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Annan person (Modified)
Description ( Klassen annan person håller information om en roll som en person har som på något sätt är
relaterad till patienten men som inte är patienten eller hälso- och sjukvårdspersonal. Exempel på annan person
är anhörig, närstående eller företrädare. Det kan också vara en målsägande, som enligt lagen (1991:1129) om
rättspsykiatrisk vård i vissa fall ska ges möjlighet att bli underrättad till exempel när en patient som är föremål
för rättspsykiatrisk vård har lämnat vårdenheten utan tillstånd. De exempel som ges här är sådana som särskilt
pekas ut som personer som det ska finnas dokumentation om i tillämpliga fall.
Det finns även möjlighet att dokumentera icke identifierade eller namngivna personer i patientens
omgivning genom att utelämna relationen till klassen person. Ett exempel på en anonym person kan vara
en polis som framför en vårdbegäran för patientens räkning. <- Klassen annan person håller information om
en roll som en person har som på något sätt är relaterad till patienten men som inte är patienten eller
hälsooch sjukvårdspersonal. Exempel på annan person är anhörig, närstående eller företrädare. Det kan
också vara en målsägande, som enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård i vissa fall ska ges
möjlighet att bli underrättad till exempel när en patient som är föremål för rättspsykiatrisk vård har lämnat
vårdenheten utan tillstånd. De exempel som ges här är sådana som särskilt pekas ut som personer som det
ska finnas dokumentation om i tillämpliga fall. )

antar rollen (Modified)
{unnamed}:Association End
Multiplicity ( 0..1 <- 1 )

Beslut (Modified)
Description ( Klassen beslut håller information om avgörande i viss fråga inom hälso- och sjukvård. Alla
aktiviteter inom hälso- och sjukvård föregås i allmänspråklig mening av någon form av beslut. De flesta av
dessa beslut dokumenteras implicit genom att endast dokumentera den utförda aktiviteten eller resultatet av
aktiviteten, exempelvis en blodtrycksmätning eller mätvärdet för blodtrycket. Vissa beslut behöver däremot
dokumenteras explicit.
Exempel som särskilt pekas ut som beslut som ska dokumenteras explicit återfinns i lagen (1991:1128) om
psykiatrisk tvångsvård, LPT, lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, LRV, och smittskyddslagen
(2004:168), SML.
Det kan även finnas skäl att dokumentera andra beslut explicit. Ett exempel är att dokumentera beslut om att
inte tillvarata biologiskt material för donation. Det ger möjlighet att dokumentera motiveringen till beslutet.
Samtyckesbeslut, det vill säga ’tillfrågad persons beslut om att lämna eller inte lämna samtycke’ är en
annan kategori av beslut där det i vissa fall finns uttryckliga dokumentationskrav. I hälso- och sjukvården är
det endast patienten eller en företrädare för denne som kan fatta ett samtyckesbeslut, aldrig hälso- och
sjukvårdspersonalen. Exempelvis finns det dokumentationskrav på beslut om att samtycka till insamling
och bevarande av vävnadsprover och återfinns i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården
m.m. Vid sammanhållen journalföring enligt patientdatalag (2008:355) är det möjligt för patienten att begära
att personuppgifter spärras för åtkomst inom eller mellan vårdgivare. Detta dokumenteras som ett beslut i
den specifika frågan fattat av patienten med bifallsflagga satt till falskt.
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 hälso- och sjukvård. Alla
aktiviteter inom hälso- och sjukvård föregås i allmänspråklig mening av någon form av beslut. De flesta av
dessa beslut dokumenteras implicit genom att endast dokumentera den utförda aktiviteten eller resultatet av
aktiviteten, exempelvis en blodtrycksmätning eller mätvärdet för blodtrycket. Vissa beslut behöver däremot
dokumenteras explicit.
Exempel som särskilt pekas ut som beslut som ska dokumenteras explicit återfinns i lagen (1991:1128) om
psykiatrisk tvångsvård, LPT, lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, LRV, och smittskyddslagen
(2004:168), SML.
Det kan även finnas skäl att dokumentera andra beslut explicit. Ett exempel är att dokumentera beslut om att
inte tillvarata biologiskt material för donation. Det ger möjlighet att dokumentera motiveringen till beslutet.
Samtyckesbeslut, det vill säga ’tillfrågad persons beslut om att lämna eller inte lämna samtycke’ är en
annan kategori av beslut där det i vissa fall finns uttryckliga dokumentationskrav. I hälso- och sjukvården
är det endast patienten eller en företrädare för denne som kan fatta ett samtyckesbeslut, aldrig hälso- och

sjukvårdspersonalen. Exempelvis finns det dokumentationskrav på beslut om att samtycka till insamling och
bevarande av vävnadsprover och återfinns i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. Vid
sammanhållen journalföring enligt patientdatalag (2008:355) är det möjligt för patienten att begära att
personuppgifter spärras för åtkomst inom eller mellan vårdgivare. Detta dokumenteras som ett beslut i den
specifika frågan fattat av patienten med bifallsflagga satt till falskt.
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. )

gäller (Modified)
{unnamed}:Association End
Multiplicity ( 0..* <- 1..* )

