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1 Inledning 
Informationen i ett informationssystem måste 
specificeras väl. Det är t.ex. nödvändigt att 
informationen har en struktur och ett innehåll 
som gör att mottagare kan tolka den korrekt. 
Det krävs att alla användare av informatio-
nen uppfattar begrepp på samma sätt samt att 
informationen utväxlas i överenskommet 
format. 
 

Informationsspecifikationen är baserad på 
svenska, europeiska och internationella stan-
darder, överenskommelser och rekommenda-
tioner. Specifikationen har arbetats fram en-
ligt RIV - metodanvisningar för informa-
tionsspecifikationer (www.carelink.se). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet med dokumentet är att representanter 
för hälso- och sjukvårdsverksamheten, utan 
att vara modellexperter, ska förstå vilken in-
formation man behöver samla in för att kun-
na ange de i dokumentet specificerade mät-
punkterna och för att kunna veta att dessa har 
passerats. I dokumentet specificeras och för-
klaras endast information som berör dessa 
mätpunkter. 
 
Domäninformationsmodell (DIM), XML-
scheman m.m. publiceras i andra dokument. I arbetet har följande personer deltagit: 

  

Projektledare: 
Jan Lindmark SKL 
Projektgrupp: 
Mattias Agestam Norra Stockholms Psykiatri     
Inga-Britt Stenman Norrbottens läns landsting 
Lars Midbøe  Landstinget i Värmland            
Gunnar Numeus Västra Götalands Regionen 
Gunnel Johansson Terminologicentrum TNC 
 
Processledare/metodstöd: 
Helen Broberg Region Skåne 
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1.1  Flödesmodellen – en generell vårdprocess 
 

 
 
Varje patient har sin egen ”väg” genom vården. Hur denna väg ser ut beror naturligtvis på 
patientens hälsofrågeställning, på hur hälso- och sjukvården är organiserad, vilka tjänster 
den kan erbjuda, vilka vårdprogram och vilken  praxis som finns lokalt, hur samarbetet med 
andra organisationer (t.ex. socialtjänsten) är utformat m.m. 
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Inom ramen för ett vårdåtagande delar Flödesmodellen processen i sju steg. Vårdåtaganden 
kan dock följa på varandra inom olika enheter, t ex om kompetenser som finns vid andra en-
heter måste anlitas. För att patientens ärende ska komma framåt krävs att beslut fattas av 
sjukvårdspersonal samt att aktiviteter utförs. Mellan varje steg finns mätpunkter. Dessa  mät-
punkter  kan användas för uppföljning av den nationella vårdgarantin genom inrapportering 
till landstingens gemensamma väntetidsdatabas. De kan användas för analys av processer för 
enskilda patienter och patientgrupper, såväl lokalt och regionalt som nationellt. Lokala be-
hov kan leda till komplettering med egna mätpunkter. Till Flödesmodellen kan kopplas t ex 
beskrivningar av behov, diagnoser, utfall på kvalitetsindikatorer, resultat och kostnader. På 
så sätt blir informationen användbar för att belysa olika aspekter av god vård. Är vården pa-
tientfokuserad, säker, kunskapsbaserad, i rimlig tid, jämlik och effektiv. 
 
I modellen används ett aktivitetsbegrepp som innefattar såväl vårdkontakter (t.ex. besök, 
vårdtillfällen) som åtgärder (t.ex. viss typ av operation, undersökning eller psykoterapi). 
 Därmed kan t.ex. mätpunkten ”start av aktivitet ” användas både för att ange start av viss 
åtgärd och för att ange start av viss vårdkontakt.  
 
Modellen är en av utgångspunkterna i Socialstyrelsens arbete med nationell informations-
struktur. Den ingår också som en hörnsten i det s.k. TIS-arbetet (Tillämpad Informations-
Struktur) som utförs av Carelink på uppdrag av Beställarkansliet vid Sveriges Kommuner 
och Landsting. 
 
Föreliggande specifikation avser Flödesmodellen version 2.1.  
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2 Informationsflöde 

 

atienters vårdprocesser, kan in-
rmation om mätpunkter tas ut och överföras till olika intressenter för uppföljning och ana-

m t.ex. patienter, politiker, allmänhet och forskare. 

t, tidpunkter för beslut, samt upp-
-

ka 
nsbe-

ionsmängd, se avsnitt 3.  Följande händelser i 
 mätpunkter: 

i-

Datalager

MätpunktMätpunktMätpunkt
Mätpunkt

Datafångst

2: Bedöma 
vårdbegäran

Dataanvändning 

Uppföljning och 
analys av flöden 
av grupper och 
enskilda patienterData

3: Bedöma behov av 
aktiviteter

HSA
Kod-
verk

4: Planera 
genomförande av 
aktiviteter

5: Genomföra 
planerade aktiviteter

F: Utvärdera 
genomförd vård

G: Avsluta 
vårdåtagande

1: Framställa 
vårdbegäran

Beslut om 

•handläggning av 
enskild patient

•resursfördelning

•förändrade rutiner

•m.m..

PU

 
ttning: Ur en strukturerad beskrivning av enskilda pOmfa

fo
lys. 
 
Intressenter: De parter som berörs är hälso- och sjukvårdsproducenter och andra intressen-
ter so
 
Beskrivning: Information om enskilda patienter registreras i de lokala informationssyste-
men. Denna information avser  bl.a. vilka som fattar beslu
gifter om beslutens innebörd, t ex olika aktiviteter som ska göras för patienten. Informatio
nen avser också vad som faktiskt skedde och tidpunkten för detta. Ur denna informations-
mängd kan man hämta de uppgifter som behövs för vårdprocessens olika mätpunkter. 
 
Stödregister: HSA (Hälso- och sjukvårdens adressregister), Personuppgiftstjänst (PU), oli
kodverk och klassifikationer för exempelvis tillståndsbeskrivningar (diagnoser, funktio
skrivningar), kontaktorsaker och åtgärder. 
 
Informationsmängder: 
Varje mätpunkt motsvarar en viss informat
vårdprocessen beskrivs som
 
1. när man inifrån hälso- och sjukvården beslutar att framställa en vårdbegäran för en pat

ent 
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. när vårdbegäran har inkommit till en mottagare 

4. ottagaren beslutar att en aktivitet ska utföras inom ramen för vårdåtagandet 

s 

nger under ett och samma vårdåtagande. 

2
3. när mottagaren tar ställning till vårdbegäran 

när m
5. när den beslutade aktiviteten startar 
6. när beslut fattas att vårdåtagandet ska avsluta
7. när avslut av vårdåtagandet sker. 
 
Mätpunkterna 4 och 5 kan förekomma ett flertal gå
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3 Informationsöversikt 
I detta avsnitt beskrivs patientens ”väg” genom vården och, översiktligt, den information 
som registreras under de olika stegen i en vårdprocess. Den mängd information som är nöd-
vändig för att kunna ange mätpunkterna eller veta att dessa har passerats är betydligt mindre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mätpunkter 
Flödes-
modellen

Vårdbegäran
inkommen

Resurs-
och

tidssatt
vårdplan

Ställningstagande
till vårdbegäran

Genomföra
vård enligt
vårdplan

Planera
genomförande
av aktiviteter

Vårdplan med
beslutade och
prioritetsatta

aktiviteter

Beslut att utföra
aktiivtet

Avsluta
vård-

åtagande

Avslutat
vårdåtagande

Start av
aktivitet

Avslut

Inkommen
vårdbegäran

Utvärdera
genomförda
aktiviteter

Hänvisad
vårdbegäran

Avsluts-
beslutat

vårdåtagande
Bedöma

vårdbegäran Bedöma behov
av aktiviteter

Vård-
åtagande

Beslut om
avslut

Vårdprocess
annan enhet

Vård-
begäran

Fortsatt vårdbehov som
matchar utbud och

uppdrag
Vårdprocess
annan enhet

Genomförda
aktiviteter

Beslut att
framställa

vårdbegäran
Framställa

 
 
 
 
 
 
De blå kvadraterna i modellen ovan representerar beslutspunkter, ”fiskarna” representerar 
stegen och syftena med dessa. I det gula fältet redovisas Flödesmodellens mätpunkter. Det är 
naturligtvis möjligt att i ett lokalt sammanhang lägga till yterligare mätpunkter. 
 
