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Anvisning för dokumenthantering i VIS 

Bakgrund 
Information kräver en tydlig struktur. Detta gäller såväl för vårdrutiner, in-

formationsmaterial, styrande dokument mm. Ytterst är det en patientsäker-

hetsfråga men det handlar även om personalens tillit till befintlig dokumen-

tation och om de konsekvenser som uppstår när brister förekommer. Lands-

tinget är också en offentlig verksamhet med krav om öppenhet, insyn och 

kontroll över vilken information som finns i organisationen och var den finns 

att återsöka. Detta samt behovet av stöd för struktur och regelverk kring 

dokumentstyrning resulterade i att Norrbottens läns landsting utvecklade 

dokumenthanteringssystemet VIS. 

Lagrum och styrande förutsättningar 

Anvisning för dokumentstyrning i Norrbottens läns landsting, Arkivlagen, 

Offentlighetsprincipen, Hälso- och sjukvårdens ledningssystem SOSFS 

2011:9 

Syfte 

Att i dokumenthanteringssystemet VIS skapa en strukturerad hantering av 

landstingets dokument så att de kan lagras, återsökas, användas och bevaras 

på ett säkert och effektivt sätt. Öka patientsäkerheten och effektivisera do-

kumenthanteringen. 

Omfattning 

Norrbottens läns landsting  

Roller/Ansvarsfördelning 

Linjechef (eller enligt delegation) – ansvarar för att dokumenthanteringen i 

respektive verksamhet följer denna anvisning. 

Dokumenthantering i VIS 
Anvisningen beskriver de regler som styr användandet av systemet VIS. För 

full förståelse förutsätts att läsaren är bekant med ingående begrepp i VIS. 

För den som saknar kunskap om detta eller vill ha en utförligare beskrivning 

av systemet och dess funktioner rekommenderas utbildning eller de publice-

rade hjälptexterna i systemet. 

VIS består i huvudsak av tre delar: 

 Samarbeta är ytan med producentplatser där dokument produceras, en-

skilt eller i samarbete med andra. I Samarbeta finns endast arbetsmateri-

al/ej giltiga dokument, det är först efter publicering till Dokument+ som 

ett dokument blir giltigt.  

 Dokument+ är en sökportal som innehåller alla dokument som publice-

rats från producentplatser. I Dokument+ finns endast aktuella och giltiga 

dokumentversioner. 

 Extern sökportal finns tillgänglig via adressen www.nll.se/vis. I portalen 

kan externa användare söka bland dokument som publicerats med in-

formationsklass Publik till Dokument+. 

http://vis.nll.se/process/administrativ/_layouts/VISDocIdRedir.aspx?ID=lgverk-4-121
https://vis.nll.se/process/hjalp/
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Dokument som ska hanteras i VIS 

Dokumentslag Exempel 

Vårddokument som ligger utanför 
journalsystemet 

Vårdrutiner, checklistor, patientinformation, kun-
skapsunderlag 

Styrande administrativa dokument Planer, strategier, riktlinjer, rutiner, checklistor 

Redovisande dokument Redovisningar, rapporter, protokoll, minnesanteck-
ningar 

Projektdokument Idébeskrivning, projektplan, projektrapport 

Informerande dokument Presentationer, manualer, information, nyhetsbrev, 
utbildningsmaterial 

Arbetsdokument Arbetsmaterial, utkast, underlag 

 

Aktuella och giltiga dokument i formaten word, excel, powerpoint och pdf 

som idag lagras på filservrarna H: I: och N: ska flyttas över till VIS. Alla 

verksamheter ska senast juni 2015 ha påbörjat arbetet med att avveckla an-

vändandet av mappar på filservrarna för dokumenthantering och ersätta dem 

med en eller flera producentplatser i VIS. 

 
*VIS stödjer även lagring av andra filformat, se förteckning i VIS-hjälp.  

Användning av producentplatser i VIS 

 Vårdens producentplats (PPV) – En landstingsgemensam producentplats 

som används för all produktion och lagring av vårddokument som ligger 

utanför journalsystemet. Behörighet till producentplatsen ges efter ge-

nomgången utbildning VIS Vård. 

 Organisatorisk producentplats (PPO) – Primär producentplats för pro-

duktion av administrativa dokument. Producentplatsen skapas av VIS 

förvaltning efter att lokalt användarstöd för VIS har utsetts. Användarna 

ges automatisk behörighet till den producentplats de tillhör utifrån orga-

nisatorisk hemvist enligt iHSAk-katalogen.  

