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Nationell modell för …

Vilken hälsoinriktad information som man med hjälp av 

elektroniska journaler ska registrera i barn- respektive 

skolhälsovården.
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Nationell modell för …

Hur informationen ska registreras och specificeras för att 

möjliggöra utbyte inom respektive mellan huvudmännens 

verksamheter.
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Nationell modell för …

Vilken information som ska kunna utbytas med andra 

register och databaser på lokal, regional och nationell 

nivå. (Obstetrix, MFR, Tobak, Amning, SVEVAC m.fl.)
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INTE endast en och samma programvara

7

INTE en ”översatt” pappersjournal

MINIMERA dubbellagring och dubbelregistrering
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Information till vårdnadshavare/elev (hälsobok)

Upprätta BHV-journal

Barn

HSL PJL
Tryckfrihets-

förordningen
Arkivlagen

Sekretess-

lagen
LYHS

Kvalitets-

författning

SOS

allmänna

råd

SOS

författnings-

samling

Lokala

rutiner

Manual

Nationell

journal

SOS

kravspec

IT-journal

Arkiv-

reglemente

Bas-

program

Intressenter     
- barn/föräldrar
- medborgare   
- vårdpersonal 
- myndigheter  
- förvalningar   
- politiker         
- forskare        

Process Delprocess Värdeobjekt Drivobjekt Metodobjekt Informationsresurs

Lag om

vård-

register

Föra BHV-journal
Begära samtycke och ev.

överföra begärda uppgifter 
Upprätta SHV-journal Föra SHV-journal

Vårdgivareinformation (HSA) och behörighetsinformation

Patientinformation (fokbokföringsuppgifter)

Journalinformation (BHV, SHV, förlossningsvård, primärvård, övrig vård)

Remiss- och svarsinformation, receptiinformation

Vuxen

Arkivera journal

Samtyckeinformation

Ta fram underlag för

statistik

Arkivinformation

Skapa BHV-journainformation

Hämta vårdgivareinformation

Hämta patientinformation

Hämta samtyckeinformation

Hämta journalinformation

Hämta samtyckeinformation

Hämta journalinformation

Hämta vårdgivareinformationHämta vårdgivareinformation

Hämta journalinformation

Hämta svarsinformation

Skapa remiss-och receptinformation Skapa samtyckeinformation Skapa BHV-journainformation

Hämta patientinformation

Hämta samtyckeinformation

Hämta journalinformation

Hämta vårdgivareinformation

Hämta journalinformation

Hämta svarsinformation

Överföra journalinformation

Skapa arkiv information

Hämta arkiv information

Begära information för statistik

Lämna information för statistik

Nyfött barn

Arkiverad

journal

Information för forskning och uppföljning

1 2 3 4 5

7

6

FN:s

barn-

konvertion

Skapa hälsobokinfo Skapa hälsobokinfoSkapa hälsobokinfo

Skapa remiss- och receptinfo

A. Process- / flödesanalys

B. Informationsanalys

C. Data- / meddelandeanalys

Barn / Elev

biologiskFaderOkänd: Ja/Nej [1]

biologiskModerOkänd: Ja/Nej [1]

Person-id

harID: Text [1]

avTyp: Person-id (typ) [1]

gällerFrom: Datum [1]

gällerTom: Datum [0..1]

skaAnvändas: Ja/Nej [1]

 har (gäller för) 1*

Uppgift om barnomsorg

gällerFrom: Datum [1]

gällerTom: Datum [0..1]

antalTimmarPeVecka: Numeriskt [1]

harKommentar: Text [0..1]

 har (gäller för) 1*

Roll med relation till barn/elev

borMedBarnet: Ja/Nej [1]

ärVårdnadshavare: Ja/Nej [1]

vårdnadshavareFrom: Datum [1]

vårdnadshavareTom: Datum [0..1]

skaKontaktas: Ja/Nej [1]

gällerFrom: Datum [1]

gällerTom: Datum [0..1]

kommentar: Text [0..1]

 relation till (har relation) 1..*1

Förälder

avTyp: Förälder (typ) [1]

kön: Kön (typ) [1]

Släkting

avTyp: Släkting (typ) [1]

Signifikant annan

avTyp: Text [1]