Detaljerade beskrivningar av informationsmängden för respektive mätpunkt finns i avsnitt 
Fel! Hittar inte referenskälla.. 
 

 
vårdbegäran

Av patient
avböjt

vårdåtagande

Beslut att
framställa

vårdbegäran

Bedömd
vårdbegäran

Flödesmodellen - patientens väg genom vården 2.0
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3.1 Steg 1: Framställa vårdbegäran 
 

Framställa 
vårdbegäran

Inkommen
vårdbegäran

Beslut att
framställa

vårdbegäran
Framställa 

vårdbegäran

Beslut om
vårdbegäran

Vårdbegäran
inkommen  

 
 
I detta steg ingår mätpunkterna ”beslut att framställa vårdbegäran” och ”vårdbegäran in-
kommen”. Det är endast de beslut om vårdbegäran som görs inifrån hälso- och sjukvården 
som kan fångas och generera mätpunkter. En vårdbegäran som  framställs av patienten själv 
eller dennes företrädare  genererar också mätpunkten ”vårdbegäran inkommen”. Det är för 
närvarande inte möjligt att fånga tidpunkten för när patienten eller dennes företrädare fattade 
beslutet om att söka vård. 
 
I steget ”framställa vårdbegäran” produceras information om: 
• patientens namn och identitet 
• det nuvarande vårdåtagandet inom vilket vårdbegäran görs 
• ev. koppling till andra vårdåtaganden, med hjälp av vårdprocess-id 
• vem som beslutar om att framställa vårdbegäran och när detta görs 
• från vilken organisatorisk enhet vårdbegäran kommer 
• vilken organisatorisk enhet som vårdbegäran ställs till 
• vem som formulerat vårdbegäran och tidpunkt när den skickas iväg 
• vilka aktiviteter som efterfrågas och varför 
• när i tiden som den efterfrågade aktiviteten senast bör ske eller när svar förväntas 
• tidpunkt när vårdbegäran inkommer 
• patientens eller företrädarens beskrivning av varför en vårdbegäran framställs (om den 

kommer från patienten själv). 
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3.2 Steg 2: Bedöma vårdbegäran 
 
 
 

Steg 2 Bedöma vårdbegäran

Komplettera
vårdbegäran

Vårdutbud

Vård-
åtagande

Matcha mot
utbud och
uppdrag

Bedöma
vårdbegäran

Identifiera
hälsofrågeställning/
efterfrågad aktivitetVårdbegäran

med ansv.
bedömare

Vårduppdrag

Hänvisad
vårdbegäran

AvslutStällningstagande
till vårdbegäran

Inkommen
vårdbegäran

Utse ansvarig
bedömare av
vårdbegäran

Anknyta till
befintligt

vårdåtagande

Bedömningsbar
vårdbegäran

Ej bedömningsbar
vårdbegäran

Kompletterad
vårdbegäran

Anknuten
vårdbegäran

Pågående
vårdåtagande

Bedömd
vårdbegäran

Pågående
vårdåtagande med
samma
hälsoproblem finns

 
 
I detta steg ingår mätpunkten ”ställningstagande till vårdåtagande”. Blir beslutet att avstå 
från att göra ett vårdåtagande sker en hänvisning. 
 
I bedömningen ingår att identifiera patientens hälsofrågeställning och behov av aktiviteter, 
samt ta ställning till om det ingår i  uppdraget att ta hand om denna frågeställning samt om 
enheten i realiteten kan utföra aktiviteterna.  
 
I steget ”bedöma vårdbegäran” tillförs information om: 
• vem som ansvarar för bedömningen 
• vem som utför bedömningen 
• eventuella behov av komplettering av information 
• det ingår i mottagarens uppdrag att åtgärda hälsoproblemen 
• aktiviteterna i realiteten finns i mottagarens utbud 
• vem som tar ställning till om vårdbegäran ska resultera i ett vårdåtagande 
• tidpunkt för detta beslut 
• eventuell hänvisning. 
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3.3 Steg 3: Bedöma behov av aktiviteter 
 

Bedöma
behov av
aktiviteter

Besluta om
och

prioritetsätta
aktiviteter

Vårdplan med
beslutade och
prioritetsatta

aktiviteter

Beslut att
utföra

aktiivtet

Vård-
åtagande

Bedöma
vårdbehov

Bedömt
vårdbehov

Föra dialog
med patient

Av patient
avböjt

vårdåtagande

Avsluta
vård-

åtagande

Avslut

 
 
 
I detta steg ingår mätpunkten ”beslut att utföra aktivitet”.  
 
I steget ”bedöma behov av aktiviteter” tillförs information om: 
• vilka aktiviteter som behöver utföras och vilken prioritet dessa har 
• vem som fattat beslut om att respektive aktivitet ska utföras 
• tidpunkter när dessa beslut fattas 
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3.4 Steg 4: Planera genomförande av aktiviteter 
 

Resurs- och
tidssatt

vårdplan

Planera
genomförande
av aktiviteter

Planera och
resurssätta
aktiviteter

Vårdplan med
beslutade och
prioritetsatta

aktiviteter

Vårdbegäran
till annan

enhet

Besvarad
vårdbegäran

Boka
och/eller
beställa

Resurssatt
vårdplan

Vårdprocess
annan enhet

 
 
I detta steg föreslås f n inga specificerade mätpunkter. Lokalt är det dock nödvändigt och 
möjligt att upprätta mätpunkter för att följa t ex ledtider, exempelvis mellan tidpunkter för 
beslutade aktiviteter och resurssättning av dessa. Steget resulterar i en resurs- och tidsatt 
vårdplan. I steget kan framställan av vårdbegäran till annan enhet ingå. 
 
I steget ”planera genomförande av aktiviteter” tillförs information om: 
• när aktiviteterna ska utföras 
• vilka resurser som kommer att behövas. 
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3.5 Steg 5: Genomföra planerade aktiviteter (vård enligt 
vårdplan) 

 

Resurs- och
tidssatt

vårdplan

Genomföra
aktiviteter

enligt
vårdplan

Utförd
aktivitet

Start av
aktivitet

Starta
planerad
aktivitet

Utföra
planerad
aktivitet

Startad
aktivitet

 
 
I detta steg ingår mätpunkten ”start av aktivitet ”. I steget genomförs de planerade åtgärderna 
och vårdkontakterna. 
 
I steget ”genomföra vård enligt vårdplan” tillförs information om: 
• vilken organisatorisk enhet och vilken person som ansvarar för utförandet av respektive 

aktivitet 
• vilken organisatorisk enhet och vilken person som utför respektive aktivitet  
• tidpunkt för start av respektive aktivitet 
• var respektive aktivitet sker 
• eventuella övriga personer som deltar 
• tidpunkt när respektive aktivitet är avslutad. 
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3.6 Steg 6: Utvärdera aktiviteter och bedöma kvarstående 
vårdbehov 

 

Utvärdera
genomförda
aktiviteter

Utvärderade
aktiviteter

Utvärdera
genomförd vård

Bedöma
målupp-
fyllelse

Avsluts-
beslutat

vårdåtagande

Matcha mot
utbud och
uppdrag

Bedöma
behov av
aktiviteter

matchar ej
vårdutbud/
uppdrag

Beslut om
avslut

Fortsatt vårdbehov
som matchar utbud

och uppdrag

Utförd aktivitet
Bedöma

kvarstående
vårdbehov

Kvarstående
vårdbehov

Besvarad
vårdbegäran

Inga kvarstående vårdbehov

 
 
I detta steg ingår mätpunkten ”beslut om avslut”. Här utvärderas den genomförda vårdens 
resultat i relation till uppsatta mål samt identifieras kvarstående vårdbehov. 
 
Finns kvarstående vårdbehov som matchar enhetens utbud och uppdrag fortsätter processen 
från steg 3. 
 
Är målet nått eller om kvarstående vårdbehov inte matchar enhetens utbud och uppdrag be-
slutas att avsluta vårdåtagandet. Även om målet inte har nåtts kan det i vissa situationer fin-
nas skäl att besluta om att avsluta vårdåtagandet. 
 
