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Socialtjänst - begreppsmodell 

Begrepp Beskrivning Före ändring Efter ändring 

Aktualisering Begreppet har tagits 

bort 

Definition enligt Socialstyrelsens 

termbank: 

(inom socialtjänst:) det att en 

omständighet som kan föran-

leda en åtgärd av socialnämn-

den kommer till dess kännedom 

En omständighet kan aktuali-

seras på olika sätt: - genom an-

mälan enligt SoL om att ett 

barn far illa - genom anmälan 

enligt LVM - genom att en en-

skild person ansöker om bistånd 

- genom att en enskild person 

lämnar in begäran om LSS-

insats - genom begäran från 

annan myndighet eller - genom 

information på annat sätt, till 

exempel genom egen iaktta-

gelse, telefonsamtal från 

granne eller anonymt. En aktu-

alisering kan leda till att social-

nämnden gör en förhandsbe-

dömning eller direkt inleder en 

se framställning 
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Begrepp Beskrivning Före ändring Efter ändring 

utredning. En aktualisering kan 

också leda till ett beslut om att 

inte inleda en utredning. 

 

Beskrivning och kommentarer 

enligt NI 

Aktualiseringen kan initiera en 

individanpassad process inom 

socialtjänst. 

Ansökan om bi-

stånd 

Begreppet har tagits 

bort 

  

Begäran om LSS-

insats 

Begreppet har tagits 

bort 

  

Behov Ändrad relation till in-

formationsmodell 

Relation till informationsmodell: 

Observation med attributet sta-

tus satt till "känd förekomst", at-

tributet värde samt vid behov 

attributet typ 

Relation till informationsmodell: 

Observation med attributet sta-

tus, attributet värde och vid be-

hov attributet typ 

Framställning Nytt begrepp se aktualisering NI beskrivning: 

Formell begäran. Framställning 

till en myndighet, som gäller en 

enskild, kan göras genom ansö-

kan, anmälan eller information 

på annat sätt. 
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Begrepp Beskrivning Före ändring Efter ändring 

Förhandsbedöm-

ning 

Nytt begrepp  Definition enligt Socialstyrelsens 

termbank: 

(enligt SoL:) bedömning av om 

en nämnd ska inleda en utred-

ning eller inte  

Anmärkning: Innan en utred-

ning inleds görs en bedömning 

om de förhållanden som kom-

mit till nämndens kännedom 

genom anmälan eller på annat 

sätt än genom ansökan om bi-

stånd kan föranleda någon åt-

gärd av nämnden.  

Handling (inom so-

cialtjänst) 

Uppdaterat i enlighet 

med termbanken, an-

märkningen i termban-

ken har tagits bort. 

Definition enligt Socialstyrelsens 

termbank: 

framställning i skrift eller bild 

samt upptagning som kan lä-

sas, avlyssnas eller på annat 

sätt uppfattas endast med tek-

niskt hjälpmedel  

Anmärkning: En journalanteck-

ning är att anse som en hand-

ling. 

Definition enligt Socialstyrelsens 

termbank: 

framställning i skrift eller bild 

samt upptagning som kan lä-

sas, avlyssnas eller på annat 

sätt uppfattas endast med tek-

niskt hjälpmedel 

Information på an-

nat sätt 

Ändrat beskrivning Aktualisering genom informat-

ion på annat sätt än genom en 

Information som kommit till 

nämndens kännedom på 
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Begrepp Beskrivning Före ändring Efter ändring 

anmälan, ansökan eller begä-

ran, om en omständighet som 

kan föranleda en åtgärd från 

nämnden. 

annat sätt än genom en anmä-

lan eller ansökan.  

Nämnd Landstingets ändrat till 

regionens 

Organisation (inom socialtjänst) 

som fullgör kommunens eller 

landstingets uppgifter enligt sär-

skilda författningar. En nämnd 

kan både besluta om aktivite-

ter och själv utföra de beslu-

tade aktiviteterna 

Organisation (inom socialtjänst) 

som fullgör kommunens eller 

regionens uppgifter enligt sär-

skilda författningar. En nämnd 

kan både besluta om aktivite-

ter och själv utföra de beslu-

tade aktiviteterna. 

