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SAPA-samlet model

SAPA samlet model.
Denne model viser samtlige klasser, som SAPA har behov for.

SAPA Begrebes- og informationsmodel

1.1 Klassifikation
Klassifikation er ordning af "objekter" i klasser. Objekter kan være ting, begreber, dokumenter eller
hvad som helst.
Bemærkning:
I den kommunale verden og den offentlige sektor generelt, benyttes klassifikationer for at kunne
holde en fælles referenceramme og tale det samme sprog. Klassifikationer sikrer, at vi mener det
samme, uanset udgangspunktet, (det forudsætter naturligvis at klassifikationen forstås af begge parter). Fælles i kommunen anvendes klassifikationer som KLE (Kl's opgaveklassifikation), Indenrigsministeriets kontoplan osv. og i fagområderne vil der findes klassifikationer af eksempelvis
bygningstyper, stillingstyper osv.

1.1.1 Attributter
Navn

Beskrivelse

BrugervendtNøgle

Brugervendt identifikation, der er unik inden for myndigheden.
Bemærkning:
BrugervendtNøgle tildeles ved oprettelse af dokumentet og må efterfølgende ikke ændres. Ved eksport fra
én myndighed og import til en anden myndighed risikerer man dog, at den brugervendte nøgle ikke længere er unik.

KlassifikationKaldenavn

Betegnelse for klassifikationssystem - Officiel, i forbindelse med anvendelse af standard klassifikationssystem fra en klassifikationssystemleverandør.

KlassifikationBeskrivelse

Uddybende beskrivelse af klassifikationssystem.

KlassifikationOphavsret

Angivelse af evt. ophavsret for klassifikation.

1.1.2 Relationer
Navn

Beskrivelse

AndreKlasser

Klasser i et klassifikationssystem, der klassificerer
dette dokument. Dette er de sekundære klassifikationer af dokumentet.

PrimærKlasse

Klasse i et klassifikationssystem, der klassificerer
denne sag.
Dette er den primære klassifikation af sagen.

AndreKlasser

Klasser i et klassifikationssystem, der klassificerer
denne sag.
Dette er den/de sekundære klassifikationer af sagen.
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Er klassificieret som

Ydelser er klassifieret efter det opgaveområde, de
tilhører.

PrimærKlasse

Klasse i et klassifikationssystem, der klassificerer
dette dokument. Dette er den primære klassifikation af
dokumentet.

Opgaver

Organisationen har relation til et antal opgaver
Bemærkning:
Henvisning til en klassifikation af den opgave, som
Organisationen arbejder med – f.eks. FORM. Det kan
både være i form af ansvar, udfører eller medvirker.

Virksomhedstype

Organisation tilføres virksomhedstype
Bemærkning:
Organisationer, der er virksomheder, angives her
med en virksomhedstype fra ”Klassifikation”. Virksomhedstypen angives som relation. Forudsætter
virksomhedstyper er indeholdt i servicen Klassifikation.

1.2 Aktør
Den medarbejder, organisatorisk enhed eller det it-system, der udfører en given aktivitet eller den
person, som har ansvaret for sagen (det er den organisatoriske enhed, der har det formelle ansvar).

1.2.1 Relationer
Navn

Beskrivelse

Ejer

Den aktør, der har officielle ejerskab.

Ansvarlig

Aktør, som er ansvarlig for sagen.

PrimærBehandler

Aktør, som arbejder med/behandler sagen. Dette er
den primære behandler af sagen.

AndreBehandlere

Aktører, som arbejder med/behandler sagen. Dette er
de sekundære behandlere af sagen.

UdlåntTil

Aktør, som sagen er udlånt til

InteressefællesskabKanVæreAktør
FordeltTil

Aktør, som dokumentet er fordelt til

AndreBehandlere

Aktører, som arbejder med/behandler dokumentet.
Dette er den/de sekundære behandlere af dokumentet.
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PrimærBehandler

Aktør, som arbejder med/behandler dokumentet. Dette er den primære behandler af dokumentet.

Ansvarlig

Aktør, som er ansvarlig for dokumentet.

Ejer

Aktør, som ejer dokumentet.

UnderRedigeringAf

Dokumentdele kan redigeres og frigives selvstændigt.
Ved gruppearbejde på større dokumenter, der er inddelt i flere dokumentdele, sikrer denne mekanisme, at
aktører ikke arbejder på de samme dokumentdele
samtidigt. Dokumentdele, der er under redigering af
en given aktør kan kun opdateres af samme aktør.
Dokumentdele, der ikke er under redigering, kan derimod opdateres af alle aktører med fornødne rettigheder.

BrugerKanVæreAktør
ItsystemKanVæreAktør
OrgFunktionKanVæreAktør
OrgEnhedKanVæreAktør

1.3 Sag
Sag forstås som en samling af sammenhørende dokumenter og øvrige sammenhørende oplysninger,
der i sit hele anvendes til at dokumentere en arbejdsproces, typisk til administrative formål, herunder til at træffe afgørelser.
En sag består af et antal dokumenter, der vedrører det samme begivenhedsforløb. Et dokument kan
indgå i flere sager, dvs. have relation til flere begivenhedsforløb.
Bemærkning:
En sag samler forskellige oplysninger og dokumenter, der vedrører et bestemt formål. Begrebet kan
sammenlignes med et fysisk omslag. Der findes forskellige typer af sager: enkeltsag (de oplysninger, der ligger til grund for en afgørelse), dossiersager (en sag om en bestemt person eller objekt),
samlesag (oplysninger om et bestemt emne) og projektsag, dagsordenssag osv. Sager kan indgå i
andre sager.
En sags egenskaber bestemmes af dens sammenhænge til andre forretningsobjekter.

1.3.1 Attributter
Navn

Beskrivelse

BrugervendtNøgle

Brugervendt identifikation, der er unik inden for myndigheden.
Bemærkning:
BrugervendtNøgle tildeles ved oprettelse af sagen og
må efterfølgende ikke ændres. Ved eksport fra én
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myndighed og import til en anden myndighed risikerer
man dog, at den brugervendte nøgle ikke længere er
unik.
Sagsnummer

Frit sagsnummer

Titel

Officiel sagstitel, der kan anvendes i forbindelse med
åbne dagsordenspunkter.
Dette er yderligere dokumentets Objektnavn, jf dokument vedr. generelle egenskaber for serviceinterfaces.

Beskrivelse

Sagsbeskrivelse i fri tekst. Evt. supplerende beskrivelse af indhold og formål.

Hjemmel

Henvisning til hjemmel fx lov og § for sagens behandling.

OffentlighedUndtaget

Angives, hvis der er truffet beslutning om undtagelse
fra offentligheden.
Værdisættet består af de to følgende elementer, AlternativTitel og OffentlighedUndtagetHjemmel

AlternativTitel

Alternativ sagstitel, der kan anvendes i forbindelse
med lukkede dagsordenspunkter, som skal vises på
åbne dagsordener samt i forbindelse med postlister.

tHjemmel

Tekstuel henvisning til lovhjemmel, der anvendes
som grundlag for beslutning om undtagelse fra offentligheden.

Principiel

Indikator for om sag er udnævnt som principsag.

Kassationskode

Kassationskode, der styrer varighed før kassation.
Bemærkning:
Kassationskoden angiver koden for varighed før mulig
kassation af sagen. Sagsservicen sætter dog ikke på
denne baggrund tilstand Livscyklus til værdien Slettet
frem i tiden. En sådan tildeling af tilstand Livscyklus
overlades til det enkelte system (service), afhængig af
sagens forretningskontekst.

Afleveret

Er afleveret til Statens Arkiver/ §7 arkiv.

1.3.2 Relationer
Navn

Beskrivelse

PrimærKlasse

Klasse i et klassifikationssystem, der klassificerer
denne sag.
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Dette er den primære klassifikation af sagen.
Undersager

Sager, der er underlagt denne sag eller på anden
måde grupperes i forhold til
denne sag.

Sagsarkiv

Sagsarkiv beskriver, hvilket arkiv sagen indgår i og
dermed i hvilken arkivstruktur.

AndreKlasser

Klasser i et klassifikationssystem, der klassificerer
denne sag.
Dette er den/de sekundære klassifikationer af sagen.

Ansvarlig

Aktør, som er ansvarlig for sagen.

PrimærBehandler

Aktør, som arbejder med/behandler sagen. Dette er
den primære behandler af sagen.

AndreBehandlere

Aktører, som arbejder med/behandler sagen. Dette er
de sekundære behandlere af sagen.

UdlåntTil

Aktør, som sagen er udlånt til

PrimærPart

Den part, som sagen omhandler.

SekundærParter

Øvrige parter som indgår i sagen.

AndreSager

Andre sager, der har relevans til denne sag. Relevans
angives i relationens note.

Præcedens

Sag, der kan anvendes som forlæg til den konkrete
sagsbehandling.

Indeholder

Bevillinger tilhører en sag - og en sag kan indeholde
flere bevillinger

Fremdrift
SagIndeholderJournalposter
Undersager

Sager, der er underlagt denne sag eller på anden
måde grupperes i forhold til
denne sag.

Ejer

Den aktør, der har officielle ejerskab.

AndreSager

Andre sager, der har relevans til denne sag. Relevans
angives i relationens note.

Præcedens

Sag, der kan anvendes som forlæg til den konkrete
sagsbehandling.

PrimærPart

Den part, som sagen omhandler.