I steget ” utvärdera genomförda aktiviteter och bedöma kvarstående vårdbehov” tillförs in-
formation om: 
 
• resultatet av den genomförda vården i relation till uppsatta mål 
• vem som fattat beslutet att avsluta vårdåtagandet 
• tidpunkt för beslutet 
• orsak till att beslutet fattats 
• planerad tidpunkt för avslutet. 
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3.7 Steg 7: Avsluta vårdåtagande 
 

Avsluta
vård-

åtagande

Avslutat
vårdåtagande

Vårdbegäran
till annan

enhet
Överlämna
vårdansvar

Överlämnat
vårdansvar

Avsluts-
beslutat

vårdåtagande

Avslut

Utfärda
vårdbegäran

till annan
enhet

Vårdprocess
annan enhet

Behov av
ytterligare vård
hos annan enhet

Av patient
avböjt

vårdåtagande

Slutföra
vårdåtagande

Inget fortsatt vårdbehov

 
 
I detta steg ingår mätpunkten ”avslut” Innan avslut kan göras kan det vara nödvändigt att 
framställa en vårdbegäran till en annan enhet. 
 
I steget ”avsluta vårdåtagande” tillförs information om: 
• tidpunkt då avslutet sker. 
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4 Verksamhetsinformationsmodell 
 
I följande modell visas på ett mer detaljerat sätt än i graferna i kapitel 3 de informations-
mängder som behövs för att använda Flödesmodellen.  Detta sker genom att presentera  
klasser med sina attribut samt relationer mellan klasserna. 
 
Informationsmodellen visar den information som är relevant då patienters väg genom vården 
analyseras med hjälp av de i detta dokument specificerade mätpunkterna. Detta innebär att 
det totala informationsbehovet för andra ändamål är större än vad som redovisas här. Många 
klasser är medtagna i informationsmodellen mest för att visa att de behövs som underlag för 
mätpunktsinformationen. Dessa klasser är här ofullständigt specificerade men kan hämtas ur 
ur bl.a. TIS dokumentation av V-TIM. 
 
 

4.1 Hur modellen ska läsas 
 
Informationsmodellen är beskriven i UML, Unified Modeling Language. De gula rutorna 
benämns klasser och representerar vad  man behöver hålla information om i verksamheten 
för att kunna tillämpa Flödesmodellen. Namnet på varje klass skrivs i fetstil och med stor 
begynnelsebokstav överst i den gula rutan. Under klassnamnet finns en lista med attribut. 
Varje attribut representerar en viss typ av information som hör samman med klassen. Exem-
pel: klassen Patient har attributen person-id och namn. 
 
Man talar om att man instantierar klasser och attribut när man ersätter attributen med verkli-
ga värden. Exempel: En instans av klassen Patient har person-id = 460711-2610 och namn 
Hans Nilsson. 
 
Till varje attribut hör en multiplicitet. Multipliciteten ”1” betyder ”en och endast en”, ”0..1” 
betyder ”noll till en”, ”0..*” betyder ”noll till många” och ”1..*” betyder ”en till många”. 
Exempel: attributet vårdbegäran-id under klassen Vårdbegäran har multipliciteten ”1”, vilket 
betyder att det måste finns en sådan identitetsbeteckning och att det inte får finnas mer än en. 
 
Linjerna mellan klasserna representerar relationer mellan dessa. På varje linje finns en pil. 
På varje pil står skrivet vilken sorts relation det är frågan om. Till en relation hör två multi-
pliciteter, en för varje riktning. Uttolkningen av själva multipliciteterna är den samma som 
för attributen (se ovan). Den anger i vilken riktning man ska läsa och uttyda relationen. Ex-
empel: Relationen mellan Patient och Hälsoärende läst i pilens riktning uttyds ”ett visst Häl-
soärende avser en och endast en Patient”. Relationen läst mot pilens riktning uttyds ”en Pati-
ent har inget eller flera Hälsoärende”. 
 
I avsnitt 5 ges en mer detaljerad förklaring av klasserna och attributen. En fördjupad be-
skrivning av UML finns i bilaga 1. 
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4.2 Mätpunkt A – beslut att framställa vårdbegäran 
 
Mätpunkten avser den tidpunkt när man inifrån hälso- och sjukvård beslutat att framställa en 
vårdbegäran för en patients räkning. 
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4.3 Mätpunkt B – vårdbegäran inkommen 
 
Mätpunkten avser den tidpunkt när en vårdbegäran har inkommit till den mottagande enhe-
ten. Vid en elektronisk vårdbegäran från en annan enhet anges den tid då vårdbegäran in-
kommer i det lokala datasystemet. Om patient eller dennes företrädare själv främställer 
vårdbegäran eller om vårdbegäran inkommer med vanlig post anges den tid då vårdbegäran 
registreras. 
 
Patientens egen vårdbegäran 
 

 
 
Vårdbegäran från annan enhet (professionell vårdbegäran) 
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4.4 Mätpunkt C – ställningstagande till vårdbegäran 
 
Mätpunkten avser den tidpunkt när mottagaren av en vårdbegäran beslutar om man ska ta på 
sig ett vårdåtagande eller hänvisa vårdbegäran. 
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4.5 Mätpunkt D – beslut att utföra aktivitet 
 
Mätpunkten avser den tidpunkt när man inom ramen för ett vårdåtagande beslutar att en ak-
tivitet ska utföras. 
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4.6 Mätpunkt E – start av aktivitet 
 
Mätpunkten avser den tidpunkt när en planerad aktivitet påbörjas.
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4.7 Mätpunkt F – beslut om avslut 
 
Mätpunkten avser den tidpunkt när beslut fattas att ett vårdåtagande ska avslutas. 
 
 

 
 
 
 
 
 

4.8 Mätpunkt G – avslut av vårdåtagande 
 
Mätpunkten avser den tidpunkt när ett vårdåtagande avslutas. 
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4.9 Rapporteringsadministrativ information 
 
I de fall som mätpunktsinformation skall överföras till ett annat system eller program skall 
varje mätpunkt tillföras nedanstående information. 
 

   



   Arbetsmaterial 
INFORMATIONSSPECIFIKATION 

25(56) 

Flödesmodellen Ver 2.1 augusti 2007 
 
 

 
 

5 Klasser och attribut 
 
I detta avsnitt ges en detaljerad beskrivning av de klasser och attribut som förekommer i informationsmodellen..  
 

5.1 Bedömt tillstånd 

  
 
Klassen Bedömt tillstånd beskriver bedömning av patientens tillstånd, vem som ansvarar för bedömningen av detta, vem som utfört bedömningen 
samt när och var detta skett. Detta är information som inte specificeras i det här dokumentet. Här anges endast en identitetsbeteckning som  behövs för 
att vid behov möjliggöra åtkomst av all information som finns under klassen. Ska vi hänvisa till kvalitetsregister? 
 
Ett visst Bedömt hälsotillstånd är alltid relaterat till en viss Patient. Bedömning av hälsotillstånd grundar sig på en eller flera iakttagelser. 
 
 

Attribut beskrivning Format Mult Kodverk/värdemängd Beslutsregel 
bedömnings-id Identitetsbeteckning för den aktuella 

bedömningen. 
II 1 Unik identifierare Genereras i källsystemet. 

 
 
 

5.2 Hälsoärende 
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Klassen Hälsoärende innehåller alla de uppgifter som beskriver och identifierar ett visst hälsoärende. Detta är information som inte specificeras i det 
här dokumentet. Här anges endast en identitetsbeteckning som  behövs för att vid behov möjliggöra åtkomst av all information som finns under klas-
sen.  
 
Ett Hälsoärende är alltid relaterat till en viss Patient. 
 

Attribut Beskrivning Format Multipli-
citet 

Kodverk/värdemängd Beslutsregel 

 hälsoärende-id Identitetsbeteckning för hälsoärendet II 1 Unik identifierare Genereras i källsystem 

 
 
 
 
 
 
 

5.3 Iakttagelse  

 
 
Klassen Iakttagelse innehåller uppgifter om enskilda observationer som görs, oberoende av vem som gjort dem. Det kan alltså röra sig om resultatet 
av en undersökning som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal likaväl som en iakttagelse patienten gjort själv och redovisar. Detta är information 
som inte specificeras i det här dokumentet. Här anges endast en identitetsbeteckning som behövs för att vid behov möjliggöra åtkomst av all informa-
tion som finns under klassen.  
 