Observerat till-

stånd 

Ändrad relation till in-

formationsmodell 

Relation till informationsmodell: 

Observation med attributet sta-

tus satt till "observerad före-

komst" samt attributet värde 

och vid behov attributet typ 

Relation till informationsmodell: 

Observation med attributet sta-

tus, attributet värde och vid be-

hov attributet typ 

Omgivningsfak-

torer 

Ändrad relation till in-

formationsmodell 

Relation till informationsmodell: 

Observation med attributet sta-

tus satt till "känd förekomst", at-

tributet värde samt vid behov 

attributet typ 

Relation till informationsmodell: 

Observation med attributet sta-

tus, attributet värde och vid be-

hov attributet typ 

Tillstånd Ändrad relation till in-

formationsmodell 

Relation till informationsmodell: 

Observation med attributet sta-

tus satt till "känd förekomst" eller 

Relation till informationsmodell: 

Observation med attributet sta-

tus, attributet värde och vid be-

hov attributet typ 
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Begrepp Beskrivning Före ändring Efter ändring 

"mål", attributet värde och vid 

behov attributet typ 

Uppdrag Uppdaterad text 

Ändrad relation till in-

formationsmodell 

En uppgift som ges till en utfö-

rare av individuellt inriktade in-

satser inom socialtjänst. Upp-

draget kan avse hela eller delar 

av en insats. 

 

Relation till informationsmodell: 

Aktivitet 

Uppgift som ges till utförare av 

individuellt inriktad insats inom 

socialtjänst. 

 

Relation till informationsmodell: 

Aktivitet och Dokument 

Utredning Nytt begrepp  NI beskrivning: 

Åtgärd som syftar till att in-

hämta och analysera relevant 

information.  

 

Socialtjänst - informationsmodell 

Klass/attribut Beskrivning Före ändring Efter ändring 

Aktualisering Namnet på klassen 

ändrad till Framställning 

Ändrad beskrivning 

Klassen aktualisering håller in-

formation om det att en om-

ständighet som kan föranleda 

en åtgärd av socialnämnden 

kommer till dess kännedom. Ak-

tualisering kan initiera en 

Klassen framställning håller in-

formation om en formell begä-

ran till nämnden avseende en 

enskild. Framställning kan göras 

genom ansökan, anmälan eller 

information på annat sätt och 
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Klass/attribut Beskrivning Före ändring Efter ändring 

individanpassad process i soci-

altjänst. 

kan initiera en individanpassad 

process i socialtjänst. 

Aktualisering.typ  Ändrat namn 

Ändrat beskrivning 

Kod för det sätt på vilket aktua-

liseringen har skett, det vill säga 

ansökan om bistånd, anmälan, 

begäran om LSS-insats eller in-

formation på annat sätt. 

Kod för typ av framställning, det 

vill säga ansökan, anmälan eller 

information på annat sätt. 

Framställning.be-

skrivning 

Nytt attribut  Används som komplement till 

attributet typ för att beskriva 

det framställningen avser. 

Aktualisering.tid-

punkt  

Ändrat namn 

Ändrat beskrivning 

Angivelse av tidpunkt då in-

formation som låg till grund för 

aktualiseringen kom till social-

nämndens kännedom. 

Angivelse av tidpunkt då fram-

ställning framförts till nämnd. 

Aktualisering.me-

tod  

Ändrat namn 

Ändrat beskrivning 

Ändrat datatyp 

Kod för hur uppgifterna som låg 

till grund för aktualiseringen har 

lämnats till nämnden, exempel-

vis per telefon eller vid besök. 

 

Datatyp 

CD_CV 

Kod för eller textuell beskrivning 

av hur framställning har fram-

förts till nämnden, exempelvis 

muntligt eller skriftligt. 

 

Datatyp 

ST|CD_CV 

Annan per-

son.adress 

’roll’ har tagits bort Angivelse av adressinformation 

för utdelningsadress som en 

person har i sin roll som annan 

Angivelse av adressinformation 

för utdelningsadress som en an-

nan person har, exempelvis ut-

delningsadress till polisman. 
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Klass/attribut Beskrivning Före ändring Efter ändring 

person, exempelvis utdelningsa-

dress till polisman. 

Annan per-

son.elektroniskA-

dress 

’roll’ har tagits bort Angivelse av elektronisk adress-

information som en person har i 

sin roll som annan person, ex-

empelvis telefon eller personlig 

e-postadress. 

Angivelse av elektronisk adress-

information som en annan per-

son har, exempelvis telefon eller 

personlig e-postadress. 