Person

namn: Text [1]

födelsedatum: Datum [1]

kön: Kön (typ) [1]

födelseland: Landskod [0..1]

ärAvliden: Ja/Nej [1]

avlidenDatum: Datum [0..1]

e-postadress: Epostadress [*]

yrke: Text [*]

skyddadIdentitet: Ja/Nej/Okänt [1]

gradAvSkyddadIdentitet [0..1]

Språk

talatspråk: Språkkod [1]

ärModersmål: Ja/Nej [1]

gällerFrom: Datum [1]

tolkbehov: Ja/Nej/Okänt [0..1]

kommentar: Text [0..1]

 talar (gäller för) 1*

Uppgift om BVC

harIndatum: Datum [1]

harUtdatum: Datum [0..1]

orsakUtdatum: Utorsak (typ) [0..1]

utTill: HSA-id [0..1]

överföringAvInfoBeviljad: Ja/Nej [0..1]

villkorFörÖverföring: Text [0..1]

kommentar: Text [0..1]

 har (gäller för)

1

*

Vård- och omsorgsenhet

harID: HSA-id [1]

benämning: Text [1]

adress: Text [1]

kontaktuppgift: Text [1]

BVC

avTyp: BVC (Typ)

Barnomsorg

avTyp: Barnomsorg (Typ) [1]

 pekar ut (utpekas för) *

1

 pekar ut (utpekas för) *

1

Uppgift om skola

gällerFrom: Datum [1]

gällerTom: Datum [0..1]

kommentar: Text [0..1]

utTillSkola: HSA-id [0..1]

villkorFörÖverföring: Text [0..1]

överföringAvInfoBeviljad: Ja/Nej [0..1]

 har (gäller för)

1

*

Skolhälsovårdsenhet

 pekar ut (utpekas för)

*

1

Uppgift om förlossningsenhet

harIndatum: Datum [1]

harUtdatum: Datum [1]

kommentar: Text [0..1]

 har (gäller för)

1

0..1

Förlossningsenhet

 pekat ut (utpekad för)

*

1

Personroll

 innehas av (innehar)

*

1

Vård- och omsorgstagare

Vård- och omsorgspersonal

harID: HSA-id

 knuten till
*

1

Adress

avTyp: Adress (typ) [1]

adress: Text [1]

gällerFrom: Datum [1]

gällerTom: Datum [0..1]

 har (gäller för)1 *

Telefonnummer

telefonnummer: Numeriskt [1]

avTyp: Telefon (typ) [1]

 har (gäller för)
1 *

Vård- och omsorgskontakt

avTyp: Vårdkontakt (typ) [1]

startTidpunkt: Tidpunkt [1]

slutTidpunkt: Tidpunkt [0..1]
 avser (föremål för) *

1

 har närvarande (närvarar vid)
*

0..1

 har ansvarig (ansvarar för)

*

1

BHV/SHV-kontakt

Vård- och omsorgsaktivitet

avTyp: Vård- och omsorgsaktivitet (typ) [1]

startTidpunkt: Tidpunkt [1]

slutTidpunkt: Tidpunkt [0..1]

 utförd vid (kontakt för)

*

1

Aktivitetsroll

avTyp: Aktivitetsroll (typ)

 gäller för (har)

*

1

 innehas av (innehar)

*

1

Hälso-/socialt tillstånd

kodverk [1]

kod [1]

klartext [1]

värde/innehåll: Any [0..1]

värdeTyp [0..1]

iakttagelseTidpunkt: Tidpunkt [1]

förekomstTid: Tid [1]

 gäller för

*

1

Aktivitet/Tillståndssamband

avTyp: Akt-Tillst samband (typ) [1]

 från

*

1

 till

*

1

Vård- och omsorgsaktivitet (typ)

dokument: Excelf il Akt-Tillst [1]

Hälso-/socialt tillstånd (typ)

MSF

VärdeTyp [1]

HL7v3
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Barn / Elev

biologiskFaderOkänd: Ja/Nej [1]

biologiskModerOkänd: Ja/Nej [1]

Person-id

harID: Text [1]

avTyp: Person-id (typ) [1]

gällerFrom: Datum [1]

gällerTom: Datum [0..1]

skaAnvändas: Ja/Nej [1]

 har (gäller för) 1*

Uppgift om barnomsorg

gällerFrom: Datum [1]

gällerTom: Datum [0..1]

antalTimmarPeVecka: Numeriskt [1]

harKommentar: Text [0..1]

 har (gäller för) 1*

Roll med relation till barn/elev

borMedBarnet: Ja/Nej [1]