Attribut Beskrivning Format Mult Kodverk/värdemängd Beslutsregel 
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Attribut Beskrivning Format Mult Kodverk/värdemängd Beslutsregel 
iakttagelse-id Identitetsbeteckning för iakttagelsen. II 1 Unik identifierare Genereras i källsystem.  

5.4 Patient 
 

 
 
Klassen Patient innehåller bl.a. uppgifter som gör det möjligt att identifiera en patient samt adressuppgifter, uppgift om civilstånd m.m. för denne. 
Detta är information som inte specificeras i det här dokumentet. Här anges endast de uppgifter som gör det möjligt att identifiera patienten. 
 
 
Attribut Beskrivning Format 

 
Mult Kodverk/värdemängd Beslutsregel 

person-id  Identitetsbeteckning för den registre-
rade patienten. 

II 1 Personnummer enligt RSV 704  
Samordningsnummer enligt RSV 
707 
Reservnummer enligt Carelinks 
rekommendation. 
Katastrofnummer enligt Socialsty-
relsens anvisning 

 

namn Namn på den registrerade patienten. TXT 1  Detta attribut kommer att 
struktureras enligt ett nationellt 
beslut. 
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5.5 Vårdbegäran 

  
 

Klassen Vårdbegäran ska innehålla alla uppgifter som behövs för bedömning av och beslut om en vårdbegäran. Här anges endast den informatin som 
behövs i samband med mätpunkterna. 
 
En Vårdbegäran gäller ett visst Hälsoärende. 
 

Attribut Beskrivning Format Mult Kodverk/värdemängd Beslutsregel 
vårdbegäran-id Identitetsbeteckning för den aktuella 

vårdbegäran. 
II 1 Unik identifierare Mottagarens vårdbegäran-id i 

V-TIM 

beslut framställan tidpunkt Den tidpunkt då beslut fattas att fram-
ställa vårdbegäran 

TP 0..1   
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Attribut Beskrivning Format Mult Kodverk/värdemängd Beslutsregel 
önskad åtgärd  Kod och text för den önskade åtgär-

den. 
KTOV  0..1 NPU-KOD – IFCC - IUPAC  

KVÅ 
Lokala kodverk 
 

 

frågeställning Frågeställning avseende den önskade 
åtgärden 

TXT 0..1  Om önskad åtgärd inte kan 
anges skall frågeställning an-
ges. 

mottagande enhet /id Identitetsbeteckning för den enhet 
som mottar vårdbegäran. 

II 0..1 HSA-id  
 

 

mottagande person /id Identitetsbeteckning för den Hälso- 
och sjukvårdspersonal som mottar 
vårdbegäran.   

II 0..1 HSA-id  

Ankomsttidpunkt Den tidpunkt då vårdbegäran har in-
kommit till mottagaren. 

TP 1  Tidpunkt då vårdbegäran är 
tillgänglig i mottangande en-
hets källsystem. Vid ej elek-
troniskt vårdbegäran sätts tid-
punkt då personal registrerar 
vårdbegäran 

form för vårdbegäran Kod och klartext för det sätt som 
vårdbegäran framställts. 

KTOV 1 KV Form för vårdbegäran   

orsak kommentar Den orsak till vårdbegäran som pati-
enten själv eller dess företrädare an-
ger. 

TXT 0..1  Anges enbart om vårdbegäran 
kommer från patienten eller 
dess företrädare. 
(=kontaktorsak) 

orsak till vårdbegäran Kod och klartext som anger orsak till 
vårdbegäran som patienten själv elelr 
dess företrädare anger. 

KOV  0..1 KKO (=Kontaktorsakskod) 
Anges enbart om vårdbegäran 
kommer från patienten eller 
dess företrädare. 

framställarens önskade 
svarstidpunkt 

Den tidpunkt då framställaren önskar 
få svar på remissen  

TP 0..1    



   Arbetsmaterial 
INFORMATIONSSPECIFIKATION 

30(56) 

Flödesmodellen Ver 2.1 augusti 2007 
 
 

 
 

Attribut Beskrivning Format Mult Kodverk/värdemängd Beslutsregel 
framställarens önskade på-
börjad tidpunkt 

Den tidpunkt då framställaren önskar 
att den efterfrågade åtgärden ska på-
börjas.   

TP 0..1   Ej i V-TIM 

framställarens prioritet Kod och klartext som beskriver fram-
ställarens prioritet för vårdbegäran. 

KTOV  0..1 KV Prioritet  

matchar uppdrag Information om vårdbegäran matchar 
uppdrag hos mottagare eller ej. 

S/F 1 S = Ja, vårdbegäran matchar utbud
F = Nej, vårdbegäran matchar ej 
utbud 

 

matchar utbud Information om  vårdbegäran matchar 
utbud hos mottagaren  av vårdbegä-
ran eller ej. 

S/F 1 S = Ja, vårdbegäran matchar upp-
drag 
F = Nej, vårdbegäran matchar ej 
uppdrag 

 

beslutsfattare /id Identitetsbeteckning på den person 
som tagit beslut om vårdbegäran blir 
ett vårdåtagande eller ej. 

II 0..1 HSA-id 
 

Anges alltid om beslut finns 

beslutstidpunkt  Tidpunkt för beslut om vårdbegäran 
ska resultera i ett vårdåtagande eller 
ej. 

TP 0..1  Anges alltid om beslut finns 

beslutskod Kod och text som anger vilket beslut 
som tagits vid bedömning av vårdbe-
gäran. 

KTOV 0..1 KV beslutskod 
 

. Anges alltid om beslut finns 
(Ej i V-TIM) 
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5.6 Vårdepisod 

 
Klassen Vårdepisod kan skapas i efterhand och innehåller då, förutom en identitetsbeteckning, de relationer till Vårdåtagande som gäller en viss Pati-
ent och ett visst Hälsoärende. 
 
 

Attribut beskrivning Format Multipli-
citet 

Kodverk/värdemängd Beslutsregel 

vårdepisod-id Identitetsbeteckning för vårdepisod.  II 0..1 Unik ideniferare Genereras i källsystemet. 

 
 
 

5.7 Vårdkontakt 
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Klassen Vårdkontakt innehåller bl.a. uppgifter om tid, plats och form för en vårdkontakt. Detta är information som inte specificeras fullständigt i det 
här dokumentet. Klassen innehåller information som utgör underlag för analys av mätpunkterna. Fullständig information kan vid behov återfinnas via 
identitetsbeteckningen, vårdkontakt-id. 
 
Vid en Vårdkontakt utförs en eller flera Åtgärder. 
 

Attribut Beskrivning Format Mult Kodverk/värdemängd Beslutsregel 
vårdkontakt-id Identitetsbeteckning för vårdkontakt. II 1 Unik identiferare Genereras i källsystem  

vårdkontakt Kod  och klartext som anger på vilket 
sätt vårdkontakten är planerad att ske 
alternativt skedde.  

KTOV 0..1 KV Vårdkontakt  

vårdkontaksstatus Kod och klartext som anger aktuell 
status för vårdkontakten. 

KTOV 1 KV Status  

vårdkontaktstid Tidpunkt för vårdkontaktens start och 
slut 

IVL 1 .  

status vårdkontakttid Status för att hålla reda på hur er-
bjudna tidpunkter har accepterats el-
ler avböjts av patient. 

KTOV 0..1 KV Status vårdkontakttid Kodsystemet kan lokalt under-
indelas på olika sätt. 

avvikelse från beslut 
 

Kod och klartext som anger varför 
vårdkontakten inte genomfördes som 
beslutat. 

KTOV 0..1 KV Beslutsavvikelseorsak Anges endast om vårdkon-
taktstatus = IN eller AB. 

beslutstidpunkt Tidpunkt då beslut fattas att en vård-
kontakt ska ske. 