Annan person.be-

skrivning 

’roll’ har tagits bort Textuell beskrivning av annan 

persons roll. Används som kom-

plement till attributet typ i de 

fall en ytterligare textuell be-

skrivning krävs. 

Textuell beskrivning av annan 

persons relation till brukaren.  

Används som komplement till 

attributet typ i de fall en ytterli-

gare textuell beskrivning krävs 

Brukare.id Ändrat beskrivning Angivelse av identitetsbeteck-

ning som en person har endast i 

rollen som brukare. Id för bru-

kare kan användas då identi-

tetsbeteckning för person är 

okänd eller inte bör anges. Per-

son-id är vanligen personnum-

mer eller samordningsnummer 

och lagras i attributet person-id 

i klassen person. Observera att 

det är obligatoriskt att ange an-

tingen person-id på person eller 

id på brukare. 

Angivelse av identitetsbeteck-

ning för brukare. Denna an-

vänds då brukaren inte kan el-

ler bör identifieras med ett 

person-id i form av ett person-

nummer eller samordningsnum-

mer. Observera att det är obli-

gato-riskt att ange antingen 

person-id på person eller id på 

brukare. 
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Klass/attribut Beskrivning Före ändring Efter ändring 

Deltagare.typ ’roll’ har tagits bort Kod för hur en innehavare av 

roll, organisation eller resurs del-

tar i ett visst sammanhang. No-

tera att det finns ett kodverk 

framtaget för deltagandetyper. 

Se separat bilaga. 

Kod för hur en socialtjänstperso-

nal, brukare, annan person, or-

ganisation eller resurs deltar i ett 

visst sammanhang.  

Notera att det finns ett kodverk 

framtaget för deltagandetyper. 

Deltagare.tid ’roll’ har tagits bort Angivelse av tid då en inneha-

vare av roll, organisation eller 

resurs deltar i ett visst samman-

hang. 

Angivelse av tid då en social-

tjänstpersonal, brukare, annan 

person, organisation eller resurs 

deltar i ett visst sammanhang. 

Person ’roll’ har tagits bort Klassen person håller informat-

ion om den mänskliga individen 

oavsett vilka roller den perso-

nen antar. De attribut som klas-

sen innehåller beskriver egen-

skaper som personen har 

oavsett om personen har anta-

git rollen som brukare eller en 

annan roll. Attributen i klassen 

person motiveras framförallt av 

krav på att hålla uppgifter om 

brukare men kan även använ-

das av andra roller. 

Klassen person håller informat-

ion om den mänskliga indivi-

den. Attributen i klassen person 

motiveras framförallt av krav på 

att hålla uppgifter om   brukare   

men kan även hålla uppgifter 

om socialtjänstpersonal och an-

nan person.  
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Klass/attribut Beskrivning Före ändring Efter ändring 

Person.adress Ändrat beskrivning Angivelse av utdelningsadress 

för en person, exempelvis Stor-

gatan 3, 459 33 Ljungskile. 

Angivelse av folkbokföringsa-

dress alternativt särskild posta-

dress för en person, exempelvis 

Storgatan 3, 459 33 Ljungskile.  

Socialtjänstperso-

nal.id 

’roll’ har tagits bort Angivelse av identitetsbeteck-

ning som en person har när 

denne arbetar i rollen som soci-

altjänstpersonal i ett visst upp-

drag i en organisation. Till ex-

empel kan en person ha en 

identitetsbeteckning i sin roll 

som handläggare. 

Angivelse av identitetsbeteck-

ning som en person har när 

denne arbetar som socialtjänst-

personal i ett visst uppdrag i en 

organisation. Till exempel kan 

en person ha en identitetsbe-

teckning som handläggare. 

Socialtjänstperso-

nal.adress 

’roll’ har tagits bort Angivelse av utdelningsadress 

som en person har i sin roll som 

socialtjänstpersonal i ett visst 

uppdrag i en organisation inom 

socialtjänsten. 

Angivelse av utdelningsadress 

som en socialtjänstpersonal har 

i ett visst uppdrag i en organi-

sation inom socialtjänsten. 

Socialtjänstperso-

nal.elektroniskA-

dress 

’roll’ har tagits bort Angivelse av elektronisk adress-

information som en person har i 

sin roll som socialtjänstpersonal. 

