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Powerpointbilder från webbinariet hittar du här:
https://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/content/pdf/Webbinarium 20190613.pdf



Information om NI och nyheterna i version 2019:2 hittar du här:
https://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/



Frågor, synpunkter och förslag kan lämnas här:
https://gi-socialstyrelsen.custhelp.com/app/home

Nedan besvarar vi frågor som inkom via chatten, vid webbinariet. Vi hänvisar
också vidare till mer information på vår webb.

Samverkan och behovsinventering
Det kom en fråga om hur NI-förvaltningen samarbetar med Inera i deras arbete
med ”grunddata”, dvs. det projekt som tar fram en så kallad referensarkitektur
för grunddata och kataloger. Det finns samverkan mellan Inera, e-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen m.fl. i dessa frågor. Exempelvis deltar samma terminologer i Ineras projekt som i NI-förvaltningen. Projektet ligger dock närmre arbetet med GIMVO (E-hälsomyndighetens arbete med gemensam informationsmodell för verksamhet och organisation). Arbetet sker på referensmodellsnivå.
Även i GIMVO samverkar många aktörer och Socialstyrelsen deltar i både i
styr- och referensgruppen.
En fråga rörde vilka behov/krav som vi utgår ifrån i vidareutvecklingen av NI.
Vidareutvecklingen NI är en iterativ process som inbegriper behovsanalys, juridisk utredning, begreppsutredning och modellering. Genom behovsanalysen
(som genomförs på olika sätt och i olika sammanhang) identifieras verksamheternas gemensamma krav och behov. NI vidareutvecklas utifrån tre perspektiv:
dokumentationskrav enligt författning, rapporteringskrav enligt författning och
verksamheternas gemensamma behov.
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Läs mer om vidareutvecklingen av NI här:
 https://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/DevelopmentProcess
SKL samordnar just nu etableringen av en ny nationell samverkansgrupp för
strukturerad vårdinformation, inom det nationella systemet för kunskapsstyrning,
som initierats av Sveriges regioner. Ledamöter till samverkansgruppen har nominerats under våren 2019. Även arbetsgrupper kommer att utses som ska ansvara
för konkret arbete med en mer enhetlig informationsstruktur, oberoende av vilket
vårdinformationssystem som används i verksamheterna. Den stödfunktion för
strukturerad vårdinformation som SKL tidigare har etablerat kommer nu att bli
en del av samverkansgruppen. Funktionen ska bidra med kunskap, samordning,
metodutveckling och erfarenhetsutbyte.
Socialstyrelsen ser fram emot att hitta bra samarbetsformer med denna nya
grupp och att genom regionernas representanter hitta ett effektivt sätt att fortsätta
med behovsanalyser, både som grund för vidareutvecklingen av referensmodellerna i NI men också avseende nationell informationsmängder.

Nationella informationsmängder
Socialstyrelsen har i dagsläget identifierat ett fåtal nationellt gemensamma informationsmängder, där syftet är att strukturellt förbättra dokumentationen, möjliggöra återanvändningen av patientinformation, undvika dubbeldokumentation,
främja innovation och öppna nya marknadsmöjligheter.
Arbetet med nationella informationsmängder är inspirerat av arbete som pågår i
exempelvis USA och Holland. Vårt arbete med nationella informationsmängder
har just börjat. Vi har identifiera ett tydligt behov och kommer, i samverkan med
regionerna, att fokusera på att hitta ändamålsenliga arbetssätt i den fortsatta utvecklingen.
Uttrycket ”minsta gemensamma nämnare” i beskrivningen av nationella informationsmängder. Det ska inte förväxlas med ett annat begrepp som en deltagare i
webbinariet använde i sin fråga, nämligen ”minimikrav”. Med minsta gemensamma nämnare menar vi det man kan vara överens om ska dokumenteras på ett
enhetligt sätt, när det dokumenteras. Grunden eller kärnan av information bör
vara densamma oavsett om man inte vissa fall behöver utvidga för att fånga mer
information. I vissa fall kan ”det gemensamma” vara mer omfattande än i andra
fall. Vi arbetar utifrån krav som identifierats från flera regioner/verksamheter
och som vi kan beteckna som ”gemensamma”.
De nationella informationsmängderna utgår från NI:s referensmodeller, men har
även urval av koder för att fylla den specifika strukturen med innehåll.
Läs mer om detta här:
 https://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/Support
En fråga kopplad till informationsmängden blodtryck, handlade om varför vi använt prekoordinerade Snomed-CT-koder, med lokalisation ”inbakat”. De flesta
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systemen för informationshantering kan idag inte hantera postkoordinering. Referensmodellerna stödjer båda varianterna. Det kan alltså resultera i två alternativ där både pre- och postkoordinering används. Diskussioner förs med regioner
och leverantörer för att på bästa sätt komma fram till en lösning som fungerar.

Kommunikationssätt
Kommunikationssätt är ett nytt begrepp i NI som avser en persons sätt att kommunicera med sin omgivning. Exempel på kommunikationssätt är talat språk,
teckenspråk och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Kommunikationssätt har lagts till för att det finns ett behov av att hålla information om
detta i de fall kommunikationssättet föranleder tolkbehov eller någon form av
kommunikationsstöd. Mer information om begreppsområdet finns i powerpointbilderna från webbinariet, och här:
 https://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/News

3(3)