ärVårdnadshavare: Ja/Nej [1]

vårdnadshavareFrom: Datum [1]

vårdnadshavareTom: Datum [0..1]

skaKontaktas: Ja/Nej [1]

gällerFrom: Datum [1]

gällerTom: Datum [0..1]

kommentar: Text [0..1]

 relation till (har relation) 1..*1

Förälder

avTyp: Förälder (typ) [1]

kön: Kön (typ) [1]

Släkting

avTyp: Släkting (typ) [1]

Signifikant annan

avTyp: Text [1]

Person

namn: Text [1]

födelsedatum: Datum [1]

kön: Kön (typ) [1]

födelseland: Landskod [0..1]

ärAvliden: Ja/Nej [1]

avlidenDatum: Datum [0..1]

e-postadress: Epostadress [*]

yrke: Text [*]

skyddadIdentitet: Ja/Nej/Okänt [1]

gradAvSkyddadIdentitet [0..1]

Språk

talatspråk: Språkkod [1]

ärModersmål: Ja/Nej [1]

gällerFrom: Datum [1]

tolkbehov: Ja/Nej/Okänt [0..1]

kommentar: Text [0..1]

 talar (gäller för) 1*

Uppgift om BVC

harIndatum: Datum [1]

harUtdatum: Datum [0..1]

orsakUtdatum: Utorsak (typ) [0..1]

utTill: HSA-id [0..1]

överföringAvInfoBeviljad: Ja/Nej [0..1]

villkorFörÖverföring: Text [0..1]

kommentar: Text [0..1]

 har (gäller för)

1

*

Vård- och omsorgsenhet

harID: HSA-id [1]

benämning: Text [1]

adress: Text [1]

kontaktuppgift: Text [1]

BVC

avTyp: BVC (Typ)

Barnomsorg

avTyp: Barnomsorg (Typ) [1]

 pekar ut (utpekas för) *

1

 pekar ut (utpekas för) *

1

Uppgift om skola

gällerFrom: Datum [1]

gällerTom: Datum [0..1]

kommentar: Text [0..1]

utTillSkola: HSA-id [0..1]

villkorFörÖverföring: Text [0..1]

överföringAvInfoBeviljad: Ja/Nej [0..1]

 har (gäller för)

1

*

Skolhälsovårdsenhet

 pekar ut (utpekas för)

*

1

Uppgift om förlossningsenhet

harIndatum: Datum [1]

harUtdatum: Datum [1]

kommentar: Text [0..1]

 har (gäller för)

1

0..1

Förlossningsenhet

 pekat ut (utpekad för)

*

1

Personroll

 innehas av (innehar)

*

1

Vård- och omsorgstagare

Vård- och omsorgspersonal

harID: HSA-id

 knuten till
*

1

Adress

avTyp: Adress (typ) [1]

adress: Text [1]

gällerFrom: Datum [1]

gällerTom: Datum [0..1]

 har (gäller för)1 *

Telefonnummer

telefonnummer: Numeriskt [1]

avTyp: Telefon (typ) [1]

 har (gäller för)
1 *

Vård- och omsorgskontakt

avTyp: Vårdkontakt (typ) [1]

startTidpunkt: Tidpunkt [1]

slutTidpunkt: Tidpunkt [0..1]
 avser (föremål för) *

1

 har närvarande (närvarar vid)
*

0..1

 har ansvarig (ansvarar för)

*

1

BHV/SHV-kontakt

Vård- och omsorgsaktivitet

avTyp: Vård- och omsorgsaktivitet (typ) [1]

startTidpunkt: Tidpunkt [1]

slutTidpunkt: Tidpunkt [0..1]

 utförd vid (kontakt för)

*

1

Aktivitetsroll

avTyp: Aktivitetsroll (typ)

 gäller för (har)

*

1

 innehas av (innehar)