TP 1   
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5.8 Vårdplan 

 
Klassen Vårdplan innehåller bl.a. uppgifter som identifierar en vårdplan, anger upprättande tidpunkt m.m. Detta är information som inte specificeras i 
det här dokumentet. Här anges endast en identitetsbeteckning. Den behövs för att vid behov möjliggöra åtkomst av all information som finns under 
klassen. 
 
En Vårdplan är alltid relaterad till ett visst Vårdåtagande. 
 

Attribut beskrivning Format Multipli-
citet 

Kodverk/värdemängd Beslutsregel 

vårdplans-id Identitetsbeteckning för vårdplan.  II 1 Unik identitfierare Genereras i källsystemet. 
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5.9 Vårdprocess 

 
I klassen Vårdprocess beskrivs den information som behövs som bakgrundsinformation för aktuell vårdprocess. Klassen kan skapas i efterhand och 
innehåller då, förutom en identitetsbeteckning, de relationer till Vårdåtagande som gäller en viss Patient och ett visst Hälsoärende. 
 
 

Attribut beskrivning Format Multipli-
citet 

Kodverk/värdemängd Beslutsregel 

vårdprocess-id Identitetsbeteckning för vårdprocess. II 0..1 Unik ideniferare Genereras i källsystemet. 

 
 
 

5.10 Vårdåtagande 

  
 

Klassen Vårdåtagande innehåller bl.a. uppgifter som berör mål och avslut av ett vårdåtagande. Detta är information som inte specificeras fullständigt i 
det här dokumentet. Här anges endast den information som berör avslut om vårdåtagande. 
 
Ett Vårdåtagande gäller alltid ett visst Hälsoärende. 
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Attribut Beskrivning Format Mult Kodverk/värdemängd Beslutsregel 
vårdåtagande-id Identitetsbeteckning för vårdåtagan-

det. 
II 1 Unik identifierare Genereras i källsystemet.  

avslut beslutstidpunkt  Tidpunkt för beslut att vårdåtagande 
skall avslutas. 

TP 1   

avslutsorsak Kod och klartext som anger orsak till 
att vårdåtagandet avslutas. 

KTOV 0..1 KV Avslutsorsak  

beslutad avslutstidpunkt Tidpunkt när vårdåtagandet skall av-
slutas. 

TP 0..1   

faktisk avslutstidpunkt Tidpunkt när vårdåtagandet avsluta-
des. 

TP 0..1   

 

5.11 Åtgärd 
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Klassen Åtgärd innehåller uppgifter om planerade och genomförda åtgärder. Detta är information som inte specificeras fullständigt i det här dokumen-
tet. Här anges endast den information som berör mätpunkterna. Beslut om samt framställan av en vårdbegäran ingår i klassen Åtgärd. 
 

Attribut Beskrivning Format Mult Kodverk/värdemängd Beslutsregel 
åtgärds-id Identitetsbeteckning för åtgärden. II 1 Unik identifierare Genereras i källsystemet. 

åtgärdskod  Kod och klartext som anger åtgärd. KTOV  0..1 NPU-kod IFCC-IUPAC 
KVÅ 
KRÅ91 
Klassifikation av kirurgiska åtgärder
Lokala kodverk 

  

beskrivning Beskrivning av åtgärden. TXT 0..1 Fritext Om åtgärdskod inte anges 
skall åtgärden beskrivas i text. 

åtgärdsstatus Kod och klartext som anger åtgärdens 
status. 

KTOV 0..1 KV Åtgärdsstatus   

beslutstidpunkt Den tidpunkt då beslut att utföra en 
åtgärd fattas. 

TP 1   

planerad åtgärdstidpunkt Tidpunkt då åtgärden är tänkt att inle-
das. 

TP 0..*   

planerad avslutad åtgärd Den tidpunkt då åtgärden är tänkt att 
senast vara avslutad. 

TP 0..*  (Ej i V-TIM) 

status åtgärdstidpunkt Status för den erbjudna tidpunkten för 
åtgärdens utförande. 

KTOV 0..1 KV Statustid Kodsystemet kan lokalt under-
indelas på olika sätt. 
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Attribut Beskrivning Format Mult Kodverk/värdemängd Beslutsregel 
utförande enhet /id Identitetsbeteckning för den organisa-

toriska enhet som ansvarar för utfö-
randet av åtgärden. 

II 0..1 HSA-id HSA-id anges om det är en 
vårdenhet.  

åtgärdstid Tidsangivelse av åtgärdens utförande. IVL 0..*   

avvikelse från beslut 
 

Kod och klartext som anger varför 
åtgärden inte genomfördes som be-
slutat. 

KTOV 0..1 KV Beslutsavvikelseorsak (EJ i V-TIM) 
Anges endast om åtgärdssta-
tus = IN eller AB. 
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5.12 Rapporteringsadministrativ information 

  
 
Klassen Administrativ mätpunktsinformation innehåller uppgifter om var mätpunkten är skapad, vilken typ av mätpunkt det är frågan om samt annan 
information av administrativ karaktär. 
 
Attribut Innehåll Format 

 
Mult Kodverk/värdemängd Beslutsregel 

mätpunkts-id  Identitetsbeteckning för aktuell mät-
punkt. 

II 1   
 

mätpunkskod Kod som anger var i vårdprocessen 
som mätpunkten hör hemma. 

K 1 1 = beslut att framställa vårdbegä-
ran 
2 = vårdbegäran inkommen 
3 = beslut om vårdåtagande ska 
göras eller ej 
4 = beslut att utföra åtgärd 
5 = utföra åtgärd 
6 = beslut om avslut 
7 = avslut 

 

rapporterande enhet (id) Identitetsbeteckning för den organisa-
toriska enhet där mätpunkten genere-
rats. 

II  0..1 HSA-id   

rapporterande enhet (namn) Namn på den organisatoriska enhet 
där mätpunkten genererats. 

TXT 0..1 Namn från HSA  

inrapportör (id) Identitetsbeteckning för den person II  0..1 HSA-id   
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som rapporterar in mätpunkten. 
inrapportör (namn) Namn på den person som rapporterar 

in mätpunkten. 
TXT 0..1 Namn från HSA  

Inrapporteringstid Den tidpunkt då information om mät-
punkten har överförts.?? 

TP 1 YYYYMMDDThhmmss, där boksta-
ven ”T” är en tidsmarkerare. 

 

Insamlingstid Tidpunkt då informationen samlades 
in 

TP 1 YYYYMMDDThhmmss, där boksta-
ven ”T” är en tidsmarkerare. 

 

käll-id Identitetsbeteckning för det systemet 
som informationen kommer från. 

II  0..1    
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6 Termer och definitioner (ska bearbetas) 
 
I detta avsnitt redovisas definitioner av centrala begrepp i projektet. Beskrivningen i avsnitt 5 avser informationsenheter (klasser och attribut) medan 
definitionerna i detta avsnitt motsvarar verksamhetens begrepp (vid mänsklig kommunikation). (Avsnittet ska bearbetas) 
 

Term Definition Kommentar och an-
vändningsområde 

Synonym Källa 

bedömning åtgärd i form av ett omdöme grundat på insamlad information   Socialstyrelsens 
termbank 

funktionstillstånd tillstånd hos en persons kroppsfunktioner och kroppsstrukturer samt förmåga till aktivitet och delak-
tighet 

  Socialstyrelsens 
termbank 

hälsoproblem tillstånd karakteriserat av brister i det fysiska, psykiska eller sociala välbefinnandet vid ett visst tillfälle   Socialstyrelsens 
termbank 

hälsotillstånd tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande vid ett visst tillfälle   Socialstyrelsens 
termbank 

hälsoärende ”något som en patient vill att hälso- och sjukvården ska hjälp patienten med”. Kan vara ett hälsopro-
blem, friskintyg, graviditet etc. 