TilknyttedeSager
Ansvarlig
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1.4 Sagstilstand
Sagens forretningsmæssige fremdrift i forhold til behandling.
Der er følgende tilstande:
Opstået: Noget kræver myndighedens ageren.
Oplyst: Sagen er fuldt oplyst.
Afgjort: Der er truffet afgørelse om sagen, fx bevilling
eller afslag. Der må ikke tilføjes mere til sagen
Bestilt: Indsats, betalingsrække etc. er bestilt hos udfører
Udført: Det bestilte er udført
Afsluttet: Sagsbehandling er fuldført
De nævnte tilstande udtrykker alene selve sagens egenskaber og udtrykker således ikke noget processuelt i forbindelse med sagsbehandlingen, som f.eks. at sagen er sendt i høring etc.
Tilstand forstås i datastandarden som den passive dokumentation for hvad der er sket med sagen, og
dermed hvilken tilstand den er bragt i.

1.4.1 Attributter
Navn

Beskrivelse

fremdrift

Sagens forretningsmæssige fremdrift i forhold til behandling.
Opstået: Noget kræver myndighedens ageren.
Oplyst: Sagen er fuldt oplyst.
Afgjort: Der er truffet afgørelse om sagen, fx bevilling
eller afslag. Der må ikke tilføjes mere til sagen
Indsats, betalingsrække etc. er bestilt hos udfører.Bestilt
Udført: Det bestilte er udført
Afsluttet: Sagsbehandling er fuldført

1.4.2 Relationer
Navn

Beskrivelse

Fremdrift

1.5 Dokument
Dokumenter er afgrænsede samlinger af informationer, på kendte formater.
Bemærkning:
Dokumenter kan f.eks. rumme tekster, tegninger, grafik, fotografier, video, lydfiler med mere.
Et dokument kan foreligge på papir, digitalt medium, mikrofiche eller et hvilket som helst andet
medie, der kan være bærer af information.
Et dokument kan bestå af et hoveddokument og et eller flere underdokumenter. Et underdokument
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kan principielt indgå i flere hoveddokumenter. Samme dokument kan i forskellige sammenhænge
være hoveddokument henholdsvis underdokument.
Et digitalt dokument er en sammenhængende mængde af data, som har en informationsretning. Dokumenterne i EDH- og ESDH-systemer vil oftest være digitale (skriftlige) dokumenter, men kan
også være lydfiler, billedfiler, grafik filer, filer fra grafiske informationssystemer, databaser, regneark mv.
Et dokument kan indgå i et arkiv sammen med eller adskilt fra sagen.

1.5.1 Attributter
Navn

Beskrivelse

BrugervendtNøgle

Brugervendt identifikation, der er unik inden for myndigheden.
Bemærkning:
BrugervendtNøgle tildeles ved oprettelse af dokumentet og må efterfølgende ikke ændres. Ved eksport fra
én myndighed og import til en anden myndighed risikerer man dog, at den brugervendte nøgle ikke længere er unik.

Titel

Den officielle titel på et dokument
Bemærkning:
Officiel dokumenttitel, der kan anvendes på åbne
postlister. Dette er yderligere
dokumentets Objektnavn, jf dokument vedr. generelle
egenskaber for serviceinterfaces.

Beskrivelse

Dokumentbeskrivelse i fri tekst.

Type

Typen af dokument.
Bemærkning:
- Faktura
- Brev: Indgående og udgående brev
- Notat
- Rapport
- Dagsorden
- Anden: Anden dokumenttype, specialiseres når andre dokumenttyper ikke slår til.

Brevdato

Den brevdato, der fremgår af det indgående dokument.

OffentlighedUndtaget

Angives, hvis der er truffet beslutning om undtagelse
fra offentligheden.
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Værdisættet består af de to følgende elementer, AlternativTitel og OffentlighedUndtagetHjemmel
Alternativtitel

Alternativ dokumenttitel, der kan anvendes i forbindelse med lukkede dagsordenspunkter, som skal
vises på åbne dagsordener samt i forbindelse med
postlister.

tHjemmel

Tekstuel henvisning til lovhjemmel, der anvendes
som grundlag for beslutning om undtagelse fra offentligheden.

Major

Hovednummer i systematisk versionering af dokumentet.

Minor

Undernummer i systematisk versionering af dokumentet.

Kassationskode

Kassationskode, der styrer varighed før kassation.
Bemærkning:
Kassationskoden angiver koden for varighed før mulig
kassation af dokumentet. Dokumentservicen sætter
dog ikke på denne baggrund tilstand
Livscyklus til værdien ’Slettet’ frem i tiden. En sådan
tildeling af tilstand Livscyklus overlades til dokumentserviceanvenderne.

Afleveret

Er afleveret til Statens Arkiver/ §7 arkiv.

1.5.2 Relationer
Navn

Beskrivelse

Dokument

Journalpostens indeholdte dokument.

Dokumentarkiv

Dokumentarkiv beskriver, hvilket arkiv dokumentet
indgår i, og dermed hvilken arkivstruktur. Dokumentarkivets struktur behøver ikke at være den samme
som sagsarkivets struktur.

1.6 Journalpost
Journalpost definerer relationen mellem sag og dokument. Er der ikke tilknyttet et dokument, vil
journalposten kunne indeholde en note (se generelle egenskaber), som vil udgøre journalnoten.
Der kan være flere dokumenter knyttet til samme journalpost. Journalpost svarer til den måde "akt"
bruges i store dele af det statslige område. Journalpost indgår som i det samme arkiv som sagen,
mens dokumentet godt kan indgå i et andet arkiv.
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Bemærkning:
Det er noten fra generelle egenskaber, der udgør journalnoten.
Knytter sagen sammen med dokument. Journalpost definerer relationen mellem sag og dokument.
Der kan være flere dokumenter knyttet til samme journalpost. Journalpost svarer til den måde "akt"
bruges i store dele af det statslige område. Journalpost indgår som i det samme arkiv som sagen,
mens dokumentet godt kan indgå i et andet arkiv.

1.6.1 Attributter
Navn

Beskrivelse

Journalpost

Unik identifikation af journalposten indenfor den givne
sag.

Index

Angiver rækkefølgen af journalposter i sagen. Dette
indeks behøver ikke være unikt indenfor sagen, men
unikke indeks sikrer entydige rækkefølger.

Dokumenttitel

Angiver en tredje dokumenttitel (fx ved behov for alternativ titel på dokumentet i forbindelse med den
konkrete sag)

Tilhørsforhold
OffentlighedUndtaget

Angives, hvis der er truffet beslutning om undtagelse
fra offentligheden.
Værdisættet består af de to følgende elementer, AlternativTitel og OffentlighedUndtagetHjemmel

AlternativTitel

Alternativ sagstitel, der kan anvendes i forbindelse
med lukkede dagsordenspunkter, som skal vises på
åbne dagsordener samt i forbindelse med postlister.

Hjemmel

Tekstuel henvisning til lovhjemmel, der anvendes
som grundlag for beslutning om undtagelse fra offentligheden.

1.6.2 Relationer
Navn

Beskrivelse

SagIndeholderJournalposter
Dokument

Journalpostens indeholdte dokument.

1.7 Arkiv
Arkiv indeholder en oversigt over de delarkiver som organisationen bruger.
Hvert delarkiv er organiseret efter en arkivstruktur. Hvert dokument eller sag tilhører et delarkiv.

1.7.1 Relationer
Navn

Beskrivelse
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Arkiver

Arkiver, som dokumentet indgår i.

Dokumentarkiv

Dokumentarkiv beskriver, hvilket arkiv dokumentet
indgår i, og dermed hvilken arkivstruktur. Dokumentarkivets struktur behøver ikke at være den samme
som sagsarkivets struktur.

Sagsarkiv

Sagsarkiv beskriver, hvilket arkiv sagen indgår i og
dermed i hvilken arkivstruktur.

1.8 Part
Er den person, den virksomhed eller den adresse, en sag vedrører.

1.8.1 Relationer
Navn

Beskrivelse

PrimærPart

Den part, som sagen omhandler.

SekundærParter

Øvrige parter som indgår i sagen.

Part kan være ydelsesmodtager
Part kan være Bevillingsmodtager
PersonKanVærePart
VirksomhedKanVærePart
Parter

Parter, der har indsendt dokumentet til myndigheden
eller har modtaget dokumentet fra myndigheden.

Kopiparter

Parter, der har modtaget dokumentet fra myndigheden i kopi.

1.9 generelle egenskaber
Generrel egenskaber for ethvert forretningsobjekt. Dette objekts egenskaber arves af alle andre og
giver bl.a unik identifikation, bitemporalitet (historik i 2 dimensioner), aktør, note m.m.

1.9.1 Attributter
Navn

Beskrivelse

ID

Uforanderlige, informationsløse og universelt unikke
identifikationer af et objekt
Bemærkning:
ID indeholder objekters identifikation. Objekters identifikation skal overholde standard for identifikation af
digitale objekter [ref. 3]. Det betyder blandt andet, at
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identifikationen er uforanderlig, informationsløs og
universel unik.
Objekters ID’r begrænses derfor af værdisættet UUID.
Uforanderlig betyder, at identifikationen sikrer teknisk
identifikation af objekterne igennem hele deres levetid, også når de er distribueret i forskellige services,
hvori de er importeret. Informationsløs betyder, at
identifikationen ikke indeholder information og derved
forbliver uforanderlig.
Universel unik betyder, at identifikationen ikke kan
opstå mere end én gang, hverken i samme instans af
en service eller på tværs af flere instanser af samme
eller forskellige services, ej heller over tid. Betingelser:
ID skal tildeles værdi ved oprettelse af objektet.
ID må aldrig ændre værdi efter oprettelse.
Note: Det skal bemærkes, at UUID er en systemkode,
som udelukkende anvendes til maskinel behandling
af objekterne; den enkelte sagsbehandler eller borger
behøver derfor ikke kende et objekts UUID.
Objekttype

Objekttype
Bemærkning:
Objekttype er en typebetegnelse for objektet. Specifikationerne definerer følgende objekttyper: Sag, Dokument, Arkiv, Organisation, OrgEnhed, OrgFunktion,
It-system, Bruger, Interessefællesskab, Klassifikation,
Facet, Klasse. Desuden anvendes relationer til objekter, som endnu ikke er defineret: Part, adresse, eadresse m.v.