*

1

Hälso-/socialt tillstånd

kodverk [1]

kod [1]

klartext [1]

värde/innehåll: Any [0..1]

värdeTyp [0..1]

iakttagelseTidpunkt: Tidpunkt [1]

förekomstTid: Tid [1]

 gäller för

*

1

Aktivitet/Tillståndssamband

avTyp: Akt-Tillst samband (typ) [1]

 från

*

1

 till

*

1

Vård- och omsorgsaktivitet (typ)

dokument: Excelf il Akt-Tillst [1]

Hälso-/socialt tillstånd (typ)

MSF

VärdeTyp [1]
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Stina

Wang

6 år

Chi

Wang

Pelle

Wang

2 veckor

Anna

Persson

14 år

Lisa

Wang / Persson

Erik

Persson

Fader tillFader till Moder till

helsyskon
halvsyskon

halvsyskon

Vårdnadshavare

Astrid

Svensson

Cecilia

Falk

16 år

Moder till

sambos

Bor varannan helg 

hos pappanBor med föräldrarna

annat barn

i familjen

En vanlig ”kärn”familj …..

Bor med mamman

och Erik Persson

Fokus på dessa barn:

VårdnadshavareVårdnadshavare
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Matrjosjka

[subst.: delbar rysk docka

med mindre likadana 

dockor inuti ….] 
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BHV/SHV kontakt (Vård- och omsorgskontakt)

starttidpunkt : TP [1]

sluttidpunkt : TP [0..1]

planerat : S/F [0..1]

kontakt inom program : S/F [0..1]

prioriteringskod : KTOV [0..1]

kontaktorsakskod : KTOV [0..1]

initiativtagare : KTOV [0..1]

gruppkontakt : S/F [0..1]

kontaktform : KTOV [0..1]

Vård- och omsorgsenhet

 avser (föremål för)*

1

 har närvarande (närvarar vid)*

0..1

Vård- och omsorgsaktivitet

aktivitetskod : KTOV [1]

metod : KTOV [0..1]

starttidpunkt : TP [1]

sluttidpunkt : TP [0..1]

status : KTOV [1]

Hälso-/socialt tillstånd

tillståndskod : KTOV [1]

värde/innehåll : VÄ  [0..1]

iakttagelsetidpunkt : TP [1]

förekomsttid : IVL [0..1]

Aktivitet/Tillståndssamband

sambandstyp : KTOV [1] från (har)

*1

 pekar till (har)

1..* 1..*

 knuten till (kontakt för)

*

1

 har ansvarig (ansvarar för)

*

1

Vård- och omsorgspersonal

id: II [1]

Aktivitetsroll

aktivitetsrollstyp : KTOV [1]

 gäller för (har)

*

1

 innehas av (innehar)

*

1

 knuten till (har)

*

1

 gäller för (innehavare av)*

1

Personroll

Barn / Elev (Vård- och omsorgstagare)

Plats

platstyp : KTOV [1]

benämning : TXT [0..1]

 genomförd vid (plats för)

1..*

0..1

 meddelat av (meddelar)*

*

Roll med relation till barn/elev

typ av relationsroll : KTOV [1]

giltighetstid relation: IVL [0..1]

bor med barnet : S/F [1]

vårdnadshavare : S/F [1]

giltighetstid vårdnadshavare : IVL [0..1]

kontakt : S/F [0..1]

giltighetstid kontakt : IVL [0..1]

 relation till (har relation)

1..*1

 har närvarande (närvarar vid)*

*

 har deltagande (deltar i)

*1..*

 utförd för (föremål för)

*

1

 har ansvarig (ansvarig för) *

1

*1

 leder till (föranledd av)
*

*

Hälsoövervakningsansvar

giltighetstid klass : IVL [1]

orsak utskrivning : KTOV [0..1]

 kontakt inom (omfattar)

*

1

 aktivitet inom (omfattar) *

1

 tillstånd inom (omfattar)

*

1

ICF-CY – möjligt kodverk?
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Förlossnings-

vården

SVEVAC

Tobaksregister

Kvalitetsregister

Hälsodataregister

MFR

Amningsregister

xyz-register

SHV

Hälso- och sjukvården

BHV

Infektionsklin.

Asylhälsan

Flyktinghälsan

Gemensam

länsvis

lagring?