Här avses även telefonnummer. 

Exempel är direktnummer eller 

personlig e-postadress. 

Angivelse av elektronisk adress-

information till socialtjänstperso-

nal. Här avses även telefon-

nummer. Exempel är 

direktnummer eller personlig e-

postadress. 

Socialtjänstperso-

nal.befattning 

’roll’ har tagits bort Kod eller text för den befattning 

en socialtjänstpersonal har när 

Kod eller text för den befattning 

en socialtjänstpersonal har när 
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Klass/attribut Beskrivning Före ändring Efter ändring 

denne arbetar i rollen som soci-

altjänstpersonal i ett visst upp-

drag i en organisation. En be-

fattning avser ställning i en 

verksamhet som innebär vissa 

befogenheter och ett visst an-

svar. 

denne arbetar som socialtjänst-

personal i ett visst uppdrag i en 

organisation. En befattning av-

ser ställning i en verksamhet 

som innebär vissa befogenheter 

och ett visst ansvar. 

 

Socialtjänst - processmodell 
Processteg Beskrivning av ändring 

Aktualisera Värde in före ändring: 
Alternativ:  
Ansökan om bistånd 
Begäran om LSS-insats  
Anmälan 
Information på annat sätt 
 
Efter ändring: 
Anmälan 
Ansökan 
Information på annat sätt  

Aktualisera Beskrivning före ändring: 
Aktivitet som initierar processen hos nämnden. Vid anmälan eller information på annat 
sätt inleds en förhandsbedömning som avslutas med ett beslut om en utredning ska inle-
das. Det finns ingen föreskrift som kräver att förhandsbedömningen ska dokumenteras i 
personakten om beslutet är att ej inleda utredning. Förhandsbedömningen ingår inte i 
processmodellen. 
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Processteg Beskrivning av ändring 

 
Efter ändring 
Aktivitet som initierar processen hos nämnden och som innebär att framställning som in-
kommit till nämnden mottas och granskas. Om framställningen är ofullständig eller oklar 
bistår nämnden den enskilde att rätta denna inom ramen för myndighetens allmänna 
serviceskyldighet. Vid anmälan eller information på annat sätt görs en förhandsbedöm-
ning om en utredning ska inledas. 

Aktualisera Värde ut före ändring: 
För ansökan om bistånd eller begäran om LSS-insats:  
Aktualiserad ansökan eller begäran  
För anmälan eller information på annat sätt:  
Beslut om att inleda utredning  
Beslut om att inte inleda utredning och avslut 
 
Efter ändring 
Granskad och fullständig framställning 
För anmälan eller information på annat sätt 
Ställningstagande att inleda utredning 
Ställningstagande att inte inleda utredning och processen avslutas 

Utreda Värde in före ändring 
Alternativ:  
Aktualiserad ansökan eller begäran  
Beslut om att inleda utredning 
 
Efter ändring 
Granskad och fullständig framställning 
För anmälan eller information på annat sätt 
Ställningstagande att inleda utredning 

Beslut Värde ut före ändring 
Beslutsunderlag 
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Processteg Beskrivning av ändring 

Efter ändring 
Beslut 

 

Hälso- och sjukvård - begreppsmodell  

Begrepp Beskrivning Före ändring Efter ändring 

Diagnos Relation till informations-

modell ändrad 

Relation till informationsmodell: 

Observation med attributet sta-

tus satt till "känd förekomst", at-

tributet typ satt till "huvuddia-

gnos" eller "bidiagnos" och 

attributet värde 

Relation till informationsmodell: 

Observation med attributet 

status, attributet värde och vid 

behov attributet typ 

Hälso- och sjuk-

vårdspersonal 

Beskrivning ändrad så 

stämmer med författning  

Hälso- och sjukvårdspersonal 

som det i tillämpliga fall ska do-

kumenteras om är läkare, sjuk-

sköterska, verksamhetschef 

och chefsöverläkare. En läkare 

är en person som har svensk lä-

karlegitimation eller som särskilt 

förordnats att utöva yrke som 

läkare. En person som särskilt 

förordnats att utöva yrke som 

läkare är en person som har lä-

karexamen eller motsvarande 

medicinsk utbildning, men som 

Hälso- och sjukvårdspersonal 

som det i tillämpliga fall ska do-

kumenteras om är lä-kare, sjuk-

sköterska, verksamhetschef 

och chefsöverläkare. Med lä-

kare avses en per-son som har 

svensk läkarlegitimation eller 

som särskilt förordnats att utöva 

yrke som läkare. I Socialstyrel-

sens föreskrifter och allmänna 

råd (HSLF-FS 2022:20) om särskilt 

förordnande att utöva läkaryr-

ket finns närmare 
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Begrepp Beskrivning Före ändring Efter ändring 