Hälso- och sjukvårdspersonal (Modified)
befattning (Modified)
Description ( Kod eller text för den befattning en hälso- och sjukvårdspersonal har i ett visst uppdrag i en
organisation inom hälso- och sjukvård. En befattning avser ställning i en verksamhet som innebär vissa
befogenheter och ett visst ansvar. <- Kod för den befattning en hälso- och sjukvårdspersonal har i ett visst
uppdrag i en organisation inom hälso- och sjukvård. En befattning avser ställning i en verksamhet som
innebär vissa befogenheter och ett visst ansvar. )
Type ( CD_CV|ST <- CD_CV )
specialistkompetens (Modified)
Description ( Kod för den specialistkompetens inom hälso-och sjukvård som avses. <- Kod för den
specialistkompetens inom hälso- och sjukvård som avses. )

Kommunikationssätt (Modified)
Description ( Klassen kommunikationssätt håller information om en persons sätt att kommunicera med sin
omgivning. Exempel på kommunikationssätt är talat språk, teckenspråk och alternativ och kompletterande
kommunikation (AKK). Kommunikationssätt är viktigt att hålla information om i de fall kommunikationssättet
föranleder tolkbehov eller någon form av kommunikationsstöd. Exempel på när kommunikationssätt kan vara
viktigt att hålla information om är när en patient vill använda språket finska i kommunikation kring sin hälsa, eller
när en vårdnadshavare behöver kunna kommunicera om sitt barns hälsa på georgiska. Ett annat exempel är en
patient som kommunicerar via bilder och röst- och talhjälpmedel. Även personer som har ett talat språk kan
behöva kommunikativt stöd i vissa situationer.
En del personer med kommunikationssvårigheter har endast svårt att uttrycka sig, men vissa har också svårt att
förstå vad andra säger. <- En persons sätt att kommunicera med sin omgivning. Exempel på
kommunikationssätt är talat språk, teckenspråk och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).
Kommunikationssätt är viktigt att hålla information om i de fall kommunikationssättet föranleder tolkbehov eller
någon form av kommunikationsstöd. Exempel på när kommunikationssätt kan vara viktigt att hålla information
om är när en patient vill använda språket finska i kommunikation kring sin hälsa, eller när en vårdnadshavare
behöver kunna kommunicera om sitt barns hälsa på georgiska. Ett annat exempel är en patient som
kommunicerar via bilder och röst- och talhjälpmedel. Även personer som har ett talat språk kan behöva
kommunikativt stöd i vissa situationer.
En del personer med kommunikationssvårigheter har endast svårt att uttrycka sig, men vissa har också svårt att
förstå vad andra säger. )

Observation (Modified)
negation (Modified)

Description ( Flagga som negerar betydelsen av observationen. Det används för att dokumentera
exempelvis att ett tillstånd inte har förekommit/observerats men att man explicit har letat efter det. Detta till
skillnad från att inget dokumenterats om ett specifikt tillstånd vilket kan innebära att man inte utrett det
överhuvudtaget. Det som negeras är förekomsten av det som beskrivs av värdet. Negationens betydelse
modifieras ytterligare av statusflaggan. Om status är exempelvis måltillstånd innebär negationsflaggan att
målet är att ett visst tillstånd inte skall kunna observeras vid en viss tidpunkt. <Flagga som negerar
betydelsen av observationen. Det används för att dokumentera exempelvis att ett tillstånd inte har
förekommit/observerats men att man explicit har letat efter det. Detta till skillnad från att inget
dokumenterats om ett specifikt tillstånd vilket kan innebära att man inte utrett det överhuvudtaget. Det som
negeras är förekomsten av det som beskrivs av värdet. Negationens betydelse modifieras ytterligare av
statusflaggan. Om status är exempelvis måltillstånd innebär negationsflaggan att målet är att ett visst
tillstånd inte skall kunna observeras vid en viss tidpunkt.
Om flaggan är satt till sant innebär det att betydelsen av instansen som helhet är negerad. )

Person (Modified)
sekretessmarkering (Modified)
Multiplicity ( 0..1 <- 1 )
skyddad folkbokföring (New)

Vårdbegäran (Modified)
prioritet (New)

