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De grundläggande principerna för dokumentering inom
socialvården och strukturerad dokumentering
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DE GRUNDLÄGGANDE PRINCIPERNA
FÖR DOKUMENTERING INOM
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VARFÖR DOKUMENTERAS ARBETET INOM
SOCIALVÅRDEN?
• Det är nödvändigt att anteckna information
för att kunna göra utvärderingar och planer
samt fatta beslut
• Dokumenteringen är ett redskap som kan
användas för att utveckla arbetets kvalitet och
ändamålsenlighet

Dokumenteringen
gör klientprocessen
och informationen
om klienten synlig.

• Genom dokumenteringen produceras
information om metoder och resultat som kan
användas för att utveckla det sociala området
• Lagstiftningen ålägger oss en skyldighet att
dokumentera och reglerar vad som
dokumenteras
(Se t.ex. Kääriäinen 2003; Kuusisto-Niemi & Kääriäinen 2005; Laaksonen, Kääriäinen, Penttilä, Tapola-Haapala, Sahala, Kärki & Jäppinen 2011)
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NULÄGET INOM DOKUMENTERING
• Inom socialvården betraktas dokumentering ofta som en
extra, tidskrävande uppgift som man är tvungen att utföra
och som är lösgjort från klientarbetet
• I brådskan går klientmötena före dokumenteringen, och
anteckningarna går till to-do-listan
• De skrivna texterna är ofta långa och prosaliknande.
• Man skyggar för att anteckna sin egen professionella åsikt
• Sättet att läsa klientinformation har förändrats
(Se t.ex. Kääriäinen 2003)
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NULÄGET INOM DOKUMENTERING
• Klientinformation antecknas såväl i informationssystem som utanför
dem
‣ Klientdatasystem
‣ Patientdatasystem
‣ Ärendehanteringssystem

• Dokumenteringspraxis och handlingarnas innehåll varierar mellan och
inom organisationer
‣ Även regionalt förenhetligande har utförts.

• Lagstiftningen stipulerar redan nu en del av handlingarnas innehåll
‣ Till exempel klientplan för ett barn Barnskyddslagen 30 §

• Vi har hämtat modeller för de nya dokumenteringsförfarandena från
hälso- och sjukvården
‣ Användningen av mobil teknik t.ex. inom hemvården
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NÄR GÖRS ANTECKNINGARNA?
• Enligt 4 § i klienthandlingslagen ska anteckningar göra utan
dröjsmål
• Inga tidsangivelse har antecknats i lagen
‣ RP 345/2014: Eftersom vissa anteckningar ska med tanke på

ärendets karaktär antecknas nästan omedelbart – till exempel
anteckningar om brådskande barnskyddsåtgärder – och vissa kan bra
vänta till följande arbetsdag, föreslås det inte i propositionen någon
enhetlig tidsfrist för anteckningen.

• Inom hälso- och sjukvården finns en tidsangivelse
‣ Förordningen om journalhandlingar 8 §: Anteckningar i

journalhandlingarna ska göras utan dröjsmål. Anteckning ska göras
senast inom fem dygn efter att patienten avlägsnar sig från
mottagningen eller efter att servicehändelsen i övrigt avslutas.
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VILKA KONSEKVENSER FÅR DRÖJSMÅL I
DOKUMENTERINGEN?
• Anteckningarna kan bli diffusa och vinklade
‣ Information kan falla bort
‣ Det är svårt att fånga den stämning som rådde under mötet
‣ Minnesbilderna blir vinklade

• Risker i informationsgången
‣ Aktuell klientinformation kan också behövas på annat håll
‣ Exempel: socialjourens perspektiv

• Klientens rätt till aktuella uppgifter
‣ En klientplan som utarbetats tillsammans är också en minneslista för klienten
‣ Genom socialvårdens Kanta-tjänster ökar också klienternas medvetenhet om

dokumenteringen och om färdigställandet av handlingarna

(Se t.ex. THL 2015)
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DOKUMENTERINGEN AV KLIENTARBETET
HAR OLIKA BETYDELSER
För den anställda

För klienten
•
•

•
•
•

Skribentens ordval påverkar
klientens upplevelse
I bästa fall kan anteckningarna
öppna klientens ögon för hans eller
hennes egen situation och väcka
framtidshopp