saknar läkarlegitimation. Be-

stämmelser om detta finns i So-

cialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 

2000:6) om särskilt förordnande 

att utöva läkaryrket för icke le-

gitimerade läkare. En sjukskö-

terska är en person som har 

svensk sjuksköterskelegitimation 

eller som på vissa villkor, t.ex. 

genom ett särskilt förordnande, 

tillåts utöva yrke som sjukskö-

terska. En verksamhetschef är 

en person som utsetts av en 

vårdgivare att svara för led-

ningen av en verksamhet inom 

hälso- och sjukvård. Verksam-

hetschefen får bestämma över 

diagnostik eller vård och be-

handling av enskilda patienter 

endast om han eller hon har till-

räcklig kompetens och erfaren-

het för detta. En chefsöver-

läkare är en läkare som har 

ansvaret för ledningsuppgifter 

som rör rättspsykiatrisk vård och 

bestämmelser om särskilt för-

ord-nande för läkare. En sjuk-

sköterska är en person som har 

svensk sjuksköterskelegiti-mat-

ion. En verksamhetschef är en 

person som utsetts av en vård-

givare att svara för ledningen 

av en verksamhet inom hälso- 

och sjukvård. Verksamhetsche-

fen får be-stämma över dia-

gnostik eller vård och behand-

ling av enskilda patienter 

endast om han eller hon har 

tillräcklig kompetens och erfa-

renhet för detta. En chefsöver-

läkare är en läkare som har an-

svaret för ledningsuppgifter 

som rör rättspsykiatrisk vård 

och psykiatrisk tvångsvård och 

som har specialistkompetens 

inom någon av dessa psykia-

triska specialiteter. Tidigare kal-

lades den läkare som inom slu-

ten vård hade lednings-ansva-

ret för isolering enligt 
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Begrepp Beskrivning Före ändring Efter ändring 

psykiatrisk tvångsvård och som 

har specialistkompetens inom 

någon av dessa psykiatriska 

specialiteter. Tidigare kallades 

den läkare som inom sluten 

vård hade ledningsansvaret för 

isolering enligt smittskyddslagen 

för chefsöverläkare, men i dag 

används benämningen verk-

samhetschef. 

smittskyddslagen för chefsöver-

läkare, men i dag används be-

nämningen verksamhetschef. 

Observerat hälso-

tillstånd 

Relation till informations-

modell ändrad 

Relation till informationsmodell: 

Observation med attributet sta-

tus satt till "observerad före-

komst", attributet värde och vid 

behov attributet typ 

Relation till informationsmodell: 

Observation med attributet 

status, attributet värde och vid 

behov attributet typ 

Omgivningsfak-

torer 

Relation till informations-

modell ändrad 

Observation med attributet sta-

tus satt till "känd förekomst", at-

tributet värde och vid behov 

attributet typ 

Relation till informationsmodell: 

Observation med attributet 

status, attributet värde och vid 

behov attributet typ 

Plats ’roll’ har tagits bort (…) En plats kan anta olika rol-

ler, exempelvis fungera både i 

rollen som sjukhus (för patient) 

och i rollen som arbetsplats (för 

hälso- och sjukvårdspersonal). 

Exempel som särskilt pekas ut 

(…) En plats kan inneha olika 

funktioner, exempelvis fungera 

både som sjukhus (för patient) 

och som arbetsplats (för hälso- 

och sjukvårdspersonal). Exem-

pel som särskilt pekas ut som 
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Begrepp Beskrivning Före ändring Efter ändring 

som roll för plats som det i till-

lämpliga fall ska dokumenteras 

om är sjukhus, särskilt boende 

och ordinärt boende. 

det i tillämpliga fall ska doku-

menteras om är sjukhus, särskilt 

boende och ordinärt boende. 

