
Nationella informationsmängder 



Utgångspunkter

• Patientinformation lever mycket längre än processer, applikationer 

och IT-system som hanterar informationen.

• Applikationer, tjänster, leverantörsspecifika system och plattformar 

som hanterar och lagrar data och information, förändras över tid
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Vilka system och standarder finns om  5 år? 
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Vi utvecklar Nationella informationsmängder

 Standardiserade beskrivningar av avgränsade informationsmängder 

som dokumenteras i vård och omsorg

 Informationsmängder som behövs i flera olika processer i vård och 

omsorg och inom olika kliniska områden

 ”Beståndsdelar” i nationella, regionala och lokala tillämpningar

 Utvecklingen utgår ifrån nationell informationsstruktur (NI), Snomed CT, 

hälsorelaterade klassifikationer och Socialstyrelsens termbank



Syftet med Nationella informationsmängder

 De bidrar i arbetet med att skapa en strukturerad och ändamålsenlig 

dokumentation kring patienter och brukare 

 De fungerar som en gemensam referens för att beskriva information och 

tolka gemsamma behov.

 Syftet med de nationella informationsmängderna är inte att beskriva 

eller styra hur den underliggande databasstrukturen ser ut eller ska 

fungera.

 NIM:arna möjliggör att flertalet kommunikationsformat kan användas för 

att utbyta informationen med bibehållen innebörd, oberoende av vald 

teknik och teknisk standard.



En NIM (Nationell informationsmängd)…

Fastställer inte tekniska val av överföringsstandarder eller nätverk

Är oberoende av it-stöden (beskriver ett informationsinnehåll) 

Ska vara generiskt definierad så att den kan tillämpas i många 

vårdprocesser 



Nationella informationsmängder

- utvecklingsprocess



Utveckling av Nationella informationsmängder 

 Informationsarkitekturstandarden ISO/IEC/IEEE DIS 42010 – säkerställer att modellerna 

är lösningsneutrala och kan tillämpas oberoende av it-stöd eller teknisk standard

 En iterativ process:  Initiering Behovsanalys Utredning Utveckling Resultat 



Initiering

• Regeringsuppdrag

• Verksamheternas gemensamma 

behov

• Förändringar i dokumentationskrav

• Förändringar i rapporteringskrav
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Behovsanalys

• Behovet beskrivs 

• Behovet analyseras

• Relevans bedöms

• Prioritering görs
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Utredning

• Omvärldsanalys; är

behovet gemensamt nationellt?

• Juridisk genomgång; finns 

dokumentationskrav inom området?

• Koppling till NI:s referens-modeller?

• Koppling till verksamheternas 

fackspråk?
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Utveckling

• Modellering

• Syfte med NIM formuleras

• NIM utvecklas utifrån NI 

– till preliminär version

• Urval av fackspråk görs 

• Avstämning sker med klinisk 

kompetens
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Resultat

• NIM i en första version

• Syftet säkerställs mot behov

• Avstämning sker med klinisk 

kompetens och med andra berörda 

aktörer

• Avstämning sker mot andra 

specifikationer/produkter i 

kunskapsstyrningen
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Hur ser en NIM ut?









NIM:arna kan möjliggöra flertalet 

kommunikationsformat 



Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg 



Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg 



Publicerade NIM:ar
https://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim
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Vi behöver 

samverka i 

denna 

utveckling…

för att skapa goda 

förutsättningar för 

utvecklingen av en 

standardiserad 

dokumentation och 

informationshantering i 

vård och omsorg!



Tack för att ni tittade!

Vill ni har mer information eller ställa 

frågor, besök vår webb!

https://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/
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