   

hänvisning (av vårdbegäran:) tillbakasändande av remiss, påvisande av möjlighet att få vård vid annan vården-
het eller hänvisande till egenvård 

  Projekt Flödes-
modellen 

identitetsbeteckning kombination av tecken som i ett visst sammanhang unikt identifierar en individ eller ett objekt   Projekt Flödes-
modellen 

kontaktorsak orsak till vårdkontakt som patient eller företrädare för patient anger   Socialstyrelsens 
termbank 

patient person som erhåller eller är registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård   Socialstyrelsens 
termbank 

vårdbegäran begäran om erhållande av hälso- och sjukvård   Socialstyrelsens 
termbank 

vårdenhet organisatorisk enhet som tillhandahåller hälso- och sjukvård   Socialstyrelsens 
termbank 

vårdepisod samtliga vårdåtaganden för en patient gällande ett visst hälsoärende   Projektet 
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Term Definition Kommentar och an-
vändningsområde 

Synonym Källa 

vårdkontakt kontakt mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal då hälso- och sjukvård utförs   Socialstyrelsens 
termbank 

vårdplan plan som beskriver planerad hälso- och sjukvård och socialtjänst för en enskild patient   Socialstyrelsens 
termbank 

vårdprocess följd av aktiviteter eller åtgärder som utförs för en patient, avseende ett visst hälsoärende, mellan 
inkommen vårdbegäran och hänvisning av vårdbegäran eller avslut av vårdåtagande 

  baserad på So-
cialstyrelsens 
termbank 

vårdåtagande åtagande som görs av en vårdenhet för en patient och som syftar till att åtgärda ett visst hälsoärende   Projektet 
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7 Klassifikationer och kodverk  
Klassifikationer och kodverk som hanteras för mätpunkter i flödesmodellen. Ska kompletteras. 
 

Namn OID Ägare/förvaltare och länk 
 

Innehåll 

ATC   ATC-kod, (Anatomic Therapeutic Chemical classifica-
tion system), är ett klassificeringssystem för  läkeme-
del. Läkemedlen indelas i olika grupper efter indika-
tionsområde. 
 

FMA   Klassifikation som beskriver anatomisk lokalisation 
 

Frågeställning   Klassifikation för frågeställning i samband med vård-
begäran/remiss 

ICF  Socialstyrelsen, EpC, Enheten för klassi-
fikationer och terminologier 
www.sos.se/epc/klassifi/clasintr.htm   

Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder 
och hälsa 

KKO  Socialstyrelsen, EpC, Enheten för klassi-
fikationer och terminologier 
www.sos.se/epc/klassifi/clasintr.htm   

Klassifikation av kontaktorsaker 

Klassifikation av ki-
rurgiska åtgärder 

  Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997 - Svensk 
version av NOMESCO Classification of Surgical Pro-
cedures Version 1.9 
 

KRÅ91  Socialstyrelsen, EpC, Enheten för klassi-
fikationer och terminologier 
www.sos.se/epc/klassifi/clasintr.htm   

Klassifikation av radiologiska åtgärder 

KSH97 – svensk ver-
sion av ICD-10 (1997) 

 Socialstyrelsen, EpC, Enheten för klassi-
fikationer och terminologier 
www.sos.se/epc/klassifi/clasintr.htm   

Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 
 

http://www.sos.se/epc/klassifi/clasintr.htm
http://www.sos.se/epc/klassifi/clasintr.htm
http://www.sos.se/epc/klassifi/clasintr.htm
http://www.sos.se/epc/klassifi/clasintr.htm
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Namn OID Ägare/förvaltare och länk 
 

Innehåll 

KVÅ  Socialstyrelsen, EpC, Enheten för klassi-
fikationer och terminologier 
www.sos.se/epc/klassifi/clasintr.htm   

Klassifikation av vårdåtgärder 

MESH  Karolinska Insitutets Bibliotek 
webbadress: ki.se/ub/ 

MeSH, Medical Subjects Headings, är en samling av 
kontrollerade termer som används för indexering, sök-
ning och katalogisering av biomedicinska tidskrifter. 
MeSH produceras av National Library of Medicine 
(NLM) i USA. 

NPL  Läkemedelsverket (LV), Läkemedelsför-
månsnämnden (LFN), Läkemedelsindu-
striföreningen (LIF) och Apoteket AB 
driver ett gemensamt projekt med syfte att 
utveckla ett nationellt produktregister för 
läkemedel mm (NPL). 

Nationellt Produktregister för Läkemedel 

NPU-kod - IFCC-
IUPAC 

1.2.752.108.1 
 

Equalis/ 
Föreningen för medicinsk mikrobiologi 
Svensk förening för klinisk kemi 
Svenska kommittén för laboratorie-
medicinsk standardisering 
 

Klassifikationer för  
- klinisk bakteriologi 
- klinisk kemi 
- klinisk virologi 
 

SNOMED CT  Socialstyrelsen, EpC, Enheten för klassi-
fikationer och terminologier 
www.sos.se/epc/klassifi/clasintr.htm   

SNOMED CT (Systematized Nomenclature of Medi-
cine Clinical Terms) är en multidimensionell be-
greppsbaserad och kontrollerad terminologi för sjuk-
domar, kliniska fynd, etiologier, undersökningar och 
resultat. 

Specialistkod – Klassi-
ficering av specialitet 

 Carelink, förvaltningsgrupp HSA 
www.carelink.se/tjanster/hsa/
 

Innehåller yrkesgrupper som har specialiteter utöver 
grundutbildningen till legitimerad. 
Utgår bl a från 
SFS 1998:1513, ”Förordning om yrkesverksamhet på 
hälso- och sjukvårdens 

http://www.sos.se/epc/klassifi/clasintr.htm
http://www.sos.se/epc/klassifi/clasintr.htm
http://www.carelink.se/tjanster/hsa/


   Arbetsmaterial 
INFORMATIONSSPECIFIKATION 

44(56) 

Flödesmodellen Ver 2.1 augusti 2007 
 
 

 
 

Namn OID Ägare/förvaltare och länk 
 

Innehåll 

område.” - Ändring införd t o m SFS 2000:370. 
- SFS 1998:531, ” Lag om yrkesverksamhet på hälos- 
och sjukvårdens område.” - Ändring införd t o m SFS 
2000:359. 

VPA    

 DSM-IV    

GAF    

KATZ    

    

Kodverk  - KV    

Namn OID Ägare/förvaltare och länk 
 

Innehåll 

KV Avsikt   Anger övergripande avsikt med en åtgärd 
1 = Behandlande 
2 = Utredande 
3 = Samordande 
4 = Kompletterande 
5 = Utbildande 
6 = Administativt 

KV Avslutsorsak   Anger orsak till avslut av vårdbegäran 
1 = målet med vårdåtagandet är nått 
2 = målet är inte nått men vidare insatser är inte me-
ningsfulla 
3 = målet är inte nått men vidare insatser är inte möjli-
ga inom vårdåtagandet 
4 = patienten avböjer vidare insatser 
5 = patienten flyttar under vårdåtagandet 
6 = patienten avlider under vårdåtagandet 
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Namn OID Ägare/förvaltare och länk 
 

Innehåll 

KV Avvikelseorsak    Anger varför vårdkontakten inte genomfördes som be-
slutat. 
1 = medicinska skäl 
2 = självvald väntan 
3 = patienten uteblev kodverk saknas 

KV Beslutskod    Anger beslut vid bedöming av vårdbegäran 
1 = Antar vårdåtagande (nytt) 
2 = Anknyts till befintligt vårdåtagande 
3 = Hänvisas/returernas tillbaka (behöver underindelas. 
Kan anpassas lokalt) 

KV Form för vårdbe-
gäran 

  Anger form av vårdbegäran 
1 = telefon 
2 = besök 
3 = e-remiss 
4 = pappers-remiss 

KV Hälsoärende   Anger form av hälsoärende 
1 = ? 
Kodverk saknas 

KV Hänvisning orsak   Anger orsak till hänvisning av vårdbegäran/remiss 
1 = ? 
Kodverk saknas 

KV Hänvisning typ    Beteckning för den typ av person/organisation  till vil-
ken vårdbegäran hänvisats  när detta inte gäller en häl-
so- och sjukvårdsenhet 
1 = ? 
Kodverk saknas 

KV Platstyp   Anger typ av plats som vårdkontakt genomförs vid – 
om ej plats inom hälso- och sjukvård 
1 = patientens hem 
2 = försäkringskassan 
3 = arbetsplats 
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Namn OID Ägare/förvaltare och länk 
 