 Arbetsgrupp (PPA) – Används av arbets- och funktionsgrupper där med-

lemmarna tillhör olika organisatoriska enheter. Behörighetshanteringen 

sköts av producentplatsens ägare. Beställning av PPA görs via startsidan i 

VIS Samarbeta.  

 Projektplats (PPP) – Används för tidsbestämda projekt enligt Projektil-

modellen. Behörigheter hanteras av projektledaren. Dokument som pro-

duceras i projektplatsen för användning i verksamheten ska flyttas till 

lämplig producentplats, PPO eller PPA, för publicering. Beställning av 

PPP görs via startsidan i VIS Samarbeta.  

Informationssamlingar 

Informationssamling, med undergrupperna System- och Dokumentsamling, 

är en egenskap i VIS som används för att hålla samman dokument som till-

sammans bildar en landstingsövergripande samling, t ex labbhandboken.  

Önskemål om informationssamlingar ska lämnas till VIS förvaltningsledare 

som beslutar om eventuellt upplägg i VIS. För dokumentsamlingar ska en 

ansvarig person utses. 

 

Förteckning över aktuella Dokumentsamlingar i VIS 

http://samarbeta.nll.se/Default.aspx
http://samarbeta.nll.se/Default.aspx
https://vis.nll.se/process/administrativ/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP79-4-486
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Dokumentmallar 

Till varje dokumenttyp i VIS finns en eller flera dokumentmallar framtagna i 

enlighet med landstingets grafiska profil. Mallarna styr dokumentets utse-

ende, vilka egenskaper som visas på dokumentet och kan också med fördefi-

nierade rubriker ge vägledning till innehåll och dess struktur. För formate-

ring av dokumentets innehåll ska de fördefinierade formaten i formatfältet 

användas. 

 

Bild: Formatfält i word  

Alla mallar i VIS visar utvalda egenskaper i sidhuvud/sidfot som uppdateras 

automatiskt, dessa får inte ändras eller tas bort. 

Merparten av mallarna i VIS är landstingsgemensamma men det finns också 

möjlighet att skapa lokala mallar för särskilda behov i enskilda producent-

platser. Önskemål om mallar ska lämnas till VIS förvaltningsledare som 

också är mallansvarig.  

Överföring av dokument till VIS 

Vid användning av funktionen ”Överföra dokument” tillämpas inte de cen-

trala mallarna. Det innebär att dokumenten inte följer den grafiska profilen 

och saknar funktionen för automatisk visning av utvalda egenskaper i sidhu-

vud/sidfot. Grundprincipen är att överföring av dokument i huvudsak ska 

användas för dokumentation som producerats av extern part, t ex manualer, 

bruksanvisningar, broschyrer, kunskapsunderlag. Rekommenderad maxstor-

lek för överförda dokument är 2GB.  

Länkar 

Länka till dokument 

Länkar från webbsidor till dokument i VIS ska alltid leda till Dokument+ där 

endast godkända publicerade dokument finns tillgängliga. Länkning kan 

göras till ett specifikt dokument eller till ett sökresultat med flera dokument. 

Länkning ska ske enligt beskrivning i VIS hjälp. Att länka till ett dokument i 

Samarbetas producentplatser är inte tillåtet. För att länka från externa webb-

platser måste dokumentet ha informationsklass ”Publik”. Samma länk kan 

användas både internt och externt (notera dock att det kan ta upp till 24 tim-

mar efter publiceringen innan dokumentet är synligt externt). 

Dela publicerade dokument (Dokument+) 

Dokument ska inte skickas som bilaga i e-post. Skicka istället en länk till 

dokumentet.  För att dela ett dokument externt måste det ha informations-

klass ”Publik”.  

Dela ej publicerade dokument i producentplats (Samarbeta) 

Dokument i producentplatser ska inte skickas som bilaga via e-post. Använd 

istället granskningsfunktionen eller skicka en länk till dokumentet. 