Virkning

Virkningsperspektivet angiver de tidsperioder, i hvilke
værdierne i objekternes attributter, tilstande og relationer har virkning. Eksempelvis kan et objekt af typen
Dokument have et attributfelt, der betegnes som Titel,
og Titel er attributfelt i attributten DokumentEgenskaber. Indholdet af denne attribut kan ændres over tid.
Ændringer kan foretages både frem i tiden og tilbage i
tiden.
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Tidsperiode angives typisk af den aktør, der anvender
forretningsservicen, men kan ved udeladelse heraf
erstattes af defaultværdier.
Tidsperioderne kan have indbyrdes tidsmæssige huller, men må ikke have tidsmæssige overlap, da sådanne skaber tvetydighed. Tidsmæssige huller er
derimod udtryk for manglende viden i de pågældende
perioder og dermed acceptabelt.
Fra

Begyndende dato og tid for virkningsperioden.

Til

Afsluttende dato og tid for virkningsperioden.

Aktør

Reference til den aktør, der afstedkommer iværksættelse af virkningsperioden.

AktørType

Angivelse af aktørtypen som Aktør UUID refererer til.
Værdisæt:
Organisation
Organisation-Enhed
Organisation-Funktion
Bruger
ItSystem
Interessefaellesskab

Note

En eventuel note, der angiver årsagen til iværksættelsen af den pågældende virkningsperiode.

Livscyklus

Objektets tekniske fremdrift i forhold til eksistens.
Bemærkning:
Oprettet: Objektet er oprettet.
Importeret: Objektet er importeret.
Passiveret: Objektet er passiveret.
slettet: Objektet er slettet.

Bruger

Henvisning til den bruger, der har foretaget registreringen.

Objektnavn

Brugervendt tekstuel identifikation af objektet.
Bemærkning:
Objektnavn kan have en anden betegnelse – for Dokument er det f.eks. titel.
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Attributfeltet Objektnavn indeholder objekters brugervendte identifikation. Objektnavn kan have en anden
betegnelse i de forskellige specifikationer – men attributfeltet har de samme egenskaber (obligatorisk).

1.9.2 Relationer
Navn

Beskrivelse

1.10 Interessefællesskab
Interessefællesskab er at opfatte som en navngivet samling af personer, som ikke er en juridisk enhed. Dermed reserveres begrebet ’organisation’ til en juridisk enhed. Men ellers vil et interessefællesskab kunne have samme egenskaber som en organisation.

1.10.1

Attributter

Navn

Beskrivelse

BrugervendtNøgle

Brugervendt identifikation af objektet

Interessefællesskabsnavn

Officielt navn på
Interessefællesskabet. Dette er
yderligere interessefællesskabets Objektnavn, jf dokument vedr. generelle egenskaber for serviceinterfaces.

Interessefællesskabstype

Interessefællesskabets Type
Bemærkning:
Der er ingen fast værdimængde for denne type.

1.10.2

Relationer

Navn

Beskrivelse

InteressefællesskabKanVæreAktør

1.11 Udbetalingsanmodning
Beskrivelse
En anmodning om udbetaling af et beløb til en borger/virksomhed i forbindelse med en eller flere
bevilgede ydelser. Anmodningen sendes til et udbetalingssystem eller -komponent, der foretager
selve udbetalingen.
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1.11.1

Relationer

Navn

Beskrivelse

1.12 Bevilling
En bevilling er et udtryk for en aftale mellem en person/virksomhed og kommunen/staten. En bevilling omfatter en række bevilgede ydelser, som kan være af forskellig art:
·
Økonomiske ydelser (penge)
·
Ressourceydelser (tid)
·
Fysiske ydelser (ting)
Alle bevilgede ydelser, hørende til samme bevilling, skal tidsmæssigt lige inden for rammen af bevillingen.
Et positivt tilsagn fra myndigheden (her kommunen) om at borgeren/virksomheden har fået bevilget
en eller flere ydelser.
Bevillingen er en tilkendegivelse af "retten til at få" og betragtes som en kontrakt mellem borgeren
og myndigheden.
Bevillingen består af en række bevilgede ydelser

1.12.1

Attributter

Navn

Beskrivelse

BevillingStartDato
BevillingSluttDato

1.12.2

Datoen for bevillingens slut.

Relationer

Navn

Beskrivelse

Består af
Har fået bevilget

En bevillingsmodtager har fået bevilget en eller flere
bevilgede ydelser, som er samlet i en bevilling

Indeholder

Bevillinger tilhører en sag - og en sag kan indeholde
flere bevillinger

1.13 Økonomisk effektueringsplan
En plan for, hvorledes de bevilgede ydelser skal effektueres. Planen beskriver hvad der skal ske
fremover og lægger således tingene til rette for at effektueringen, blot skal udføre, hvad der står på
planen.
Afhængigt af, om der er tale om Økonomiske ydelser, ressourceydelser eller fysiske ydelser, vil det
resultere i 3 forskellige typer effektueringsplaner. I dette dokument er fokuseres på økonomiske
ydelser.
Indeholder en plan for hvorledes den bevilgfde ydelse skal effektueres (udbetales, leveres eller udføres).
Ofte er økonomiske ydeser kendetegnet ved gentagen udbetaling af et beløb - eksempelvis en gang
månedligt, startende på en bestemt dag.
Effektueringsplanen (for økonomisk ydelse) indholder således informationer som:
- startdato
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- frekvens (måned, uge etc.)
- udbetalingsdag ("sidste bankdag", "sidste torsdag i måneden" etc)
- beløb (et "alt andet lige"-beløb, som ændres, hvis forholdene ændres)

1.13.1

Attributter

Navn

Beskrivelse

EffektueringsplanStatDato

Datoen for virkningsstart af en effektueringsplan

EffektueringsplanSlutDato

Datoen for virkningsslut af en effektueringsplan

Beregningsfrekvens

Et udtryk for den frekvens, som den bevilgede ydelse
beregnes i:
·

forud-bagud

Betales ydelsen forud eller bagud i forhold til den
periode, hvori den er beregnet?

Dispostionsdag

Et udtryk for den dag pengene skal være til disposition på modtagerens konto:
·

ydelsesbeløb

Det beregnede beløb, som dækker en beregningsfrekvens for en bevilget ydelse. Alt andet lige, vil dette
beløb være det samme for alle ydelsesperioder i hele
bevillingsperioden.

1.13.2

Relationer

Navn

Beskrivelse

Afvikler

En økonomisk effektueringsplan danner en række
økonomiske effektueringer efterhånden som det, efter
planen, er tid til at effektuere.

Effektueringsplan kan dække
økonomiske ydelser
Består af

1.14 Bevilget ydelse
En bevilget ydelse er et udtryk for 1 ydelse der er bevilget til en person/virksomhed.
Der kan være en eller flere bevilgede ydelser til 1 bevilling.
Hver bevilgede ydelse beregnes for sig efter de regler, der gælder for den. Udbetalingen vil ofte
følge bevillingen, hvor de bevilgede ydelser vil fremgå som linier på udbetalingsmeddelelsen.
Beskrivelse
En bevilget ydelse er et udtryk for den enkelte ydelse fra ydelseskataloget, som er bevilget til en borger/virksomhed.
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1.14.1

Attributter

Navn

Beskrivelse

bevilgetYdelseStartDato

Datoen for start på den bevilgede ydelse.

bevilgetYdelseSlutDato

1.14.2

Relationer

Navn

Beskrivelse

Består af
Består af
Kan indgå i

En ydelse kan indgå i mange bevilgede ydelser, mens
en bevilget ydelse indholder præcis en ydelse.

1.15 kontering
At kontere betyder at bogføre på de dertil indrettede konti.
Bemærkning:
Hvilke konti der kan bogføres (konteres) på, fremgår af en kontoplan. Hver kommune eller organisation kan have deres egen kontoplan, men for at tal kan sammenlignes på tværs af kommuner, anvendes også Indenrigsministeriets kontoplan på tværs af kommuner.

1.15.1

Relationer

Navn

Beskrivelse

1.16 Ydelsesmodtager
Den person/virksomhed der modtager ydelsen. Det er ikke altid den samme som Bevillingsmodtager
Beskrivelse
Ydelsesmodtageren er, som navnet siger, den (borger, virksomhed etc.), der modtager ydelsen. Det
kan i mange tilfælde være en anden end det, ydelsen drejer sig om (ydelsesobjektet). Eksempelvis
vil børneydelse dreje sig om barnet, mens det er en af forældrene, der modtager ydelsen.
Komponenter
- Borger
- Virksomhed
- Part

1.16.1

Attributter

Navn

Beskrivelse

NemKonto

1.16.2
Navn

Relationer
Beskrivelse
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Har effektueringsplaner

En ydelsesmodtager har tilknyttet en eller flere effektueringsplaner, mens en effektueringsplan er knytett
til præcis en ydelsesmodtager

Part kan være Bevillingsmodtager

1.17 Bevillingsmodtager
Den person/virksomhed, en eller flere ydelser er bevilget til. Det er altid at det er bevillingsmodtageren, der modtager ydelsen. Det er Ydelsesmodtager der gør det..Det vil dog ofte være den samme.