SHVBHVBHVBHVBHV
SHVSHVSHV

Journalarkiv

Landstingets

befolknings-/

person

register

Kommunens

skol-/elev-

register

Behörighets- och åtkomststyrning

HSA SITHS BIF RIV PLUS
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1. Göra färdigt informationsmodellen enligt RIV

2.  Hitta / utveckla kodverk för kärnuppgifterna  

3.  Avgörande om nationell referens för tillväxt

4.  Nationell elevhälsoenkät – Integration av FHIs arbete

5.  IT-spåret – Integrering i medlemmarnas IT-strukturer

6.  Dialog med leverantörerna 

7.  Pilotprojekt (Västmanland)

8.  Förankring och remiss

2007 …………….
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Nationell samordning av informationshanteringen inom 

barn- och skolhälsovården
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Barnhälsodataprojektet
Informationsmodell version 2007-09-14

Person-id

id: II [1]

giltighetstid: IVL [0..1]

 har (gäller för)
1*

Uppgift om barnomsorg

inskrivningsdatum : DT [1]

utskrivningsdatum : DT [0..1]

Roll med relation till barn/elev

typ av relationsroll : KTOV [1]

giltighetstid relation: IVL [0..1]

bor med barnet : S/F [1]

vårdnadshavare : S/F [1]

giltighetstid vårdnadshavare : IVL [0..1]

kontakt : S/F [0..1]

giltighetstid kontakt : IVL [0..1] relation till (har relation)
1..*

1

Person

namn: TXT [1]

födelsetidpunkt : TP [0..1]

kön : KTOV [0..1]

födelseland : KTOV [0..1]

avliden : S/F [0..1]

avliden_datum : DT [0..1]

Språk

språk : KTOV [1]

teckenspråk : S/F [0..1]

aktivt språk : S/F [0..1]

tolkbehov : S/F [0..1]

skriftlig kommunikation : S/F [0..1]

 talar (talas av) 1*

Vård- och omsorgsenhet

BVC-enhet

BVC-typ : KTOV [1]

ingår i familjecentral : S/F [1]

Barnomsorgsenhet

barnomsorgstyp : KTOV [1]
 pekar ut (utpekad i) *1

Skolhälsovårdsenhet

Förlossningsenhet

Personroll

 innehas av (innehar)

1..*

0..1

Barn / Elev (Vård- och omsorgstagare) Vård- och omsorgspersonal

id: II [1]

 knuten till (har)

*

1

Adress

adresstyp : KTOV [1]

adress : TXT [1]

giltighetstid adress : IVL [0..1]

 har (gäller för)
1 *

Telefonnummer

telefonnummertyp : KTOV [1]

telefonnummer : KOM [1] har (gäller för)1 *

BHV/SHV kontakt (Vård- och omsorgskontakt)

starttidpunkt : TP [1]

sluttidpunkt : TP [0..1]

planerat : S/F [0..1]

kontakt inom program : S/F [0..1]

prioriteringskod : KTOV [0..1]

kontaktorsakskod : KTOV [0..1]

initiativtagare : KTOV [0..1]

gruppkontakt : S/F [0..1]

kontaktform : KTOV [0..1]

 avser (föremål för)
*

1

 har ansvarig (ansvarar för)

*

1

Vård- och omsorgsaktivitet

aktivitetskod : KTOV [1]

metod : KTOV [0..1]

starttidpunkt : TP [1]

sluttidpunkt : TP [0..1]

status : KTOV [1]

 knuten till (kontakt för)

*

1

Aktivitetsroll

aktivitetsrollstyp : KTOV [1]

 gäller för (har)

*

1

 innehas av (innehar)

*

1

Hälso-/socialt tillstånd

tillståndskod : KTOV [1]

värde/innehåll : VÄ  [0..1]

iakttagelsetidpunkt : TP [1]

förekomsttid : IVL [0..1]

 gäller för (innehavare av)

*

1

Aktivitet/Tillståndssamband

sambandstyp : KTOV [1]

 från (har)

*1

 pekar till (har)

1..* 1..*

Organisatorisk enhet

id: II [1]

benämning : TXT [0..1]

Skola
Uppgift om skola

giltighetstid klass : IVL [1]

Skolklass

benämning : TXT [1]
1..*1

 pekar ut (utpekad i)

*1

Plats

platstyp : KTOV [1]

benämning : TXT [0..1]

 genomförd vid (plats för)

1..*

0..1

 har närvarande (närvarar vid)