För organisationen
•
•
•
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Granskning av arbetets resultat
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Utvärdering av verksamheten
Tjänsternas effektfullhet
Utveckling av tjänsterna

HANDLINGARNA HAR MÅNGA OLIKA
BETYDELSER
• Gör det möjligt att spara och förmedla information
• Kan användas för att genomföra åtgärder och åstadkomma
rättsverkan
• Fungerar som bakgrundsmaterial för nya åtgärder och
handlingar
• Hjälper att förverkliga rättsskyddet och avgöra frågor som
gäller förmåner och ansvar
• Fungerar som källmaterial för forskning
(Se Lehmuskoski 2016)
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FÖRVALTNINGSBESLUT SOM
KLIENTHANDLING
• Socialvårdens förvaltningsbeslut konkretiserar arbetet inom socialvården. Klienterna
har rätt att få ett beslut och genom beslutet får klienten tillgång den service klienten
har rätt till.
• Service som beviljas med stöd av socialvårdens lagstifning förutsätter alltid ett beslut
• Det förekommer rätt ofta brister i kommunernas beslut i socialvårdsärenden
(Regionförvaltningsverket 2016)
• Ett beslut ska motiveras och de omständigheter och utredningar som påverkat
beslutet ska framgå ur beslutet (Förvaltningslagen 44 § och 45 §)
• Motiveringarna ska anges seprat för varje ärende. Standardfraser får aldrig vara de
enda motiveringarna.
• Kännetecken för ett bra förvaltningsbeslut är:
‣ Tydlighet
‣ Motiveringar
‣ Ges vid rätt tid
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DOKUMENTERING OCH
INFORMATIONSSYSTEMEN
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Anvisningarna påminner
endast om att jag måste
trycka på Enter... Men hur
ska jag riktigt anteckna
den här svåra saken?
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INFORMATIONSSYSTEMETS BETYDELSE FÖR
DOKUMENTERING
• Dokumenteringen sker ofta på informationssystemets villkor
‣

Frastexter

‣

Dokumentmallar, blanketter

• Dokumenteringsanvisningarnas mängd och kvalitet varierar. Anvisningarna
betonar ofta användningen av informationssystemet, inte innehållsmässiga frågor
som gäller dokumenteringen
‣

Organisationsspecifika anvisningar

‣

Informationssystemsspecifika anvisningar

‣

I brist på anvisningar om hur anteckningarna ska göras bestämmer den anställda själv vad
och hur han eller hon antecknar i programmet

• Fungerande redskap som utvecklats för dokumentering av klientarbetet är en
förutsättning för lyckad dokumentering
(Laaksonen, Kääriäinen, Penttilä, Tapola-Haapala, Sahala, Kärki & Jäppinen 2011)
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Hm... Klienten blir nog arg
om jag antecknar det här.
Det är bäst jag bara skriver
det på en minneslapp...

Klientinformation ska
antecknas i
klienthandlingen!
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KLIENTINFORMATION ANTECKNAS I
KLIENTHANDLINGARNA
• Den anställdas minnesanteckningar kan få en otydlig roll
‣ Syftet med anteckningar är att göra det möjligt att upprätta en

klienthandling, inte att spara information som kompletterar en
klienthandling eller avviker från handlingen

• Ingen "dubbel dokumentering": den information som
används för att utföra arbetet ska skrivas i
klienthandlingarna, inte i anteckningar som sparas i
skrivbordslådan
‣ Klienthandlingar är inte avsedda att fungera som en kanal för

enhetens interna informationsutbyte
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STRUKTURERAD DOKUMENTERING
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En handling?

Att
dokumentera?!
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DOKUMENTERINGENS BEGREPP
• Dokumentering: upprättande och författandet av handlingar, lagring av uppgifter,
bilder och ljudinspelningar som uppstår i en klientrelation och servicehändelse
• Anteckning: att göra anteckningar i en handling
• Strukturerad dokumentering av klientuppgifter (määrämuotoinen kirjaaminen):
anteckning av klientuppgifter på ett överenskommet enhetligt sätt
‣

Lagen om klienthandlingar inom socialvården 4§: formbunda handlingar

• Strukturerad dokumentering av patientuppgifter (rakenteinen kirjaaminen):
anteckning av patientuppgifter på ett överenskommet enhetligt sätt
• Strukturerad information: patient- och klientinformation som strukturerats på olika
sätt
• Strukturerad lagring: strukturerad lagring av formbundna handlingar gör det möjligt
att ta fram klientuppgifter och att utnyttja dem i andra handlingar och sammandrag