1.17.1

Relationer

Navn

Beskrivelse

Har fået bevilget

En bevillingsmodtager har fået bevilget en eller flere
bevilgede ydelser, som er samlet i en bevilling

Part kan være ydelsesmodtager

1.18 Økonomisk effektuering
Den faktiske udførte handling, som det fremgår af planen. Er der tale om ydelser med gentagelse
(eksempelvis pension), vil der være mange effektueringer til sammen effektueringsplan. Effektueringerne er således et udtryk for hvad der er sket (til forskel fra effektueringsplanen, som fortæller
hvad der skal ske)

1.18.1

Attributter

Navn

Beskrivelse

YdelsesperiodeStartDato

Et udtryk for en beregnet periode:
1/1-2012 - 31/12-2012 Folkepension grundbeløb kr.
5714,00
YdelsesperiodeStartDato er den første dag i perioden

YdelsesperiodeSlutDato

Et udtryk for en beregnet periode:
1/1-2012 - 31/12-2012 Folkepension grundbeløb kr.
5714,00
YdelsesperiodeSlutDato er den sidste dato i perioden

Dispositionsdato

Den faktiske dispositionsdato, som beregnes fra periode til periode ud fra Dispositionsdag.
Dispositionsdatoen er den dato, hvor pengene skal
være til rådighed på modtagerens konto.

ydelsesbeløb

Det beregnede beløb, som dækker en beregningsfrekvens for en bevilget ydelse. Alt andet lige, vil dette
beløb være det samme for alle ydelsesperioder i hele
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bevillingsperioden.

1.18.2

Relationer

Navn

Beskrivelse

Afvikler

En økonomisk effektueringsplan danner en række
økonomiske effektueringer efterhånden som det, efter
planen, er tid til at effektuere.

1.19 Økonomisk ydelse
En type ydelse, der består af en udbetaling af penge.
Bemærkning:
Det kan eksempelvis være kontanthjælp, pension, dagpenge m.m.

1.19.1

Attributter

Navn

Beskrivelse

Ydelsessats

Den sats en økonomisk ydelses skal bruge i bereningen.
Bemærkning:
Ofte et en af parametrene til berening af en økonomisk ydelse en sats, som reguleres en gang om året.
Det betyder at det udbetalte beløb reguleres mens
beregningsreglen er uændret.

forud-bagud

Betales ydelsen forud eller bagud i forhold til den
periode, hvori den er beregnet?

beregningsregel

Regel for beregning af ydelsens størrelse
Bemærkning:
Beregningsreglen definerer, hvordan en bevilget
ydelses størrelse til den bliver beregnet. Som parametre tilk beregningen indgår ofte en sats og elementer fra bevillingsmodtageren, som eksempelvis alder,
formue, indtægt osv. Når den bevilgede ydelses størrelse beregnes, indhentes de relevante parametre i
den givne situation.

1.19.2
Navn

Relationer
Beskrivelse
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Ydelse kan være økonmisk
ydelse

1.20 Ydelse
En ydelse er det, det offentlige kan bevilge til deres borgere.
Bemærkning:
Der er grundlæggende 3 typer ydelser.
- Økonomiske ydelser: Eksempelvis kontanthjælp, pension osv.
- Ressourceydelser: Ydelser, der trækker på arbejdskraft. Eksempelvis rengøring, græsklipning osv.
- Fysiske ydelser: Noget man får udleveret fysisk. Eksempelvis en kørestol, krykker osv.

1.20.1

Attributter

Navn

Beskrivelse

Ydelsesnavn

Navnet på en given ydelse

Ydelsesdefinition

Definition af ydelsesbetegnelsen.
Bemærkning:
Eks: "behandling/træning, der rettes mod en familie
og har til formål at bevare familien samlet"

Bevillingsregel

En regel for hvornår man er berettiget til at modtage
ydelsen.
Bemærkning:
Denne regel afprøves , når sagen er fuldt oplyst og
der foreligger et beslutningsgrundlag. Det er den regle, der afgør om man er berettiget tilo en bevilling eller
ej.

Konteringsregel

Regel for kontering af den konkrete ydelse.
Bemærkning:
Nogle ydelser skal blot konteres på et bestemt kontonummer, mens andre har mere komplicerede regler.
Eksempelvis. kunne en regel være at en ydelse sal
konteres på en konto, hvis personen er under 18 år og
på en anden, hvis personen er over 18 år.
En anden regel kunne være bestemt af, hvorvidt der
er statsrefusion i den givne situation eller ej.
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1.20.2

Relationer

Navn

Beskrivelse

Kan indgå i

En ydelse kan indgå i mange bevilgede ydelser, mens
en bevilget ydelse indholder præcis en ydelse.

Er klassificieret som

Ydelser er klassifieret efter det opgaveområde, de
tilhører.

Danner grundlag for

En ydelse defineres ud fra et lovgrundlag.

Ydelse kan være ressouceydelse
Ydelse kan være fysisk ydelse
Ydelse kan være økonmisk
ydelse

1.21 Fysisk ydelse
En type ydelse, der består af en leverance af et fysisk produkt.
Bemærkning:
Det kan eksempelvis være hjælpemidler, som kørestole, krykker m.m.

1.21.1

Relationer

Navn

Beskrivelse

Ydelse kan være fysisk ydelse

1.22 Ressourceydelse
En type ydelse, der består af et træk på arbejdskraft.
Bemærkning:
Det kan eksempelvis være rengøring, græsklipning, hjemmepleje m.m.

1.22.1

Relationer

Navn

Beskrivelse

Ydelse kan være ressouceydelse

1.23 Effektueringsplan
1.23.1

Relationer

Navn

Beskrivelse

Effektueringsplan kan dække
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økonomiske ydelser
Effektueringsplan kan dække
fysiske ydelser
Effektueringsplan kan dække
ressourceydelser
Har effektueringsplaner

En ydelsesmodtager har tilknyttet en eller flere effektueringsplaner, mens en effektueringsplan er knytett
til præcis en ydelsesmodtager

1.24 Fysisk effektueringsplan
1.24.1

Relationer

Navn

Beskrivelse

Effektueringsplan kan dække
fysiske ydelser
Danner

En fysisk effektueringsplan danner en række fysiske
effektueringer efterhånden som det, efter planen, er
tid til at effektuere.

1.25 Ressource effektueringsplan
1.25.1

Relationer

Navn

Beskrivelse

Effektueringsplan kan dække
ressourceydelser
Danner

En ressourceeffektueringsplan danner en række resoourceeffektueringer efterhånden som det, efter
planen, er tid til at effektuere.

1.26 Fysisk effektuering
Den faktiske udførte handling, som det fremgår af planen. Er der tale om ydelser med gentagelse
(eksempelvis udlevering af xx hver måned), vil der være mange effektueringer til sammen effektueringsplan. Effektueringerne er således et udtryk for hvad der er sket (til forskel fra effektueringsplanen, som fortæller hvad der skal ske)

1.26.1

Attributter

Navn

Beskrivelse

udleveringsdato
Fysisk ID
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1.26.2

Relationer

Navn

Beskrivelse

Danner

En fysisk effektueringsplan danner en række fysiske
effektueringer efterhånden som det, efter planen, er
tid til at effektuere.

1.27 Ressourceeffektuering
Den faktiske udførte handling, som det fremgår af planen. Er der tale om ydelser med gentagelse
(eksempelvis græsklipning hver uge), vil der være mange effektueringer til sammen effektueringsplan. Effektueringerne er således et udtryk for hvad der er sket (til forskel fra effektueringsplanen,
som fortæller hvad der skal ske)
Bemærkning
Ved effektuering af en ressourceydelse, registreres hvornår det bevilgede stykke arbejde er udført.
Eksempelvis registreres at der er slået græs tirsdag hos Hr. Hansen eller gjort rent fra kl. 10-11 hos
fru Jensen.
Det svarer i bund og grund til det, der sker, når man konterer et udbetalt beløb.

1.27.1

Attributter

Navn

Beskrivelse

udførelsestidspunkt

1.27.2

Relationer

Navn

Beskrivelse

Danner

En ressourceeffektueringsplan danner en række resoourceeffektueringer efterhånden som det, efter
planen, er tid til at effektuere.

1.28 Lovgrundlag
Love og regler, der bl.a. er styrende for den offentlige sagsbehandling og de ydelser, personer og virkomheder i Danmark har ret til.

1.28.1

Relationer

Navn

Beskrivelse

Danner grundlag for

En ydelse defineres ud fra et lovgrundlag.

1.29 Person
En person er et individ, som enten kan være dansk med cpr-nummer eller udlænding med eller uden
cpr-nummer som har pligter og rettigheder i forhold til dansk offentlighed
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Bemærkning:
Det kan være både personer som er danske statsborgere og andre som har ret til offentlige ydelser
ifølge lovgivningen.

1.29.1

Attributter

Navn

Beskrivelse

Personnummer

Unik identifikation af en person i Det Centrale Personregister

Personnavn

Navn på en person. Består af Fornavn, mellemnavn
og efternavn

Køn

En persons køn. M=mand, K=Kvinde

alder

En persons alder. Forskellen mellem dags dato og
fødselsdato (beregnet attribut).

Fødselsdato

Den dato en person er født.