*

*

 avser (föremål för)

*

1

Hälsoövervakningsansvar

giltighetstid klass : IVL [1]

orsak utskrivning : KTOV [0..1]

 har ansvarig (har)

*

0..1

 kontakt inom (omfattar) *
1

 aktivitet inom (omfattar) *

1

 tillstånd inom (omfattar)

*

1

 har ansvarig (har)

*

0..1

antingen / eller

 omfattas av (gäller för)

1

1..*

 har närvarande (närvarar vid) *

0..1

 leder till (föranledd av)

* *

*

1

 meddelat av (meddelar)

*

*

E-postadress

e-postadresstyp : KTOV [1]

e-postadress : KOM [1]

 har (gäller för)1 *

 har (gäller för)

1

*

 har (gäller för) 1

*

Bevakning

giltighetstid klass : IVL [1]

bevakningsorsak : KTOV [1]

 har (gäller för)

1

*

 baseras på (grund för)* *

 baseras på (grund för)

*

*

Sysselsättning

giltighetstid sysselsättning : IVL [1]

utbildningsnivå : KTOV [0..1]

sysselsättning : KTOV [0..1]

arbetar som : TXT [*]

 har (gäller för) 1*

 har ansvarig (har)

*

0..1

 har ansvarig (ansvarar för)

*

1
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Person-id

id: II [1]

giltighetstid: IVL [0..1]

 har (gäller för)
1*

Uppgift om barnomsorg

inskrivningsdatum : DT [1]

utskrivningsdatum : DT [0..1]

Roll med relation till barn/elev

typ av relationsroll : KTOV [1]

giltighetstid relation: IVL [0..1]

bor med barnet : S/F [1]

vårdnadshavare : S/F [1]

giltighetstid vårdnadshavare : IVL [0..1]

kontakt : S/F [0..1]

giltighetstid kontakt : IVL [0..1] relation till (har relation)
1..*

1

Person

namn: TXT [1]

födelsetidpunkt : TP [0..1]

kön : KTOV [0..1]

födelseland : KTOV [0..1]

avliden : S/F [0..1]

avliden_datum : DT [0..1]

Språk

språk : KTOV [1]

teckenspråk : S/F [0..1]

aktivt språk : S/F [0..1]

tolkbehov : S/F [0..1]

skriftlig kommunikation : S/F [0..1]

 talar (talas av) 1*

Vård- och omsorgsenhet

BVC-enhet

BVC-typ : KTOV [1]

ingår i familjecentral : S/F [1]

Barnomsorgsenhet

barnomsorgstyp : KTOV [1]
 pekar ut (utpekad i) *1

Skolhälsovårdsenhet

Förlossningsenhet

Personroll

 innehas av (innehar)

1..*

0..1

Barn / Elev (Vård- och omsorgstagare) Vård- och omsorgspersonal

id: II [1]

 knuten till (har)

*

1

Adress

adresstyp : KTOV [1]

adress : TXT [1]

giltighetstid adress : IVL [0..1]

 har (gäller för)
1 *

Telefonnummer

telefonnummertyp : KTOV [1]

telefonnummer : KOM [1] har (gäller för)1 *

BHV/SHV kontakt (Vård- och omsorgskontakt)

starttidpunkt : TP [1]

sluttidpunkt : TP [0..1]

planerat : S/F [0..1]

kontakt inom program : S/F [0..1]

prioriteringskod : KTOV [0..1]

kontaktorsakskod : KTOV [0..1]

initiativtagare : KTOV [0..1]

gruppkontakt : S/F [0..1]

kontaktform : KTOV [0..1]

 avser (föremål för)
*

1

 har ansvarig (ansvarar för)

*

1

Vård- och omsorgsaktivitet

aktivitetskod : KTOV [1]

metod : KTOV [0..1]

starttidpunkt : TP [1]

sluttidpunkt : TP [0..1]

status : KTOV [1]

 knuten till (kontakt för)

*

1

Aktivitetsroll

aktivitetsrollstyp : KTOV [1]

 gäller för (har)

*

1

 innehas av (innehar)

*

1

Hälso-/socialt tillstånd

tillståndskod : KTOV [1]

värde/innehåll : VÄ  [0..1]

iakttagelsetidpunkt : TP [1]

förekomsttid : IVL [0..1]

 gäller för (innehavare av)