Innehåll 

4 = ? 
Kodverk saknas 

KV Prioritet   Anger prioritet 
A = Akut vilket innebär omedelbart 
S = Snarast vilket är inom 24 timmar 
T = tidskritiskt (skall ha en tidsangivelse som anger 
när åtgärd måste ske) 
R = enligt rutin 

KV Status   Anger status på vårdbegäran, åtgärd m fl 
EP = ej påbörjad 
IN = inställd 
PG =pågående 
AB = avbruten 
AS =avslutad 

KV Status tid   Anger status vad gäller tid för åtgärd 
1. = Av enheten erbjuden tid 
2. = Uppskjuten av patienten 
3. = Patienten kom inte 
4. = Inställd av medicinska skäl 
5. = Uppskjuten av enheten 

KV Status vårdkon-
takttid 

  Status för den erbjudna tidpunkten för vårdåtgärdens 
utförande.   
Kodverk saknas 

KV Syfte för vårdbe-
gäran 

  Anger syfte med vårdbegäran 
Kodverk saknas 

KV Tillståndstyp   se bilaga 5 
Kodverk saknas 

KV Vårdkontakt   Anger kod för vårdkontakt 
1 = besök 
2 = telefon 



   Arbetsmaterial 
INFORMATIONSSPECIFIKATION 

47(56) 

Flödesmodellen Ver 2.1 augusti 2007 
 
 

 
 

Namn OID Ägare/förvaltare och länk 
 

Innehåll 

3 = vårdtillfälle 
4 = dagsjukvård 
5 = ? 
Kodverk ses över: Finns  i EHR EN13606 part 3 /EN 
14822 part 2 och VPA 

KV Åtgärdsställetyp   Anger typ av ställe/plats som åtgärden utfördes på 
Kodverk saknas 

    

Identifierare    

Namn OID Ägare/förvaltare och länk 
 

Innehåll 

HSA-id  Carelink, förvaltningsgrupp HSA 
www.carelink.se/tjanster/hsa/
 

HSA-id för objekt i HSA-katalogen såsom 
personer, roller, funktioner, enheter m fl 

Personnummer   Skatteverket, www.skatteverket.se Person-id för någon som är folkbokförd i Sverige 
enligt SKV704 
 

Reservnummer  Carelink, www.carelink.se Tillfälligt person-id som huvudsakligen används för att 
kunna koppla samman patient och dennes vårddoku-
mentation när personnummer eller samordningsnum-
mer saknas eller är okänt 

Nummerserier för reservnummer tilldelas av Carelink 
Samordningsnummer  Skatteverket, www.skatteverket.se Person-id för någon som inte är eller har varit folkbok-

förd i Sverige enligt SKV704 
 
Samordningsnummer tilldelas av Skatteverket på be-
gäran av en myndighet. 

Unik identifierare   En unikt identifikation av en instans, företeelse eller 
objekt. T.ex. remissid, personnummer, HSA-id.   

http://www.carelink.se/tjanster/hsa/
http://www.skatteverket.se/
http://www.carelink.se/
http://www.skatteverket.se/
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Namn OID Ägare/förvaltare och länk 
 

Innehåll 
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Bilaga 1:  UML-beskrivning  
UML – en beskrivning och teckenförklaring  
Unified Modeling Language, ett allmänt accepterat beskrivningsspråk för modellering. Infor-
mationsmängder redovisas i modellen i form av informationsklasser. Informationsmodellen 
består av begreppen och deras relationer. I varje informationsklass finns också inskrivet de 
informationsdelar som bygger upp klassen, attributen. 

Hierarkisk relation Aggregation 

hälso- och sjukvårdproducent

hälso- och sjukvårdspersonal

 

skog

träd

  
Association och attribut  

 

Hierarkisk relation 
Förhållandet mellan informationsmängderna kan vara hierarkiskt, dvs. en informationsmängd 
är en specialisering av en annan. En sådan relation betecknas med en pil riktad från specialise-
ringen till generaliseringen. 

Aggregation 
En särskild association är aggregationen. Den kan uttydas ”ingår i” i ena riktningen och ”be-
står av” i andra.  

Association 
De flesta förhållanden är associationer. En sådan relation kan representera vilket som helst 
samband, och det ska därför benämnas. Associationsnamnet förses med en pilsymbol för att 
man ska kunna se i vilken riktning namnet gäller. Siffrorna invid informationsklasserna i än-
darna av associationsstrecket representerar multipliciteten. För varje exemplar (instans) av 
den ena klassen kan association av den benämnda sorten finnas till ett antal exemplar (instan-
ser) av den andra klassen som anges av siffrorna vid den andra klassen. Exempel: En (1) 
vårdplan kan förteckna en eller flera (1..*) hälso- och sjukvårdsaktiviteter. En (1) hälso- och 
sjukvårdsaktivitet behöver inte vara förtecknad i någon vårdplan alls men kan vara förtecknad 
i flera vårdplaner (0..*). 
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Attribut 
I informationsklassen skrivs in dess attribut. Det är informationsdelar som ingår i den infor-
mationsmängd som klassen representerar. Även informationsmängder kan uppträda som attri-
but. Ett avslutsmeddelande skall innehålla den upprättade vårdplanen, som i sig är en infor-
mationsmängd som representeras av en klass. I den ingår som attribut alla dess informations-
delar. Symbolerna vid attributen beskriver hur de representeras, om de kan ändras medan en 
instans av klassen existerar, vilken Format attributet har och sist multipliciteten, dvs. hur 
många exemplar av attributet som kan förekomma. I exemplet ovan ses bl.a. att det måste fin-
nas en ansvarig läkare och uppgiften kan ändras.  Det kan finnas flera områdesinsatser och 
flera mål för vårdplanen. Närståendesamverkan är något som antingen görs eller inte görs och 
är därmed ett booliskt värde (ja/nej). Det kan ändras. Tid fastställdes vid skapande av vård-
plan och kan inte ändras ({frozen}). 
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Bilaga 2:  Förklaring till Format och Multiplicitet 
Nedanstående format för tidpunkter/tidsintervall  utgår från ISO 8601 om inte annat anges. 
För information om ISO 8601 se t.ex.http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8601   
För ytterligare behov av specificering av format – kontakta RIV-förvaltningsgrupp 

Format För-
kortning 

Datatyp 
enligt ISO 

Engelsk be-
nämning enligt 

ISO 
 

Förklaring 

Sant/Falskt/ 
Tomt 

S/F/T BL Boolean Kan antingen vara sant, falskt eller ”tomt”.  
 

Sant/Falskt S/F BN Boolean not null Kan antingen vara sant eller falskt.  
 

Kodat värde 
med text och 
OID 

KTOV CD Coded value Identifiering av berört kodverk/klassifikation (genom sk OID) 
samt aktuell kod och text 
Exempel: ” A00.9 Kolera, ospecificerat OID för KSH97 v97 
mycket allvarlig kolera ” 
 
kod 
K 
aktuellt kodvärde 
 
text 
TX 
klartext 
 
kodverk 
OID 
identifierng av berört kodverk/ 
klassifikation 
 
version 
TX 
kodverkets version 
 
förtydligande 
TX 
används t.ex.vid förtydligande av  
kod ”Övrigt” 
 
 

Instans- 
identifierare 

II II Instance Identifier En unikt identifikation av en instans, företeelse eller objekt. T.ex. 
remiss-id, personnummer, HSA-id.   
Exempel: ” ÅÅÅÅMMDDXXXX OID för personnummer” 
 
kod 
CV 
aktuellt kodvärde 
 
kodverk 
OID 
identifierng av berört kodverk/ 
klassifikation 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8601
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Datapaket DP ED Encapsulated data Används för att ange typ av bild, ljud och andra multimediadata 

– detta specificeras senare vid behov (för information kontakta 
RIV förvaltningsgrupp) 
 

Värde VÄ   Uttrycker värdets datatyp och sort 
 
värde 
 
aktuellt värde 
 
värdetyp 
Kodat värde 
värdets datatyp 
 
enhet 
Text 
värdets enhet 
 
 
 

Kvantitet KV PQ Physical Quantity Uttrycker mängd och sort som resultat av en mätning. 
Exempel: ”10 kg” 