 

Hälso- och sjukvård - informationsmodell 

Klass/attribut Beskrivning Före ändring Efter ändring 

Annan person.be-

skrivning 

’roll’ har tagits bort Textuell beskrivning av annan 

persons roll. Används som kom-

plement till attributet typ i de 

fall en ytterligare textuell be-

skrivning krävs. 

Textuell beskrivning av annan 

persons relation till patienten.   

Används som komplement till 

attributet typ i de fall en ytterli-

gare textuell beskrivning krävs.    

Deltagare.typ ’roll’ har tagits bort 

Hänvisning till bilaga har 

tagits bort 

Kod för hur en innehavare av 

roll, organisation eller resurs 

deltar i ett visst sammanhang. 

Notera att det finns ett kodverk 

framtaget för deltagandety-

per. Se separat bilaga. 

Kod för hur en patient, hälso- 

och sjukvårdspersonal, annan 

person, organisation eller resurs 

deltar i ett visst sammanhang.  

Notera att det finns ett kodverk 

framtaget för deltagandety-

per.  

Deltagare.tid ’roll’ har tagits bort Angivelse av tid då en inneha-

vare av roll, organisation eller 

resurs deltar i ett visst samman-

hang. 

Angivelse av tid då en patient, 

hälso- och sjukvårdspersonal, 

annan person, organisation el-

ler resurs deltar i ett visst sam-

manhang. 
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Klass/attribut Beskrivning Före ändring Efter ändring 

Hälso- och sjuk-

vårdspersonal.id 

’roll’ har tagits bort Angivelse av identitetsbeteck-

ning som en person har när 

denne arbetar i rollen som 

hälso- och sjukvårdspersonal i 

ett visst uppdrag i en organi-

sation inom hälso- och sjuk-

vård. En person kan ha flera 

uppdrag inom en vårdgivare, 

till exempel arbeta som barn-

morska på en vårdenhet och 

som sjuksköterska på en annan 

vårdenhet, vilket ger att perso-

nen har två identitetsbeteck-

ningar. 

Angivelse av identitetsbeteck-

ning som en person har när 

denne arbetar som hälso- och 

sjukvårdspersonal i ett visst 

uppdrag i en organisation 

inom hälso- och sjukvård. En 

person kan ha flera uppdrag 

inom en vårdgivare, till exem-

pel arbeta som barnmorska på 

en vårdenhet och som sjukskö-

terska på en annan vården-

het, vilket ger att personen har 

två identitetsbeteckningar. 

Hälso- och sjuk-

vårdsperso-

nal.adress 

’roll’ har tagits bort Angivelse av utdelningsadress 

som en person har i sin roll som 

hälso- och sjukvårdspersonal i 

ett visst uppdrag i en organi-

sation inom hälso- och sjuk-

vård. Exempel är personlig be-

söksadress. 

Angivelse av utdelningsadress 

som en hälso- och sjukvårds-

personal har i ett visst uppdrag 

i en organisation inom hälso- 

och sjukvård. Exempel är per-

sonlig besöksadress. 

Hälso- och sjuk-

vårdsperso-

nal.elektroniskA-

dress 

’roll’ har tagits bort Angivelse av elektronisk 

adressinformation som en per-

son har i sin roll som hälso- och 

sjukvårdspersonal i ett visst 

Angivelse av elektronisk 

adressinformation som en 

hälso- och sjukvårdspersonal 

har i ett visst uppdrag i en 
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Klass/attribut Beskrivning Före ändring Efter ändring 

uppdrag i en organisation 

inom hälso- och sjukvård. Här 

avses även telefonnummer. Ex-

empel är direktnummer eller 

personlig e-postadress. 

organisation inom hälso- och 

sjukvård. Här avses även tele-

fonnummer. Exempel är direkt-

nummer eller personlig e-post-

adress. 

Patient.id Ändrat beskrivning Angivelse av identitetsbeteck-

ning för patient. Denna identi-

tet används då patienten inte 

kan eller bör identifieras med 

ett person-id (personnummer 

eller samordningsnummer). 

Identitetsbeteckningen på pa-

tient är vanligtvis ett reserv-

nummer. En person kan ha 

flera instanser av klassen pati-

ent och dessa kan ha olika id. 

Observera att det är obligato-

riskt att ange antingen person-

id på person eller id på pati-

ent. 