Civilstand

Civilstand er primært en persons ægteskabelige stilling. Dog er D (død) også en mulig civilstand i de nuværende systemer.
U = ugift
G = gift
F = fraskilt
E = enke/enkemand
P = registreret partnerskab
O = ophævelse af registreret partnerskab
L = længslevende partner
D = død

Statsborgerskab

Statsborgerskab angiver til hvilket land en person har
sine rettigheder og forpligtelser.
Bemærkning:
Statsborgerskab giver en række forskellige rettigheder
og forpligtelser under national lovgivning og internationale konventioner. I Danmark kaldes dette dansk
indfødsret. Borgerrettighederne omfatter især valgret,
valgbarhed, ret til at opholde sig i landet og beskyttelse mod udlevering til andre lande samt muligheden
for at blive ansat som statstjenestemand. Derudover
giver statsborgerskab ret til assistance fra udstationeret diplomatisk repræsentation i udlandet.
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I Danmark er dobbelt statsborgerskab ikke tilladt for
voksne, medmindre det fremmede statsborgerskab er
tildelt uden at man har ansøgt om det (f.eks. hvis man
har giftet sig til det, eller er født ind i det). Ca. halvdelen af alle andre lande tillader dobbelt statsborgerskab, men for udenlandsdanskere er det stadig umuligt at bibeholde det danske statsborgerskab hvis man
også ønsker statsborgerskab i et andet land.
StatsborgerskabDato

Datoen, hvorpå en person har fået tildelt sit statsborgerskab.

Fødselsregistreingssted

Den myndighed der har registreret en persons fødsel.
Bemærkning:
Er der tale om en dansk født person, angives den
danske myndighed, der har registreret fødslen. Er det
en udenlandsk person, angives det land, personen er
født i.

1.29.2

Relationer

Navn

Beskrivelse

PersonKanVærePart
Har kontaktadresser
Har folkeregisteradresse

Definition:
Den nuværende adresse som en person har som
folkeregisteradresse
Eksistens:
En person kan kun være relateret til en og kun en
folkeregisteradresse ad gangen

Er tilknyttet sundhedsperson
Sikringsgruppevalg

En persons valg af sikringsgruppe. Alle personer i
Danmark har en sikringsgruppe. Vælger man ikke
selv, får man tildelt en (sikringsgruppe 1)
Bemærkning:
Børn følger automatisk deres forældres valg af læge
og sikringsgruppe. Har forældrene valgt hver sin læge,
følger barnet moderen, medmindre forældrene aftaler
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andet.
Unge mellem 15 og 18 år kan vælge sikringsgruppe
uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver
eller værge.
Barn af

Definition:
forældre/barn.
Eksistens:
Ved fødselsregistrering oprettes en relation mellem
dets nye barn og dets far og mor. Via samme relation,
kan personers børn læses.

Adressebeskyttelse/Person
TilknyttedePersoner

Organisationen har et antal tilknyttede personer.
Bemærkning:
Man kan relatere personer som ’tilknyttet’ til en Organisation. Med denne relation menes en mere løs tilknytning til Organisation end ’ansat’.
Tilknyttet OrgFunktion med tilknyttet Person
Man kan lade relationen mellem Organisation og Person gå via OrgFunktion. Tilknytning mellem Organisation og Person skal foretages fra OrgFunktion

Ansatte

Organisationen har et antal ansatte personer
Bemærkning:
Man kan relatere personer som ’nsat’ til Organisation.
Med denne relation menes en mere fast tilknytning til
Organisation end ’tilknyttet’.
Ansat Person med tilknyttet OrgFunktion
Man kan supplere med oplysninger om personens
funktion med OrgFunktion. Tilknytning mellem Org-
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Funktion og Person skal foretages fra OrgFunktion
(se senere).
Navngivning af OrgFunktion i forhold til personer bør
styres af den funktion, som personen har. Eksempler:
Konsulent, Leverandør, Vikar, Medlem af, Tegningsberettiget, Deltager.

Kontaktes vha.
Person har værge

En person har fået tildelt en værge

Ægteskabsindgåelse

Definition:
Ægtefælle (civilstand) eller registreret partnerskab
(samlivsforhold) mellem to personer.
Eksistens:
En person kan, via ægteskab, være tilknyttet en anden person. Det vil kun være muligt at have et tilhørsforhold som ægtefælle/registreret partnerskab til en
anden person ad gangen

lægevalg

Den praktiserende læge, en borger har valgt.
Bemærkning:
I det danske sundhedssystem skal alle borgere i princippet være tilknyttet en alment praktiserende læge.
Hvis borgeren ikke selv vælger en læge, vil borgerens
bopælskommune tildele borgeren en praktiserede
læge

Har sundhedskort

Alle borgere i danmark får et sundhedskort når de er
døbt eller navngivet.

Barn af

Definition:
forældre/barn.
Eksistens:
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Ved fødselsregistrering oprettes en relation mellem
dets nye barn og dets far og mor. Via samme relation,
kan personers børn læses.

1.30 Adresse
Sammensat betegnelse som anvendes til at beskrive beliggenheden af en ejendom, bygning, lejlighed m.m.
Bemærkning:
En struktureret adresse beliggende i Danmark eller en adresse beliggende i udlandet.

1.30.1

Relationer

Navn

Beskrivelse

Dansk adresse/Adresse.2
Adresse kan være udenlandsk
Er beliggende
Er Beliggende

En bopæl er beliggende på 1 adresse. Den samme
adresse kan være bopæl for flere.

1.31 Dansk adresse
ejendom, bygning, lejlighed m.m. i Danmark.
Bemærkning:
_Adressen kan være en adgangsadresse (eksempelvis indgangsdøren til en bygning) eller det kan
være en enhedsadresse (eksempelvis en lejlighed).
Adressen beskrives ved at referere til administrative enheder - postnummer, bynavn, vejnavn m.m. suppleret med husnummer og evt. lejlighedsbetegnelse - etage og side/dør betegnelse.
Adressen identificeres ligeledes gennem et geoobjekt, som angiver koordinaterne for adressens beliggenhed. For en adgangsadresse er dette en 2-dimentionel geokodning, mens det for en enhedsadresse er en 3-dimentionel kodning.
Geokodningen anvendes bl.a. til at bestemme adressens indplacering i distrikter.
Opbygning af navn og adresse for personer registreret i CPR sker på følgende måde:
Linie 1: Personens adresseringsnavn på formen fornavn(e) og efternavn.
Linie 2: C/O-navn eller lokalitet
Linie 3: Standardadresse
Linie 4: Bynavn
Linie 5: Postnummer og postdistrikt
Hver linie kan maksimalt indeholde 34 positioner.
Specielt om C/O-navn eller lokalitet.
Hvis der er registreret et C/O-navn på en person og denne person samtidig bor i en bolig hvor der er
tilknyttet lokalitet, kan kun det ene af felterne blive udskrevet. CPR-kontoret har valgt at det skal

Side 34

SAPA Begrebes- og informationsmodel

feltet C/O-navn i sådanne tilfælde og at feltet lokalitet bliver undertrykt.
Specielt om standardadresse.
Efter aftale med Post Danmark, anvendes følgende standardadresse, der er sammensat af følgende
felter:
VEJADRESSERINGSNAVN
HUSNUMMER inkl. HUSBOGSTAV
ETAGE
SIDE/DØRNUMMER
Standardadressen dannes ud fra følgende regler:
Indholdet i felterne placeres i ovennævnte rækkefølge fra venstre mod højre.
Efterstillede blanke positioner og foranstillede nuller (0) fjernes.
Der skal være en blank position mellem vejnavn og husnummer.
Hvis standardadressen er under 34 positioner, og der forekommer et husbogstav, skal der mellem
husnummer og husbogstav være en blank position.
Der skal være komma (,) foran etage.
Der skal være en blank position foran side/dørnummer, hvis indholdet i dette felt er en sideangivelse (TH, TV eller MF).
Der skal være et komma (,) og en bindestreg (-) foran side/dørnummer, hvis indholdet i dette felt er
et dørnummer.

1.31.1

Attributter

Navn

Beskrivelse

Tilflytningsdato

Dato for tilflytning til en adresse

Fraflytningsdato

Dato for frafytning fra adressen

Kommunenummer

Entydig identifikation af kommune

Vejkode

Entydig identifikation af en vej inden for en kommune.

Vejnavn

Navnet på en given vej. Dette er entydig inden for
kommunen.

Husnummer

Betegnelse for en adresses beliggenhed på en vej.
Entydig inden for vejen.

etage

En boligenheds beliggenhed i højden i forhold jordniveau.

SideDørNummer

Udover husnummer og etage kan der angives et sideeller et dørnummer. Side er eksempelvis TH, TV eller
MF. Dørnummer er et nummer eller bogstav.

1.31.2

Relationer

Navn

Beskrivelse

Dansk adresse/Adresse.2
Adresse tilhører distrikt
Adresse tilhører boligenhed

En adresse, hvorpå der bor personer, er knyttet enty-
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digt til en boligenhed. Samtidig er boligenheden beliggende på en og kun en adresse.

1.32 Adressebeskyttelse
En person kan søge om dels adressebeskyttelse og dels om beskyttelse mod optagelse i lokale vejvisere. Er der givet adressebeskyttelse, vil dette også omfatte beskyttelse mod optagelse i lokalvejvisere.

1.32.1

Attributter

Navn

Beskrivelse

Adressebeskyttelse

Markerer om der er ønsket adressebeskyttelse på en
persons bopæl. Er der adressebeskyttelse, er visningen af adressen omfattet særlige bestemmelser.

Vejviserbeskyttelse

1.32.2

Fritagelse for optagelse i lokal vejviser

Relationer

Navn

Beskrivelse

Adressebeskyttelse/Person

1.33 Udenlandsk adresse
Sammensat betegnelse som anvendes til at beskrive beliggenheden af en ejendom, bygning, lejlighed m.m. i udlandet.
Bemærkning:
_Landenavn er en del af adressen. Resten af adressen beskrives som adresselinjer - ikke som struktureret adresse med relation til administrative enheder m.m.