Flertal FLT<x> SET<x> Set Uttrycker ett flertal/upprepningar av angiven datatyp  
Exempel. FLT<DT> 20060915 20061001 20061105 

Fritext TXT ST Simple Text Fritext 
 

Tele- och data-
kommunikation 

KOM TEL/HL7 TEL/HL7 
 

Beskriver telekommunikationsadresser t.ex. telefonnummer, fax 
och e-postadresser   Möjlighet till fritext 

Datum DT Date Date Angivelse av datum. Formatet är ÅÅÅÅMMDD. 
Det är tillåtet att ange ”datum” med lägre precision, d.v.s månad 
eller år. Datatypen kallas fortfarande ”datum”. Formatet är 
ÅÅÅÅMM respektive ÅÅÅÅ 
Exempel: 20060713 

Tidpunkt TP TS Point in Time Angivelse av datum och klockslag med exaktheten sekund. For-
matet är ÅÅÅÅMMDDThhmmssxxxxx 
Det är tillåtet att ange tidpunkt med lägre precision, d.v.s minut 
eller timme. Formatet är hhmm respektive hh. 
Exempel:   ÅÅÅÅMMDDThhmm   eller ÅÅÅ-
ÅMMDDThh 
Detta format är enligt ISO8601. För ytterligare 
behov av datatyper för tidpunkter – kontakta RIV-
förvaltningsgrupp 

Tidsintervall IVL ITV<TS> Time interval Angivelse av ett utrymme i tiden. Detta kan anges på 4 sätt: 
1. Start och slut 

2. Start och varaktighet 

3. Varaktighet och slut 

4. Varaktighet (utan relation till realtid) 

 
Formatet är P[tY][mM][dD][T[hH][mM][s[.s]S]] där uppgifter 
inom [ ] är valfria. 
Av de första 3 krävs två separata värden åtskilda av ”/”. 
Exempel: 
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1. 20020301T13:00:00Z/20030511T15:30:00Z 
2. 20020301T13:00:00Z/P1Y2M10DT2H30M 
3. P1Y2M10DT2H30M/20030511T15:30:00Z 
4. PT2H31M26.34S , d.v.s jordbävningen pågick i 2 timmar, 31 minuter 
och 26,34 sekunder 

Webbadress URL URL   
 
 
Kolumn Multiplicitet (antal möjliga förekomster) 
Kod, ex Förklaring 

1 En förekomst 
0..1 Ingen eller en förekomst 
0..* Ingen eller många förekomster 
1..2 En till två förekomster 
1..* En till många förekomster 
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Bilaga 3: Kort beskrivning av RIV 
Vid elektroniskt informationsutbyte mellan två eller flera parter måste informationen specifi-
ceras väl. Det är t.ex. nödvändigt att en remiss har en struktur och ett innehåll som gör att 
mottagare kan tolka informationen korrekt. Det krävs att ingående parter uppfattar termer och 
begrepp samt att informationen utväxlas i överenskommet format. 
Denna informationsspecifikation specificerar informationsutbyte för XXX. 
Informationsspecifikationen har arbetats fram enligt RIV Metodanvisningar för beskrivning 
och strukturering av information, nedan kallad RIV Metodanvisningar och dokumenterats en-
ligt RIV Dokumentationsanvisningar. Vi har i vårt arbete sökt återvinna så mycket goda erfa-
renheter från andra som möjligt.  
Informationsspecifikationen består av två delar, dels ett IT-orienterat utdrag, en IT-
dokumentation och ett utdrag, Verksamhetsdokumentationen, för representanter från verksam-
heten, vilka ska ta del av innehållet i informationsutbytet, utan att vara modellexperter, samti-
digt som det är en bakgrundsbeskrivning för IT-specialister.  
Idag utformade dokument finns tillgängligt på biblioteket för tillämpade informationsstruktu-
ren TIB (Tillämpade informationsstruktrens bibliotek)  
www.carelink.se/utvecklingsarbete/vardinformation/tis/tib/
Metoden bygger på en stark samverkan mellan verksamhetsföreträdare och IT-företrädare 
samt grundar sig på svenska och europeiska standarder. Standarder som tillämpats framgår av 
RIV Metodanvisningar.  

 

Informations-
behovsanalys 

Terminologi-
arbete 

Informations-
modellering 

Formatering 

Arbetsmetoden består av tre steg:  
I arbetssteget Informationsbehovsanalys framställs: 
• Informationsflöde mellan parter, tillhör verksamhetsdokumentationen 
• Informationsöversikter, tillhör verksamhetsdokumentationen 
I arbetssteget Informationsmodellering samt Terminologiarbete framställs: 
• Verksamhetsorienterad DIM (V-DIM), tillhör verksamhetsdokumentationen 
• Termer och definitioner som används, tillhör verksamhetsdokumentationen 
• Referenser till Klassifikationer och kodverk, tillhör verksamhetsdokumentationen  
• En Domäninformationsmodell (DIM), tillhör IT-dokumentationen  
• Hierarkisk meddelandebeskrivning (HMD), tillhör IT-dokumentationen 
I arbetssteget Formatering framställs: 

• XML-scheman, tillhör IT-dokumentationen. 

http://www.carelink.se/utvecklingsarbete/vardinformation/tis/tib/
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Bilaga 4:  Tidpunkter och tidsintervall i klasserna Åtgärd, 
Iakttagelse och Bedömt tillstånd - exempel 
 
 
I exemplet antas ”fenomenet” som iakttas och bedöms vara ett hälsoproblem som kräver en 
åtgärd. Vidare antas för åskådlighetens skull bedömningen göras vid ett senare tillfälle än 
iakttagelsen.  
 
 

 
fenomentid
tid då ett visst iakttaget 

bedömningstidpunkt
tidpunkt då bedömning görs (TP)

iakttagelsetidpunkt
tidpunkt då iakttagelse 
görs (TP) f

obser
enomen förekommer, dvs. 

verat fenomens 
varaktighet (IVL) 

åtgärdstid
tid då åtgärd 
utförs (IVL)

tillståndstid
tid då det bedömda 
tillståndet har bedömts 
föreligga
(IVL)

tid

bedömningstidpunkt
tidpunkt då bedömning görs (TP)

iakttagelsetidpunkt
tidpunkt då iakttagelse 
görs (TP) 

fenomentid
tid då ett visst iakttaget 
enomen förekommer, dvs. 

verat fenomens 
varaktighet (IVL) 

f
obser

åtgärdstid
tid då åtgärd 
utförs (IVL)

tillståndstid
tid då det bedömda 
tillståndet har bedömts 
föreligga
(IVL)

tid
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Bilaga 5: Exempel på tillämpning av attributen ” kategori, 
kod och värde” för klasserna Bedömt tillstånd, Iakttagelse 
och Åtgärd  
 
 
På en översta detaljeringsnivå kan kategori anges på samma sätt för dessa fyra komponenter: 

 Bedömt tillstånd kan vara av kategori diagnos, hälsotillstånd, hälsoproblem, social sta-
tus etc. 

 Iakttagelse kan vara av kategori laboratoriesvar, röntgensvar, undersökningsfynd, pa-
tientmätning (kroppsvikt, puls, blodtryck, kroppstemperatur, midjemått), social upp-
gift (äktenskap, barnantal, yrke, anställning, bostad), uppgift ur hälsohistoria (rökning, 
motionsvanor, kostvanor, tidigare sjukdomar) etc. 

 Åtgärd kan vara av kategori kirurgiskt ingrepp, medicinering, strålbehandling, hjälp-
medelsutprovning, sjukgymnastik, arbetsterapi, social träning etc. 

Alla dessa kategorier är svåra att fastställa i kodverk, och något generellt kodverk finns inte. 
Det vore ett helt projekt i sig att komma överens om indelningsgrunderna, och därvid får man 
gå igenom gruppering som redan gjorts indirekt genom att kodverk skapats för var och en av 
kategorierna.  

Attributen som specificerar kategori används inte för närvarande,  
Anvisningar och exempel på hur attributen i klasserna ska tillämpas kommer att utformas i 
samband med införandet av NPÖ (Nationell PatinetÖversikt) samt bl.a. i det fortsatta arbetet 
med kvalitetsregister. För närvarande används endast attributet kod. 
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