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Class Diagram  



Summary 
Strategy: ID 

Compare: Model Element 

Base: Right hand side 

Filter: All 

Sort: Name 

  



Annan person (Modified) 
Description ( Klassen annan person håller information om person som på något sätt är relaterad till vård- och 
omsorgstagaren men som inte är vård- och omsorgstagaren eller vård- och omsorgspersonal. Exempel på 
annan person är anhörig, närstående eller företrädare. 
Det finns även möjlighet att dokumentera icke identifierade eller namngivna personer i patientens eller 
brukarens omgivning genom att utelämna relationen till klassen person. <- Klassen annan person håller 
information om person som på något sätt är relaterad till vård- och omsorgstagaren men som inte är vårdoch 
omsorgstagaren eller vård- och omsorgspersonal. Exempel på annan person är anhörig, närstående eller 
företrädare. ) 

antar rollen (Modified) 
{unnamed}:Association End 

Multiplicity ( 0..1 <- 1 ) 

Beslut (Modified) 
Description ( Klassen beslut håller information om avgörande i viss fråga inom vård och omsorg. Exempel är 
beslut om vissa tvångsåtgärder enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT, och slutliga beslut om 
insatser inom socialtjänst. 
Dokumentationen om ett fattat beslut kan inte ändras i efterhand. Information om beslutets status, såsom att 
beslutet vunnit laga kraft eller upphävts, kan därför inte representeras i beslutsklassen. Den informationen hålls 
istället i klassen beslutsstatus som beskriver beslutets livscykel. Ett undantag för denna regel är då 
beslutsstatus saknas. Detta ska tolkas som att beslutet är giltigt om det inte existerar ett annat beslut som 
ersätter detta. <- Klassen beslut håller information om avgörande i viss fråga inom vård och omsorg. Exempel är 
beslut om vissa tvångsåtgärder enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT, och slutliga beslut om 
insatser inom socialtjänst. 
Dokumentationen om ett fattat beslut kan inte ändras i efterhand. Information om beslutets status, såsom att 
beslutet vunnit laga kraft eller upphävts, kan därför inte representeras i beslutsklassen. Den informationen hålls 
istället i klassen beslutsstatus som beskriver beslutets livscykel. ) 

Kommunikationssätt (Modified) 
Person (Modified) 

sekretessmarkering (Modified) 

{unnamed}:Association End 

Multiplicity ( 0..1 <- 1..* ) 



Multiplicity ( 0..1 <- 1 ) 

skyddad folkbokföring (New) 

Vård- och omsorgspersonal (Modified) 
befattning (Modified) 

Description ( Kod eller text för den befattning en vård- och omsorgspersonal har i sitt uppdrag inom ramen 
för en organisation. En befattning avser ställning i en verksamhet som innebär vissa befogenheter och ett 
visst ansvar. <- Kod för den befattning en vård- och omsorgspersonal har i sitt uppdrag inom ramen för en 
organisation. En befattning avser ställning i en verksamhet som innebär vissa befogenheter och ett visst 
ansvar. ) 

Type ( CD_CV|ST <- CD_CV ) 

 