1.33.1

Attributter

Navn

Beskrivelse

UdenlandskAdresse

Udenlandsk adresse i fritekst.
Bemærkning:
Udenlandske adresser har vi ikke på struktureret
form. Indtil videre vil disse adresser forekomme som
5 adresselinier i fritekst.

1.33.2

Relationer

Navn

Beskrivelse

Adresse kan være udenlandsk
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1.34 Distrikt
Et afgrænset geografisk område til brug for administrative formål.
Bemærkning:
Der findes mange forskellige typer af distrikter - både landsdækkende og kommunale distrikter.
Nogle distriktstyper skal dække hele landet/kommunen, mens andre kan være udvalgte lokale områder.
Eksempel:
Kommune, postdistrikt, valgdistrikt, socialdistrikt, skoledistrikt

1.34.1

Attributter

Navn

Beskrivelse

Distrikttype
Distriktnummer
Distriktnavn

1.34.2

Relationer

Navn

Beskrivelse

Adresse tilhører distrikt

1.35 Boligenhed
Ved en Bolig-/erhvervsenhed forstås et sammenhængende areal i en bygning med selvstændig adgang fra en opgang/indgang. Bolig- eller erhvervsenheden er afgrænset og fysisk adskilt fra andre
bolig- eller erhvervsenheder og skal være tildelt en unik enhedsadresse, som ikke identificerer andre
bolig- eller erhvervsenheder

1.35.1

Attributter

Navn

Beskrivelse

EnhedId

UUID på Bolig/erhvervs enhed

Enhedsadresse

UUID som reference til enhedens Enhedsadresse

Matrikelnummer

Et nummer og evt. et bogstav der tilsammen identificerer matriklen (jordstykket) inden for et ejerlav.
En ejendom kan godt bestå af flere matrikelnumre.

Ejerlejlighedsnummer

En bolig-/erhvervsenhed har, hvis den er en vurderingsejendom (ejerlejlighed), et ESR ejendomsnummer

BoligensAnvendelse

Ejendommens benyttelse ved vurdering
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Bemærkning:
Der er følgende kategorier:
Benyttelse endnu ikke fastlagt (ejendom under omvurdering).
Undtaget fra vurdering.
Beboelse.
Beboelse og forretning.
Ren forretning.
Fabrik og lager.
Landbrug, bebygget mindst 0,55 Ha.
Særskilt vurderet skov og plantage.
Sommerhus.
Ubebygget areal (ikke landbrug), forskelsværdi maks.
10%.
Statsejendom (bebygget).
Kommunal beboelses- og forretningsejendom.
Anden kommunal ejendom (skole, rådhus og lign.).
Andre vurderinger.
Vurdering til 0.
Udgået ejendom.
Ubebyggede landbrugslodder.
Moderejendom for ejerlejligheder.
Ejerlejlighed, beboelse.
Ejerlejlighed, beboelse og forretning.
Ejerlejlighed, ren forretning.
Ejerlejlighed, fabrik og lager.
Ejerlejlighed, i øvrigt.
Ejerlejlighed med beboelse i en-, to-, tre- eller dobbelthus.
Ejerlejlighed med beboelse i rækkehusbebyggelse.
Ejerlejlighed, sommerhus på fremmed grund.
Ejerlejlighed, øvrige på fremmed grund.
Støttet andelsbolig.
Privat institutions- eller serviceejendom.
Erhvervsejendom af speciel karakter (varmeværk,
hønseri, havn).
Beboelse på fremmed grund.
Fabrik og lager på fremmed grund.
Anden bygning på fremmed grund.
Sommerhus på fremmed grund.
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Areal med bygning på fremmed grund.
Sommerhus på fremmed grund, forbigået ved vurdering.
Anden bygning på fremmed grund, forbigået ved vurdering.
Opkrævningsejendom (areal vurderet i anden kommune).
Boligtype

Bolig med eget køkken, enkeltværelse, fællesbolig etc.

Areal

Samlet areal, boligareal, erhvervsareal, tinglyst areal

AntalVærelser
Ejendomsnummer

Nummer der identificerer den enkelte ejendom inden
for kommunen.
Når ejendomsnummeret kombineres med kommunenavn eller -nummer identificerer det entydigt den enkelte ejendom på landsplan (kombinationen af ejendoms- og kommunenummer omtales ofte som BBRnummeret).

Ejerforhold

Angiver hvilken ejerform der er på ejendommen
Bemærkning:
Der er følgende muligheder:·

Ejerlav

Betegnelse for det ejerlav, hvor matrikelnummeret
ligger
Bemærkning:
Hele Danmark er inddelt i ejerlav (ca. 9000), som
hvert omfatter et eller flere matrikelnumre. Et ejerlav
er et geografisk afgrænset område, som kan være en
landsby og dens jorder, en hovedgård eller en bestemt del af et sogn. Et ejerlav kan også være et kvarter i Københavns Kommune.
Et ejerlav har både et navn og et nummer. Ejerlavsnummeret giver sammen med matrikelnummeret en
entydig identifikation af et areal.

1.35.2
Navn

Relationer
Beskrivelse
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Bygning har boligenheder

I en bygning kan ligge 0,1 eller flere boligenheder

Adresse tilhører boligenhed

En adresse, hvorpå der bor personer, er knyttet entydigt til en boligenhed. Samtidig er boligenheden beliggende på en og kun en adresse.

1.36 Bygning
En bygning, er en opført enhed på en grund.
Er der flere bygninger på en grund, nummereres de 1,2,3 osv.

1.36.1

Attributter

Navn

Beskrivelse

Bygningsnummer

Bygninger på grunden nummereres 1,2,3...osv.
Ekstra informationer om adressen, der findes på baggrund af kommunenummer, vejkode og husnummer.

Anvendelse

Den anvendelse som brugsenheden/enheden har.

Landsejerlav

Den tekstmæssige betegnelse af et ejerlav. Ejerlavsbetegnelsen er ikke entydig.

Om-Tilygningsår

Årstal for seneste væsentlige om-/tilbygning.

UdløbsdatoMidlertidig

Udløbsdato for midlertidig opført bygning.

MidlertidigOprettelse

Kode der angiver om bygningen er midlertidig oprettet/fuldført.

Opførelsesår

Bygningens opførelsesår.

Bevaringsværdig

Reference til registrering om bygningens bevaringsværdi

Fredning

Kode for fredningsforhold.

Ejendomsreference

En global, unik og stabil identifikation tilknyttet en
konkret ejendomsreference.

Varmeinstallation

1.36.2

Kode for varmeinstallation.

Relationer

Navn

Beskrivelse

Bygning har boligenheder

I en bygning kan ligge 0,1 eller flere boligenheder

Bebygget

På en grund kan ligge 0, 1 eller flere bygninger

1.37 Grund
En grund er et afgrænset stykke jord.
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1.37.1

Attributter

Navn

Beskrivelse

Matrikelnummer

Et nummer og evt. et bogstav der tilsammen identificerer matriklen (jordstykket) inden for et ejerlav.
En ejendom kan godt bestå af flere matrikelnumre.

Ejendomsnummer

Entydig identifikation af grunden/ejendommen
Bemærkning:
Den kommunale fast ejendoms-identifikator er opbygget af 5 cifre og et kontrolnummer. Den kommunale fast ejendoms-identifikator er unik indenfor den
enkelte kommune. Den kommunale fast ejendomsidentifikator identificerer den enkelte ejendom indenfor kommunen. Når den kommunale fast ejendomsidentifikator komplementeres med kommunekoden
identificerer den ejendommen unikt på landsplan.

Ejendomsreference

En global, unik og stabil identifikation tilknyttet en
konkret ejendomsreference.

Ejerforholdskode

En global, unik og stabil identifikation tilknyttet en
konkret ejendomsreference.

1.37.2

Relationer

Navn

Beskrivelse

Bebygget

På en grund kan ligge 0, 1 eller flere bygninger

1.38 Dokument
Dokumenter er afgrænsede samlinger af informationer, på kendte formater.
Bemærkning:
Dokumenter kan f.eks. rumme tekster, tegninger, grafik, fotografier, video, lydfiler med mere.

1.38.1

Attributter

Navn

Beskrivelse

BrugervendtNøgle

Brugervendt identifikation, der er unik inden for myndigheden.
Bemærkning:
BrugervendtNøgle tildeles ved oprettelse af dokumen-
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tet og må efterfølgende ikke ændres. Ved eksport fra
én myndighed og import til en anden myndighed risikerer man dog, at den brugervendte nøgle ikke længere er unik.
Titel

Den officielle titel på et dokument
Bemærkning:
Officiel dokumenttitel, der kan anvendes på åbne
postlister. Dette er yderligere
dokumentets Objektnavn, jf dokument vedr. generelle
egenskaber for serviceinterfaces.

Beskrivelse

Dokumentbeskrivelse i fri tekst.

Type

Typen af dokument.
Bemærkning:
- Faktura
- Brev: Indgående og udgående brev
- Notat
- Rapport
- Dagsorden
- Anden: Anden dokumenttype, specialiseres når andre dokumenttyper ikke slår til.

Brevdato

Den brevdato, der fremgår af det indgående dokument.

OffentlighedUndtaget

Angives, hvis der er truffet beslutning om undtagelse
fra offentligheden.
Værdisættet består af de to følgende elementer, AlternativTitel og OffentlighedUndtagetHjemmel

Alternativtitel

Alternativ dokumenttitel, der kan anvendes i forbindelse med lukkede dagsordenspunkter, som skal
vises på åbne dagsordener samt i forbindelse med
postlister.

tHjemmel

Tekstuel henvisning til lovhjemmel, der anvendes
som grundlag for beslutning om undtagelse fra offentligheden.

Major

Hovednummer i systematisk versionering af dokumentet.