*

1

Aktivitet/Tillståndssamband

sambandstyp : KTOV [1]

 från (har)

*1

 pekar till (har)

1..* 1..*

Organisatorisk enhet

id: II [1]

benämning : TXT [0..1]

Skola
Uppgift om skola

giltighetstid klass : IVL [1]

Skolklass

benämning : TXT [1]
1..*1

 pekar ut (utpekad i)

*1

Plats

platstyp : KTOV [1]

benämning : TXT [0..1]

 genomförd vid (plats för)

1..*

0..1

 har närvarande (närvarar vid)

*

*

 avser (föremål för)

*

1

Hälsoövervakningsansvar

giltighetstid klass : IVL [1]

orsak utskrivning : KTOV [0..1]

 har ansvarig (har)

*

0..1

 kontakt inom (omfattar) *
1

 aktivitet inom (omfattar) *

1

 tillstånd inom (omfattar)

*

1

 har ansvarig (har)

*

0..1

antingen / eller

 omfattas av (gäller för)

1

1..*

 har närvarande (närvarar vid) *

0..1

 leder till (föranledd av)

* *

*

1

 meddelat av (meddelar)

*

*

E-postadress

e-postadresstyp : KTOV [1]

e-postadress : KOM [1]

 har (gäller för)1 *

 har (gäller för)

1

*

 har (gäller för) 1

*

Bevakning

giltighetstid klass : IVL [1]

bevakningsorsak : KTOV [1]

 har (gäller för)

1

*

 baseras på (grund för)* *

 baseras på (grund för)

*

*

Sysselsättning

giltighetstid sysselsättning : IVL [1]

utbildningsnivå : KTOV [0..1]

sysselsättning : KTOV [0..1]

arbetar som : TXT [*]

 har (gäller för) 1*

 har ansvarig (har)

*

0..1

 har ansvarig (ansvarar för)

*

1

Uppgifter om person

Barnhälsodataprojektet
Informationsmodell version 2007-09-14

Roller

Relationer

Hälsoövervakningsansvar

Uppgift om barnomsorg, skola

Kontakter, Aktiviteter, Tillstånd
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Modellvy ”Personuppgift”

Barnhälsodataprojektet
Informationsmodell version 2007-09-14

Person

namn: TXT [1]

födelsetidpunkt : TP [0..1]

kön : KTOV [0..1]

födelseland : KTOV [0..1]

avliden : S/F [0..1]

avliden_datum : DT [0..1]

Person-id

id: II [1]

giltighetstid: IVL [0..1]  har (gäller för) 1*

Språk

språk : KTOV [1]

teckenspråk : S/F [0..1]

aktivt språk : S/F [0..1]

tolkbehov : S/F [0..1]

skriftlig kommunikation : S/F [0..1]

 talar (talas av) 1*

Adress

adresstyp : KTOV [1]

adress : TXT [1]

giltighetstid adress : IVL [0..1]

 har (gäller för)1 *

Telefonnummer

telefonnummertyp : KTOV [1]

telefonnummer : KOM [1]

 har (gäller för)1 *

Personroll

 innehas av (innehar)

1..*

0..1

E-postadress

e-postadresstyp : KTOV [1]

e-postadress : KOM [1]

 har (gäller för)1 *

Sysselsättning

giltighetstid sysselsättning : IVL [1]

utbildningsnivå : KTOV [0..1]

sysselsättning : KTOV [0..1]

arbetar som : TXT [*]

 har (gäller för) 1*
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Modellvy ”Roller – Relationer”

Barnhälsodataprojektet
Informationsmodell version 2007-09-14

Roll med relation till barn/elev

typ av relationsroll : KTOV [1]

giltighetstid relation: IVL [0..1]

bor med barnet : S/F [1]

vårdnadshavare : S/F [1]

giltighetstid vårdnadshavare : IVL [0..1]

kontakt : S/F [0..1]

giltighetstid kontakt : IVL [0..1]

 relation till (har relation) 1..*

1

Person

namn: TXT [1]

födelsetidpunkt : TP [0..1]

kön : KTOV [0..1]

födelseland : KTOV [0..1]

avliden : S/F [0..1]

avliden_datum : DT [0..1]