(Kanta-palvelut 2016; Laaksonen, Kääriäinen, Penttilä, Tapola-Haapala, Sahala, Kärki & Jäppinen 2011; Rötsä, Berglind, Huovila,
Hyppönen, Peksiev & Mykkänen 2016; L. om klienthandl. inom soc.vården 254/2015; THL 2014)
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STRUKTURERAD DOKUMENTERING
• Med strukturerad dokumentering avses registrering av uppgifter i
handlingar i en på förhand bestämd form
• Denna typ av formbundenhet förenhetligar namnen på klienthandlingar
och informationsinnehåll på nationell nivå
• Formbundenheten visar sig i såväl handlingens struktur som
informationens lagringsform.
‣ Fri text dokumenteras under givna rubriker
‣ Menyer och kryssrutor
‣ Fält i sifferform

• Strukturerad dokumentering innehåller också fritext
‣

Under rubrikerna i formbundna handlingar kan antecknas fritt formulerad text
om informationens lagringsform är fritt formulerad text

Bra dokumentering

20

STRUKTURERAD DOKUMENTERING AV
PATIENTUPPGIFTER
• Begrepp för dokumentering inom hälso- och sjukvården
• Enhetliga strukturer i den elektroniska journalhandlingen
‣

Vyer

‣

Vårdens faser

‣

Rubriker

‣

Centrala strukturerade vårduppgifter

• Patientinformationen antecknas i vyer så att informationen struktureras som sakhelheter
‣

Journalhandlingar är bl.a. handlingar av journaltyp, blanketter, utlåtande, intyg

• Även i journalhandlingar antecknas fritt formulerad text
‣

Under rubrikerna

‣

Kompletterar den klassificerade informationen

• Användningen av patientdataarkivet förutsätter att en nationellt enhetlig
dokumenteringsstruktur används
(Se Kanta-palvelut 2016; Virkkunen m.fl. 2015)
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Alltså både
klientuppgifter och
patientuppgifter kan
dokumenteras
strukturerat?

I vardera fallen är det
fråga om att
göra dokumenteringen
förenhetligad
nationellt!
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VILKET SLAGS FÖRÄNDRING FÖR
FORMBUNDENHETEN MED SIG?
• Formbundenheten gör dokumenteringen enhetligare inom hela socialvården
‣

Övergången till strukturerad dokumentering sker genom att man tar ibruk klienthandlingar
som är upprättade enligt klienthandlingsstrukturerna socialvårdens
klientinformationsmodellen

‣

Lagen om klienthandlingar inom socialvården 5 § ger THL behörighet att ge närmare
föreskrifter om strukturen på klienthandlingarna inom socialvården och om de uppgifter
som ska antecknas i klienthandlingarna

• Formbundenheten tar inte bort valfriheten hos en anställd som antecknar
klientinformation
‣

Endast en del av informationsinnehållt i klienthandlingsstrukturer har definierats som
obligatoriska på nationell nivå. Utöver dessa kan även serviceanordaren definiera vilka
uppgifter som är obligatoriska att dokumentera

‣

Det är alltid den anställda som gör det slutliga valet när det gäller uppgifter som
dokumenteras

• Övergången till strukturerad dokumentering förbättrar klientorienteringen i
dokumenteringen
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KLIENTUPPGIFTER SOM DOKUMENTERATS
STRUKTURERAT SOM STÖD FÖR
KUNSKAPSPRODUKTION
• Lag om klienthandlingar 21 §: klienthandlingars användbarhet

‣ Klientuppgifter ska kunna användas inom klientprocessen samt vid

planeringen, utvärderingen, ledningen och övervakningen av
verksamheten och för statistikföring och undersökningar som gäller
verksamheten.