Minor

Undernummer i systematisk versionering af dokumentet.
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Kassationskode

Kassationskode, der styrer varighed før kassation.
Bemærkning:
Kassationskoden angiver koden for varighed før mulig
kassation af dokumentet. Dokumentservicen sætter
dog ikke på denne baggrund tilstand
Livscyklus til værdien ’Slettet’ frem i tiden. En sådan
tildeling af tilstand Livscyklus overlades til dokumentserviceanvenderne.

Afleveret

1.38.2

Er afleveret til Statens Arkiver/ §7 arkiv.

Relationer

Navn

Beskrivelse

Besvarelser

Dokumenter, der besvarer dette dokument

Udgangspunkter

Dokumenter, der er udgangspunkt for dette dokument.

NyRevision

Dokument, der er en ny revision af dette dokument.

Kommentarer

Dokumenter, der kommenterer dette dokument.

Bilag

Dokumenter, der er bilag til dette dokument.

AndreDokumenter

Dokumenter, som dette dokument relaterer sig til.
Relationsformålet noteres i relationen.

PrimærKlasse

Klasse i et klassifikationssystem, der klassificerer
dette dokument. Dette er den primære klassifikation af
dokumentet.

Parter

Parter, der har indsendt dokumentet til myndigheden
eller har modtaget dokumentet fra myndigheden.

Kopiparter

Parter, der har modtaget dokumentet fra myndigheden i kopi.

Fremdrift
FordeltTil

Aktør, som dokumentet er fordelt til

AndreBehandlere

Aktører, som arbejder med/behandler dokumentet.
Dette er den/de sekundære behandlere af dokumentet.

PrimærBehandler

Aktør, som arbejder med/behandler dokumentet. Dette er den primære behandler af dokumentet.

Ansvarlig

Aktør, som er ansvarlig for dokumentet.

Ejer

Aktør, som ejer dokumentet.

TilknyttedeSager
Dokument består af
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Arkiver

Arkiver, som dokumentet indgår i.

Besvarelser

Dokumenter, der besvarer dette dokument

Udgangspunkter

Dokumenter, der er udgangspunkt for dette dokument.

NyRevision

Dokument, der er en ny revision af dette dokument.

Kommentarer

Dokumenter, der kommenterer dette dokument.

Bilag

Dokumenter, der er bilag til dette dokument.

AndreDokumenter

Dokumenter, som dette dokument relaterer sig til.
Relationsformålet noteres i relationen.

AndreKlasser

Klasser i et klassifikationssystem, der klassificerer
dette dokument. Dette er de sekundære klassifikationer af dokumentet.

1.39 Dokumentvariant
Dokumentvariant anvendes til at håndtere samme logiske dokument i en eller flere forskellige varianter.
Bemærkning:
Samme dokument kan eksempelvis findes i Microsoft Word-format eller OpenOffice format i forbindelse med produktion af dokumentet (produktionsvariant). I HTML-format eller PDF-format i
forbindelse med offentliggørelse af dokumentet (offentliggørelsesvariant). Samt i TIFF-format i
forbindelse med arkivering af dokumentet (arkiveringsvariant).
I et andet eksempel kan samme dokument findes i et e-post-format, et JPEG-format og et TIFFformat. Det førstnævnte format anvendes til sagsbehandling af indgående e-post, mens de to andre
formater anvendes til arkivering af e-posten. Dokumentvarianter anvendes således til forskellige,
men supplerende formål.

1.39.1

Attributter

Navn

Beskrivelse

Variant

Unik beskrivelse af dokumentvarianten inden for givne dokument.
Bemærkning:
Attributten Variant er en nøgle til den pågældende
dokumentvariant. Eksempler på nøgler er ”Word”,
”HTML”, ”PDF” samt ”TIFF”. Nøglen skal være unik
inden for det pågældende dokument og må ikke ændre sig over tid. Ønskes nøglen ændret, ophører variantens virkning, en ny variant med den nye nøgle
oprettes med ny virkning og variantens indhold flyttes.
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Tidligere ophørte varianter kan altid få virkning på ny.
Produktion

Dokumentvarianten er det format, dokumentet produceres i

Offentliggørelse

Dokumentvarianten er det format, dokumentet offentliggøres/publiceres i.

Arkivering

Dokumentvarianten er det format, dokumentet arkiveres i.

DelvistSkannet

Her angives med ja/nej om modtaget dokument er
helt eller delvist skannet. Ja er værdien for delvist
skannet,

1.39.2

Relationer

Navn

Beskrivelse

Dokument består af
Dokumentvariant består af

1.40 Dokumentdel
Dokumentdele anvendes til at håndtere forskellige, men supplerende dele af dokumenter.
Bemærkning:
Eksempelvis kan tre dokumentdele indeholde forskellige kapitler i en rapport. Denne opdeling i
dokumentdele kan være hensigtsmæssig, når flere aktører arbejder på samme dokument samtidigt.
Dokumentdele kan dog også i sig selv indeholde sammensatte dokumenter. Eksempelvis kan en epost med to vedhæftede filer, et billede og et regneark, håndteres som én dokumentdel med mimetypen EMAIL og behøver ikke håndteres som tre dokumentdele med hver deres mime-type. Specifikationen dikterer ikke, om store eller sammensatte dokumenter skal gemmes som et antal dele
eller som hele dokumenter. Behovet for samtidig redigering på flere dokumentdele taler for en opsplitning, hvorimod enkelthed i styring af dokumenter taler for en sammensathed.

1.40.1

Attributter

Navn

Beskrivelse

Del

Unik beskrivelse af dokumentdelen indenfor givne
dokumentvariant.
Bemærkning:
Attributten Del er en nøgle til den pågældende dokumentdel. Eksempler på nøgler er ”Kap. 1”, ”Kap. 2”
samt ”Kap. 3”. Nøglen skal være unik indenfor den
pågældende dokumentvariant og må ikke ændre sig
over tid. Ønskes nøglen ændret, ophører delens virkning, en ny del med den nye nøgle oprettes med ny
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virkning og delens indhold flyttes. Tidligere ophørte
dele kan altid få virkning på ny.
Indeks

Beskrivelse af rækkefølge mellem de enkelte dele.
Rækkefølge sættes af brugeren.

Indhold

Reference til indholdet i dokumentdelen, den binære
fil.
Bemærkning:
Attributten Indhold indeholder efter læseoperationer
en URI (Uniform Ressource Identifier) til dokumentdelenes binære indhold. Ved skriveoperationer udfyldes
attributten Indhold med en URI-reference til den nye
eller rettede binære fil. Bemærk, at denne standard
ikke forholder sig til, hvor eller hvordan den binære fil
er lagret samt hvordan URIreferencen er opbygget.

MimeType

Dokumentdelens MimeType, en beskrivelse af indholdets type og sammensathed.
Bemærkning:
Attributten MimeType angiver det sammensatte dokumentformat af dokumentdelens indhold. MIME
(Multipurpose Internet Mail Extension) tillader beskeder at indeholde flere objekter, tekster af vilkårlig
længde, vilkårlige tegnsæt og fonte, samt binære filer,
herunder video, audio og andre multimediefiler. Læs
mere om MIME types på
http://en.wikipedia.org/wiki/MIME_type.

Lokation

Henvisning til lokation, hvor fysisk udgave af dokumentet findes.
Bemærkning:
Attributten Lokation indeholder en mulig reference til
den lokation, hvor et dokument ligger i fysisk udgave.
Dokumenter, der er for store til at blive indskannet, fx
tekniske tegninger og lignende, kan på denne måde
registreres på lige fod med elektroniske dokumenter.

1.40.2
Navn

Relationer
Beskrivelse
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UnderRedigeringAf

Dokumentdele kan redigeres og frigives selvstændigt.
Ved gruppearbejde på større dokumenter, der er inddelt i flere dokumentdele, sikrer denne mekanisme, at
aktører ikke arbejder på de samme dokumentdele
samtidigt. Dokumentdele, der er under redigering af
en given aktør kan kun opdateres af samme aktør.
Dokumentdele, der ikke er under redigering, kan derimod opdateres af alle aktører med fornødne rettigheder.

Dokumentvariant består af

1.41 DokumentTilstand
Dokumentets forretningsmæssige fremdrift i forhold til indhold

1.41.1

Attributter

Navn

Beskrivelse

Fremdrift

Dokumentets forretningsmæssige fremdrift i forhold til
indhold
Bemærkning:
Modtaget: Eksternt produceret dokument der modtages i organisationen
Fordelt: Eksternt produceret dokument, der er modtaget i organisationen, er fordelt
UnderUdarbejdelse: Internt produceret dokument, i
hvilket det fortsat er muligt at redigere indholdet.
UnderReview: Internt produceret dokument, der midlertidigt er under ekstern eller intern høring.
Publiceret: Dokument er publiceret til offentligheden
Endeligt: Internt produceret dokument, i hvilket det
ikke længere er muligt at redigere i indholdet, eller
eksternt produceret dokument, der er modtaget i
myndigheden.
Afleveret: Angiver, at dokumentet er afleveret til offentligt arkiv.

1.41.2
Navn

Relationer
Beskrivelse

Fremdrift
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1.42 OrgFunktion
Begrebet ’organisatorisk funktion’ anvendes om en funktion eller rolle, som aktør har i forhold til
de øvrige aktører.

1.42.1

Attributter

Navn

Beskrivelse

BrugervendtNøgle

Brugervendt identifikation af objektet

Funktionsnavn

Officielt navn på OrgFunktion. Dette er yderligere
funktionens Objektnavn, jf dokument vedr. generelle
egenskaber for serviceinterfaces.