Personroll

 innehas av (innehar)1..* 0..1

Barn / Elev (Vård- och omsorgstagare) Vård- och omsorgspersonal

id: II [1]

Bevakning

giltighetstid klass : IVL [1]

bevakningsorsak : KTOV [1]
 har (gäller för)

1

*
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Modellvy ”Hälsoövervakningsansvar, uppgift om barnomsorg och skola”

Barnhälsodataprojektet
Informationsmodell version 2007-09-14

Uppgift om barnomsorg

inskrivningsdatum : DT [1]

utskrivningsdatum : DT [0..1]

Vård- och omsorgsenhet

BVC-enhet

BVC-typ : KTOV [1]

ingår i familjecentral : S/F [1]

Barnomsorgsenhet

barnomsorgstyp : KTOV [1]
 pekar ut (utpekad i) *1

Skolhälsovårdsenhet

Förlossningsenhet

Barn / Elev (Vård- och omsorgstagare)

Organisatorisk enhet

id: II [1]

benämning : TXT [0..1]

Skola
Uppgift om skola

giltighetstid klass : IVL [1]

Skolklass

benämning : TXT [1]
1..*1

 pekar ut (utpekad i)

*1

Hälsoövervakningsansvar

giltighetstid klass : IVL [1]

orsak utskrivning : KTOV [0..1]

 har ansvarig (har)

*

0..1

 har ansvarig (har) *0..1

antingen / eller

 omfattas av (gäller för)

1

1..*

 har (gäller för)

1

*

 har (gäller för) 1

*

 har ansvarig (har)

*

0..1
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Modellvy Kontakt - Aktivitet - Tillstånd”

Barnhälsodataprojektet
Informationsmodell version 2007-09-14

BHV/SHV kontakt (Vård- och omsorgskontakt)

starttidpunkt : TP [1]

sluttidpunkt : TP [0..1]

planerat : S/F [0..1]

kontakt inom program : S/F [0..1]

prioriteringskod : KTOV [0..1]

kontaktorsakskod : KTOV [0..1]

initiativtagare : KTOV [0..1]

gruppkontakt : S/F [0..1]

kontaktform : KTOV [0..1]

Vård- och omsorgsenhet

 avser (föremål för)*

1

 har närvarande (närvarar vid)*

0..1

Vård- och omsorgsaktivitet

aktivitetskod : KTOV [1]

metod : KTOV [0..1]

starttidpunkt : TP [1]

sluttidpunkt : TP [0..1]

status : KTOV [1]

Hälso-/socialt tillstånd

tillståndskod : KTOV [1]

värde/innehåll : VÄ  [0..1]

iakttagelsetidpunkt : TP [1]

förekomsttid : IVL [0..1]

Aktivitet/Tillståndssamband

sambandstyp : KTOV [1] från (har)

*1

 pekar till (har)

1..* 1..*

 knuten till (kontakt för)

*

1

 har ansvarig (ansvarar för)

*

1

Vård- och omsorgspersonal

id: II [1]

Aktivitetsroll

aktivitetsrollstyp : KTOV [1]

 gäller för (har)

*

1

 innehas av (innehar)

*

1

 knuten till (har)

*

1

 gäller för (innehavare av)*

1

Personroll

Barn / Elev (Vård- och omsorgstagare)

Plats

platstyp : KTOV [1]

benämning : TXT [0..1]

 genomförd vid (plats för)

1..*

0..1

 meddelat av (meddelar)*

*

Roll med relation till barn/elev

typ av relationsroll : KTOV [1]

giltighetstid relation: IVL [0..1]

bor med barnet : S/F [1]

vårdnadshavare : S/F [1]

giltighetstid vårdnadshavare : IVL [0..1]

kontakt : S/F [0..1]

giltighetstid kontakt : IVL [0..1]

 relation till (har relation)

1..*1

 har närvarande (närvarar vid)*

*

 har deltagande (deltar i)

*1..*

 utförd för (föremål för)

*

1

 har ansvarig (ansvarig för) *

1

*1

 leder till (föranledd av)
*

*

Hälsoövervakningsansvar

giltighetstid klass : IVL [1]

orsak utskrivning : KTOV [0..1]

 kontakt inom (omfattar)

*

1

 aktivitet inom (omfattar) *

1

 tillstånd inom (omfattar)

*

1