Angivelse av identitetsbeteck-

ning för patient. Denna an-

vänds då patienten inte kan 

eller bör identifieras med ett 

person-id i form av ett person-

nummer eller samordnings-

nummer. Identitetsbeteck-

ningen på patient är vanligtvis 

ett reservnummer. Observera 

att det är obligatoriskt att 

ange antingen person-id på 

person eller id på patient. 

Person.adress Ändrat beskrivning Angivelse av utdelningsadress 

för en person, exempelvis Stor-

gatan 3, 459 33 Ljungskile. 

Angivelse av folkbokföringsa-

dress alternativt särskild posta-

dress för en person, exempelvis 

Storgatan 3, 459 33 Ljungskile.  
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Vård och omsorg - begreppsmodell 

Begrepp Beskrivning Före ändring Efter ändring 

Handling (inom 

vård och omsorg) 

Uppdaterat i enlighet 

med termbanken, an-

märkningen i termban-

ken har tagits bort. 

Definition enligt Socialstyrelsens 

termbank: 

framställning i skrift eller bild 

samt upptagning som kan lä-

sas, avlyssnas eller på annat 

sätt uppfattas endast med tek-

niskt hjälpmedel  

Anmärkning: En journalanteck-

ning är att anse som en hand-

ling. 

Definition enligt Socialstyrelsens 

termbank: 

framställning i skrift eller bild 

samt upptagning som kan lä-

sas, avlyssnas eller på annat 

sätt uppfattas endast med tek-

niskt hjälpmedel 

Observerat till-

stånd 

Relation till informations-

modell ändrad 

Observation med attributet sta-

tus satt till "känd förekomst", at-

tributet värde och vid behov 

attributet typ 

Relation till informationsmodell: 

Observation med attributet sta-

tus, attributet värde och vid be-

hov attributet typ 

Omgivningsfak-

torer 

Relation till informations-

modell ändrad 

Observation med attributet sta-

tus satt till "känd förekomst", at-

tributet värde och vid behov 

attributet typ 

Relation till informationsmodell: 

Observation med attributet sta-

tus, attributet värde och vid be-

hov attributet typ 

Tillstånd Relation till informations-

modell ändrad 

Relation till informationsmodell: 

Observation med attributet sta-

tus satt till "känd förekomst" eller 

"mål", attributet värde och vid 

behov attributet typ 

Relation till informationsmodell: 

Observation med attributet sta-

tus, attributet värde och vid be-

hov attributet typ 
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Vård och omsorg - informationsmodell 

Klass/attribut Beskrivning Före ändring Efter ändring 

Annan person.typ  Ändrad kardinalitet Kardinalitet: 1 Kardinalitet : 0..1 

Annan person.be-

skrivning 

’roll’ har tagits bort Textuell beskrivning av annan 

persons roll. Används som 

komplement till attributet typ i 

de fall en ytterligare textuell 

beskrivning krävs. 

Textuell beskrivning av annan 

persons relation till vård- och 

omsorgstagaren.    

Används som komplement till 

attributet typ i de fall en ytterli-

gare textuell beskrivning krävs. 

Deltagare.typ ’roll’ har tagits bort Kod för hur en innehavare av 

roll, organisation eller resurs 

deltar i ett visst sammanhang. 

Notera att det finns ett kod-

verk framtaget för deltagan-

detyper. Se separat bilaga. 

Kod för hur en vård- och om-

sorgspersonal, vård- och om-

sorgstagare, annan person , or-

ganisation eller resurs deltar i 

ett visst sammanhang.  

Notera att det finns ett kodverk 

framtaget för deltagandety-

per. 

Deltagare.tid ’roll’ har tagits bort Angivelse av tid då en inneha-

vare av roll, organisation eller 

resurs deltar i ett visst samman-

hang. 

Angivelse av tid då en  vård- 

och omsorgspersonal, vård- 

och omsorgstagare, annan 

person , organisation eller re-

surs deltar i ett visst samman-

hang. 

Person ’roll’ har tagits bort Klassen person håller informat-

ion om den mänskliga indivi-

den oavsett vilka roller den 

Klassen person håller informat-

ion om den mänskliga indivi-

den. Attributen i klassen person 
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Klass/attribut Beskrivning Före ändring Efter ändring 

personen antar. De attribut 

som klassen innehåller beskri-

ver egenskaper som personen 

har oavsett om personen har 

antagit rollen som vård- och 

omsorgstagare eller en annan 

roll. Attributen i klassen person 

motiveras framförallt av krav 

på att hålla uppgifter om 

vård- och omsorgstagare men 

kan även användas av andra 

roller. 

motiveras framförallt av krav 

på att hålla uppgifter om vård- 

och omsorgstagare men kan 

även hålla uppgifter om vård- 

och omsorgspersonal och an-

nan person.   

