Kursprogram Informationshantering
EN ANVÄNDBAR MODELL FÖR INFORMATIONSHANTERING
Ett angreppssätt för att arbeta med informationshanteringen på ett
bra sätt
Med Under kursdagen lär du dig om en modell för hantering av information. Modellen bygger på ett
holistiskt synsätt och består av delområdena: lagar, styrning, lagring, organisation och människa.
Informationshantering är inte synonymt med IT, utan för att få till en fungerande informationshantering
krävs också en tydlighet och interna regler som gäller för att organisationen ska få ut maximal nytta av
sin information. Med hjälp av modellen går det att ta fram konkreta handlingsplaner för att förbättra
informationshanteringen. Du som går den här kursen vill ha kunskap om vad som krävs för att få till en
bättre informationshantering i din organisation.

9.00

Informationshantering och lagar
Beskrivning av hela modellen, det holistiska synsättet, området lagar.

10.00 Fikat är framdukat!
10.15 Lagring
Hur ser relationen mellan informationshantering, lagring och IT ut? Vad krävs av ITarkitektur för att vara en del av en effektiv informationshantering?
12.00 Vi äter lunch och nätverkar
13.00 Organisation och människa
Hur ska informationshanteringen organiseras för att fungera bra för en individ i
organisationen och organisationen som helhet? Hur tillgodoser man verksamhetens
krav på en bra informationshantering?
14.15 Vi unnar oss en kaffe
14.30 Styrning
Vi går igenom området styrning. Hur skapar vi en bra styrning av
informationshanteringen?
16.00 Kursen avslutas

Kursledare Olle Ebbinghaus
Jag vill att det ska finnas fler organisationer som har en bra informationshantering. En
informationshantering som på ett effektivt sätt stöder verksamheten, som lever upp till externa och
interna krav, som upplevs som bra av organisationens medarbetare, som är enkel att leva upp till och
som är säker. Du som går den här kursen kommer att få kunskap om av vad som krävs, hur du
applicerar modellen i din organisation och vilka förändringar som behöver göras. Genom att också ge
dig konkreta exempel från min egen erfarenhet vill jag lära dig vad man behöver göra för att skapa bra
informationshantering i organisationen. Välkommen!
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