

före detta rökare sätts starttiden 

som den tidpunkt personen 

slutade röka. 

TS|IVL(TS) 1   

värde 
Angivelse av värde som innehåller 

resultatet av observationen. 
CV 1 

Kodlista från Snomed CT: 

266919005 | har aldrig varit rökare | 

281018007 | före detta cigarrettrökare |  

266920004 | cigarettrökning med ringa 

förbrukning | 

449868002 | dagligrökare | 

228502006 | har aldrig använt snus | 

449867007 | använder snus ibland | 

228503001 | före detta snusare | 

449869005 | använder snus dagligen | 
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• Beskriver både VAD som ska dokumenteras och 

HUR med gemensam informationsstruktur 

• Säkerställer koppling mot föreskrifter och 

nationella statistikbehov  

• Tydlig koppling mellan grunddokumentation och 

informationsutbyte 

• Ett nationellt, gemensamt sätt att beskriva behov 

och kravställa tjänster 

• Utgår från en nationell, gemensam beskrivning 



Observation Patient Aktivitet 

Nationell tjänsteplattform 

”Tillämpade modeller” 

Använder NI för att 

beskriva sitt 

dokumentationsbehov 

Konsumerar och 

producerar data via 

tjänsteplattformen 

enligt de tillämpade 

modellerna 

Blodtryck Nationell 

riktlinje 

intyg 

NI Begreppsmodell 

Bedöma 

behov 

av 

åt gärder 

Ta emot  

vård-

begäran 

Bedöma 

behov  

av 

ut redning 

U t re

da 

Åt gärda 

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 



Kunskapstyrning 



Dokumentation i patientjournal eller 

personakt 



Dokumentation i 

patientjournal 

eller personakt 



Analyserar Strukturerar 

Rapporterar Levererar 

Behovs- och problemanalys 

för val av åtgärder 

Resultat 

Bästa tillgängliga kunskap 

Dokumentation i 

patientjournal 

eller personakt 

  

Behovs- och problemanalys 

för val av åtgärder 

Vård och omsorg på lokal  

och regional nivå 

God hälsa, vård  

och omsorg för hela  

befolkningen 

Resultat 

Uppföljning Statistik Utvärdering 

Bästa tillgängliga kunskap 

Föreskrifter Indikatorer 

Målnivåer 

Riktlinjer 

Vägledningar 

Rekommen-

dationer 



  

Behovs- och problemanalys 

för val av åtgärder 

Vård och omsorg på lokal  

och regional nivå 

Enhetliga termer och gemensam  

informationsstruktur 

God hälsa, vård  

och omsorg för hela  

befolkningen 

Resultat 

Uppföljning Statistik Utvärdering 

Bästa tillgängliga kunskap 

Föreskrifter Indikatorer 

Målnivåer 

Riktlinjer 

Vägledningar 

Rekommen-

dationer 

Socialstyrelsens modell för att utveckla 

god hälsa, vård och omsorg 

Analyserar Strukturerar 

Rapporterar Levererar 



Användarstöd 



Vilka användarstöd finns? 

• Grundläggande förutsättningar i webbutbildning i e-hälsa och välfärdsteknologi i 

socialtjänsten. 

http://www.kunskapsguiden.se/utbildning/E-halsa-och-valfardsteknologi-i-

socialtjansten/Sidor/Default.aspx  

• Nationell informationsstruktur 2015:2 – modeller och tillämpningsanvisningar 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-6-53 

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

• Processbeskrivning för strukturera och koda information enligt gemensam 

informationstruktur för elektronisk hantering 

– Planerad publicering hösten 2015 

– Övergripande process samt kopplade stöddokument  
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Processen för att strukturera och koda 

information för elektronisk hantering 

 



Kontakta oss 

• Förvaltningen av den Nationella informationsstrukturen 

ni@socialstyrelsen.se 

• Prenumerera på nyhetsbrev för e-hälsa och gemensam 

informationsstruktur 

http://www.socialstyrelsen.se/nyhetsbrev 

 

 

 

mailto:ni@socialstyrelsen.se
http://www.socialstyrelsen.se/nyhetsbrev
http://www.socialstyrelsen.se/nyhetsbrev


Referenser 

• Informationsspecifikation för levnadsvanor – tobakskonsumtion, 

alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet och matvanor  

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-2-50 

• Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten  

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-1-10 

• Äldres behov i centrum – Behovsinriktat och systematiskt arbetsätt med 

dokumentation av individens behov utifrån ICF  

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-4-3 
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Mer information finns på: 
www.socialstyrelsen.se 

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

Förvaltningen av den Nationella informationsstrukturen 

ni@socialstyrelsen.se 

Frågor och fortsatt kontakt 

http://www.socialstyrelsen.se/