• Socialvårdslagen 7 §: strukturellt socialt arbete
‣ produktion av information som bygger på klientarbetet inom

socialvården och som gäller klienternas behov och behovens
samhälleliga kopplingar samt verkningarna av den socialservice och
den övriga socialvård som möter behoven

• Med hjälp av strukutellt dokumenterade klientuppgifter kan
information produceras som stöd för planering av klientorienterad
och effektfull socialservice
Bra dokumentering

24

EXEMPEL AV STRUKTURERAD
DOKUMENTERING: FRI TEXT
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EXEMPEL AV STRUKTURERAD
DOKUMENTERING: ANVÄNDNING AV
KLASSIFICERINGAR
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STRUKTURERAD DOKUMENTERING
OMSÄTTS I PRAKTIKEN
• Införandet av strukturerad dokumentering kräver nödvändigtvis
inga ändringar i datasystemet
• Som allra minst innebär formbundenheten att
begreppsapparaten i klienthandlingar blir enhetligare och att
rubriker som definierats riksomfattande införs
• I målbilden för strukturerad dokumentering lagras uppgifterna
först strukturerat i ett klientinformationssystem, senare i
klientdataarkivet för socialvården, Kanta-tjänsterna
• Införandet av strukturerad dokumentering är en del av
verkställigheten av lagen om klienthandlingar inom socialvården
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DOKUMENTERINGEN I
ARBETSGEMENSKAPEN
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Pratar ni om frågor som
gäller dokumentering
på din arbetsplats?
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DOKUMENTERING ÄR EN FRÅGA OM
ARBETSPLANERING
• Det är arbetsgemenskapens gemensamma uppgift att
identifiera, förena och utveckla
dokumenteringsförfarandena
‣ Uppgift för hela arbetsgemenskapen
‣ Ledningsfråga
‣ En central del av introduktionen

• Det är arbetsgivarens och chefens skyldighet att möjliggöra
och säkerställa att personalen har tillräckligt med arbetstid
och fungerande arbetsredskap för att dokumentera
klientarbetet
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DOKUMENTERING ÄR EN
ARBETSTIDSFRÅGA
• Dokumenterar du klientinformation?
• Har du tillräckligt med tid för dokumentering?
• Reserverar du separat tid för dokumentering?
• Dokumenterar du tillsammans med klienten?
• Använder du den tid som reserverats för dokumentering till att
göra anteckningar eller till annat?
• Dokumenterar du "när du hinner"? Hinner du dokumentera?
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TA UPP DOKUMENTERING FÖR
DISKUSSION!
• När man diskuterar dokumentering och delar goda
dokumenteringsförfaranden med varandra blir
dokumenteringskunnandet i arbetsgemenskapen starkare
• Det kräver öppenhet och mod av arbetsgemenskapen att
ta upp dokumentering för gemensam diskussion, och det
ska också vara tillåtet att lyfta fram krävande
dokumenteringssituationer
• När frågor som gäller dokumentering av klientarbetet
diskuteras öppet blir den anställda inte ensam med sina
dokumenteringsproblem
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SÅ HÄR DOKUMENTERAR DU
PROFESSIONELLT
• Att dokumentera handlar om att göra val: den anställda ska förstå sitt
ansvar och sin roll som som upprättare av handlingar
• Anteckningarna ska motsvara klientmötets innehåll: mötets syfte,
diskussionernas betydelse och slutledningarna ska lyftas fram
• Anteckna endast de faktorer som är relevanta för den avsedda
användingen
• Det är viktigt att anteckna information och beskrivningar av
klientmötena, men också viktigt att lyfta fram de olika mötesdeltagarnas
synpunkter och dokumentera situationens mångfasetterade karaktär
• Det är nödvändigt att reservera tid och plats för dokumentering

(Se Laaksonen m.fl. 2011)
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PRINCIPERNA FÖR GOD DOKUMENTERING
• Ett etiskt hållbart sätt att föra anteckningar
• Klientorientering
• Förståelse för dataskyddets och informationssäkerhetens
betydelse
• Ett sakligt, tydligt och begripligt språk
• Dokumenteringen ska vara aktuell
• Dokumenteringen ska vara enhetlig
• Informationen ska kunna utnyttjas
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Hur ska jag tillämpa
denna kunskap i det
dagliga arbetet?

Det viktigaste är att
förstå
dokumenteringens
betydelse.
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EN SAKKUNNIG DOKUMENTERARE
• Är förtrogen med de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för
dokumentering
• Kan tolka och tillämpa information
• Antecknar också på sin egen sakkkunskap baserad uppfattning om klientens
situation
• Ser dokumentering som en viktig del av sin uppgift
• Främjar dokumenteringskunskapens spridning i sin egen arbetsgemenskap
• Strävar efter att bidra till att attityderna till dokumentering förändras i
organisationen och att det blir möjligt att reservera den tid som
dokumenteringen kräver
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