Person.adress Ändrad beskrivning Angivelse av utdelningsadress 

för en person, exempelvis Stor-

gatan 3, 459 33 Ljungskile. 

Angivelse av folkbokföringsa-

dress alternativt särskild posta-

dress för en person, exempelvis 

Storgatan 3, 459 33 Ljungskile.   

Person.civilstånd Nytt attribut  Angivelse av personens civil-

stånd.  

Resurs. beskrivning Nytt attribut  Textuell beskrivning av resurs. 

Används som komplement, el-

ler i stället för, attributet typ i de 

fall en textuell beskrivning 

krävs. Observera att det är obli-

gatoriskt att ange antingen at-

tributet typ eller beskrivning. 
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Klass/attribut Beskrivning Före ändring Efter ändring 

Vård och om-

sorgstagare.id 

Ändrad beskrivning Angivelse av identitetsbeteck-

ning för vård- och omsorgsta-

gare. Id är en identitetsbeteck-

ning som används då vård- 

och omsorgstagaren inte kan 

eller bör identifieras med ett 

person-id. Observera att det är 

obligatoriskt att ange antingen 

person-id på person eller id på 

vård- och omsorgstagare. 

Angivelse av identitetsbeteck-

ning för vård- och omsorgsta-

gare. Denna används då vård- 

och omsorgstagare inte kan el-

ler bör identifieras med ett per-

son-id i form av ett personnum-

mer eller samordningsnummer. 

Observera att det är obligato-

riskt att ange antingen person-

id på person eller id på vård- 

och omsorgstagare. 

Vård- och om-

sorgspersonal.id 

’roll’ har tagits bort Angivelse av identitetsbeteck-

ning som en person har när 

denne arbetar i rollen som 

vård- och omsorgspersonal i 

ett visst uppdrag i en organi-

sation inom vård och omsorg. 

Till exempel kan en handläg-

gare eller barnmorska ha en 

identitetsbeteckning i sin roll 

som socialtjänstpersonal re-

spektive hälso- och sjukvårds-

personal. 

Angivelse av identitetsbeteck-

ning som en person har när 

denne arbetar som vård- och 

omsorgspersonal i ett visst upp-

drag i en organisation inom 

vård och omsorg. Till exempel 

kan en handläggare eller barn-

morska ha en identitetsbeteck-

ning som socialtjänstpersonal 

respektive hälso- och sjukvårds-

personal. 
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Klass/attribut Beskrivning Före ändring Efter ändring 

Vård- och om-

sorgsperso-

nal.adress 

’roll’ har tagits bort Angivelse av utdelningsadress 

som en person har i sin roll som 

vård- och omsorgspersonal i 

ett visst uppdrag i en organi-

sation inom vård och omsorg. 

Angivelse av utdelningsadress 

som en vård- och omsorgsper-

sonal har i ett visst uppdrag i en 

organisation inom vård och 

omsorg. 

Vård- och om-

sorgsperso-

nal.elektroniskA-

dress 

’roll’ har tagits bort Angivelse av elektronisk 

adressinformation som en per-

son har i sin roll som vård- och 

omsorgspersonal. Här avses 

även telefonnummer. Exempel 

är direktnummer eller personlig 

e-postadress. 

Angivelse av elektronisk adress-

information som en vård- och 

omsorgspersonal har. Här avses 

även telefonnummer. Exempel 

är direktnummer eller personlig 

e-postadress. 

Vård- och om-

sorgspersonal.be-

fattning 

’roll’ har tagits bort Kod eller text för den befatt-

ning en vård- och omsorgsper-

sonal har i sitt uppdrag inom 

ramen för en organisation. En 

befattning avser ställning i en 

verksamhet som innebär vissa 

befogenheter och ett visst an-

svar. 

Kod eller text för den befatt-

ning en vård- och omsorgsper-

sonal har i sitt uppdrag inom 

ramen för en organisation. En 

befattning avser ställning i en 

verksamhet som innebär vissa 

befogenheter och ett visst an-

svar. 

 
 