När en anställd slutar 

Linjechef ansvarar för att: 

 dokument som den anställde ansvarar för söks ut i VIS Samarbeta och 

lämnas över till ny ansvarig person genom att ändra namnet i dokument-

egenskapen Ansvarig 

https://vis.nll.se/process/hjalp/
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 de processteam (i VIS vård) som personen är medlem i söks fram och 

revideras vid behov 

Funktionen för revidering/verifiering 
För att säkerställa att innehållet i styrande dokument* är aktuellt och giltigt 

finns en funktion för automatisk påminnelse om revidering/verifiering i sy-

stemet. Funktionen kallas ”Arbetsflöde för revidering/verifiering” och startar 

automatiskt ett år efter att ett dokument publicerats: 

1 Revideringsflödet tilldelar en uppgift till den som upprättat dokumentet 

och till den som är ansvarig för dokumentet om det är ett styrande admi-

nistrativt dokument. För vårddokument tilldelas uppgiften till processle-

dare och ansvarig för dokumentet. 

2 Revideringsflödet avslutas när dokumentets publiceras på nytt eller av-

publiceras  

3 Om uppgiften inte genomförs inom en månad visas en symbol framför 

dokumentet i Dokument+ som visar att dokumentet behöver ses över 

4 Om uppgiften inte genomförs inom 3 år (kommer att ändras till 6 måna-

der) tas dokumentet bort från Dokument+. (Dokumentet kan återställas då 

det finns kvar i producentplatsen i Samarbeta och en kopia av dokument-

versionen finns lagrad i mellanarkivet.) 

*Styrande administrativa dokument och styrande vårddokument (ej styrande projektdoku-
ment) 

En översyn av tidpunkter för revidering/verifiering kommer att genomföras och tidpunkterna 
kan komma att ändras. 

Arkivering 
När ett dokument publiceras till Dokument+ skickas en kopia av dokument-

versionen med tillhörande egenskaper automatiskt till VIS mellanlagring i 

väntan på kommande lösning för elektroniskt arkiv. Respektive verksamhet 

ansvarar för att dokumenttyper som kräver bevarande i pappersformat även 

skrivs ut och arkiveras. 

Rensning 
För att säkerställa att VIS endast innehåller aktuella dokument finns automa-

tiska funktioner för bortrensning av inaktiva dokument.  

Rensning från producentplats PPO, PPA, PPV 

Dokument som ej ändrats under tre år tas automatiskt bort och läggs i pap-

perskorgen**.  

En månad innan skickas e-post med information om hur rensning kan undvi-

kas till den som skapat dokumenten och till den som senast ändrat dokumen-

tet.  

**Dokument i papperskorgen kan återställas av producentplatsens medlemmar inom 30 
dagar. Inom ytterligare 30 dagar kan endast VIS-administratören återställa dokumenten. 

Rensning från producentplats PPP 

I projektplatser sker i dagsläget ingen automatisk rensning.  
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Rensning från Dokument+ 

Ej styrande dokument som inte reviderats under tre år sedan publiceringen 

tas automatiskt bort och läggs i papperskorgen. En månad innan dess får den 

person som står som ansvarig för dokumentet e-post med information 

om hur rensning kan undvikas.  

Rensning från Mellanarkiv 

I dagsläget sker ingen rensning från VIS mellanarkiv.  

 
En översyn av funktioner för rensning ska genomföras och tidpunkterna för rensning kan 
komma att ändras.  

Råd och rekommendationer 

 En lokal rutin för dokumenthantering kan underlätta arbetet i VIS. Ruti-

nen kan beskriva vilka typer av dokument verksamheten producerar och 

ange vilka dokumentegenskaper och eventuella nyckelord som ska an-

vändas för att dokumenten ska kunna hittas på bästa sätt i rätt samman-

hang. Rutinen ska utgå från dokumenten Anvisning för dokumentstyrning 

och Anvisning för dokumenthantering i VIS. Exempel på rutin finns pub-

licerad i VIS. 

 Använd Insidan för att hålla samman information som under övergången 

till VIS finns på olika lagringsplatser. T ex en webbsida med rutiner A-Ö. 

Flytta över ett dokument i taget och skapa en ny länk dit. När alla rutiner 

är överflyttade kan webbsidan ändras så att det bara finns en länk till ut-

sökningen för den nya A-Ö-listan i VIS.  

 Använd i första hand den organisatoriska producentplatsen (PPO) för 

administrativa dokument. Undvik att skapa arbetsgrupper (PPA) för 

grupperingar inom samma organisatoriska enhet eftersom det kräver ma-

nuell behörighetshantering. Skapa istället gemensamma vyer i Samarbeta 

för att underlätta utsökning av dokument för olika grupperingar eller 

funktioner. 

https://vis.nll.se/process/administrativ/_layouts/VISDocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP79-4-361