1.42.2

Relationer

Navn

Beskrivelse

OrgFunktionKanVæreAktør
TilknyttedeFunktioner

Organisationen har tilknyttet et antal OrgFunktioner
Bemærkning:
Man kan tilknytte en eller flere OrgFunktion til Organisation. En OrgFunktion kan beskrive direkte, hvilke
funktioner Organisation arbejder med - og indirekte,
hvilke Aktører eller personer, der er tilknyttet fra den
anden side
Tilknyttet Organisation via OrgFunktion
Man kan indskyde OrgFunktion mellem to organisationer, der samarbejder. Dermed bliver det muligt at
beskrive nærmere hvad de samarbejder om –
forudsat at det fremgår af OrgFunktion.

1.43 OrgEnhed
En organisationsenhed kan være tilknyttet en organisation direkte, indirekte eller slet ikke. En sådan
enhed kan være en afdeling, sektion, kontor, udvalg,
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klasse, hold og lignende. En organisatorisk enhed kan bruges som samlebegreb for et organisatorisk
view ind på organiseringen.
Kan være Stabsenhed (men det er en relation til en anden)
Så typebegrebet kan i flere tilfælde erstattes af en relation.

1.43.1

Attributter

Navn

Beskrivelse

BrugervendtNøgle

Brugervendt identifikation af objektet

Enhedsnavn

Officielt navn på organisationsenheden. Dette er yderligere organisationsenhedens Objektnavn, jf dokument vedr. generelle egenskaber for serviceinterfaces.

1.43.2

Relationer

Navn

Beskrivelse

OrgEnhedKanVæreAktør
Overordnet

Organisationen har en overordnet OrgEnhed
Bemærkning:
En OrgEnhed kan relateres som overordnet – altså
den OrgEnhed, som man refererer til hierarkisk. Denne relation anvendes i en traditionel linjeorganisation
– altså indenfor samme organisation. Man kan kun
angive én overordnet til en organisation.

1.44 It-system
I nogle tilfælde udfører et IT-system konkrete opgaver i forhold til en sag. It-system er derfor i denne sammenhæng en aktør i forhold til en sag. It-system kan også være en applikation med brugerinterface, som indgår sammen med en medarbejder ved udførelse af en aktivitet. Det kan også være
en web-service, som indgår i et mere automatiseret forløb.
Bemærkninger i forhold til organisation:
It-system er en applikation, som det er relevant at registrere noget om i organisationen. Den har en
særlig betydning, når den selvstændigt udfører noget på vegne af en bruger eller i et automatiseret
forløb. Det kan også være en web-service.

1.44.1

Attributter

Navn

Beskrivelse

BrugervendtNøgle

Brugervendt identifikation af objektet
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ItSystemnavn

Officielt navn på it-systemet. Dette
er yderligere it-systemets Objektnavn, jf dokument
vedr. generelle egenskaber for serviceinterfaces.

KonfigurationReference

It-systemets konfigurationselementer (hardware eller
software enheder) i en konfigurationsdatabase

ItSystemtype

It-systemtype
Bemrækning:
Kan udfyldes med valgfri type – vil på sigt kunne erstattes af relation til
STORM (Service- og teknologireferencemodellen).

1.44.2

Relationer

Navn

Beskrivelse

ItsystemKanVæreAktør
TilknyttedeItSystemer

Organisationen har tilknyttet et antal it-systemer
Bemærkning:
Til en Organisation kan der tilknyttes et eller flere itsystemer. Det kan være egne eller fremmede organisationers it-systemer.

1.45 Bruger
Bruger er en aktørtype, som repræsenterer en brugeridentitet – herunder et certifikat. Bruger skal
forstås som brugerkonto

1.45.1

Attributter

Navn

Beskrivelse

BrugervendtNøgle

Brugervendt identifikation af objektet

Brugernavn

Officielt navn på brugeren. Dette er yderligere brugerens Objektnavn, jf dokument vedr. generelle egenskaber for serviceinterfaces.

Brugertype

Brugertype
Bemærkning:
Kan udfyldes med valgfri type – vil på sigt kunne erstattes af relation til
STORM (Service- og teknologireferencemodellen).
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1.45.2

Relationer

Navn

Beskrivelse

BrugerKanVæreAktør
TilknyttedeBrugere

Organisationen har tilknyttet et antal brugere
Bemærkning:
Man kan tilknytte en eller flere brugere til en Organisation, f.eks. i form af et OCES
medarbejdercertifikat. Der vil typisk være en person
relateret til brugeren fra den anden side.

1.46 Organisation
1.46.1

Attributter

Navn

Beskrivelse

BrugervendtNøgle

Brugervendt identifikation af objektet

Organisationsnavn

Officielt navn på organisationen. Dette
er yderligere organisationens Objektnavn, jf. dokument vedr. generelle egenskaber for serviceinterfaces.

1.46.2

Relationer

Navn

Beskrivelse

Har tilstand
Overordnet

Organisationen har en overordnet OrgEnhed
Bemærkning:
En OrgEnhed kan relateres som overordnet – altså
den OrgEnhed, som man refererer til hierarkisk. Denne relation anvendes i en traditionel linjeorganisation
– altså indenfor samme organisation. Man kan kun
angive én overordnet til en organisation.

TilknyttedeFunktioner

Organisationen har tilknyttet et antal OrgFunktioner
Bemærkning:
Man kan tilknytte en eller flere OrgFunktion til Organisation. En OrgFunktion kan beskrive direkte, hvilke
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funktioner Organisation arbejder med - og indirekte,
hvilke Aktører eller personer, der er tilknyttet fra den
anden side
Tilknyttet Organisation via OrgFunktion
Man kan indskyde OrgFunktion mellem to organisationer, der samarbejder. Dermed bliver det muligt at
beskrive nærmere hvad de samarbejder om –
forudsat at det fremgår af OrgFunktion.

TilknyttedeItSystemer

Organisationen har tilknyttet et antal it-systemer
Bemærkning:
Til en Organisation kan der tilknyttes et eller flere itsystemer. Det kan være egne eller fremmede organisationers it-systemer.

TilknyttedeBrugere

Organisationen har tilknyttet et antal brugere
Bemærkning:
Man kan tilknytte en eller flere brugere til en Organisation, f.eks. i form af et OCES
medarbejdercertifikat. Der vil typisk være en person
relateret til brugeren fra den anden side.

Virksomhed

Organisationen er en virksomhed
Bemærkning:
CVR-nummer er organisationens identifikationsnummer. Det er således CVR-nummeret, der skal bruges,
når en organisation ønsker at identificere sig over for
myndigheder og private, f.eks. i forbindelse med udstedelse af fakturaer mv. Virksomhedsformen er den
juridiske form, under hvilken den juridiske enhed drives. Hyppigst forekommende eksempler:
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- Enkeltmandsvirksomhed
- Interessentskab
- Kommanditselskab
- Aktieselskab
- Anpartsselskab
Disse oplysninger fremgår efter opslag i cvr.
Produktionsenhed

Organisationen er en produktionsenhed
Bemærkning:
Enhver fast arbejdsadresse i Danmark har et produktionsenhedsnummer (Penhedsnummer) med et entydigt identifikationsnummer på 10 karakterer (tal). Når
CVR opretter en ny virksomhed, oprettes samtidig en
P-enhed på samme adresse, hvilket sker automatisk.
Virksomhederne har pligt til løbende at indberette
data om nye P-enheder til Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) og ajourføre oplysningerne. Produktionsenhed er altså indirekte en adresse.

Opgaver

Organisationen har relation til et antal opgaver
Bemærkning:
Henvisning til en klassifikation af den opgave, som
Organisationen arbejder med – f.eks. FORM. Det kan
både være i form af ansvar, udfører eller medvirker.

Virksomhedstype

Organisation tilføres virksomhedstype
Bemærkning:
Organisationer, der er virksomheder, angives her
med en virksomhedstype fra ”Klassifikation”. Virksomhedstypen angives som relation. Forudsætter
virksomhedstyper er indeholdt i servicen Klassifikation.

Adresser

Organisationen har relation til et antal adresser
Bemærkning:
I og med at der endnu ikke findes en fælles adresse
service, der opererer med forskellige kanaler, er man
nødt til på kort sigt at navngive alle relationer og rumme de relevante attributter inden for organisations-
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servicen. Postadresse, Telefon (type), E-mail, URLadresse, EAN-adresse, FOAadresse
TilknyttedePersoner

Organisationen har et antal tilknyttede personer.
Bemærkning:
Man kan relatere personer som ’tilknyttet’ til en Organisation. Med denne relation menes en mere løs tilknytning til Organisation end ’ansat’.
Tilknyttet OrgFunktion med tilknyttet Person
Man kan lade relationen mellem Organisation og Person gå via OrgFunktion. Tilknytning mellem Organisation og Person skal foretages fra OrgFunktion

Ansatte

Organisationen har et antal ansatte personer
Bemærkning:
Man kan relatere personer som ’nsat’ til Organisation.
Med denne relation menes en mere fast tilknytning til
Organisation end ’tilknyttet’.
Ansat Person med tilknyttet OrgFunktion
Man kan supplere med oplysninger om personens
funktion med OrgFunktion. Tilknytning mellem OrgFunktion og Person skal foretages fra OrgFunktion
(se senere).
Navngivning af OrgFunktion i forhold til personer bør
styres af den funktion, som personen har. Eksempler:
Konsulent, Leverandør, Vikar, Medlem af, Tegningsberettiget, Deltager.
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Ansvarlig

1.47 Tilstand
Tilstand indeholder information om Organisationens gyldighed.
Organisation har følgende tilstande:
Aktiv: angiver at organisation er aktivt gældende
Inaktiv: inaktiv (ophørt).

1.47.1

Attributter

Navn

Beskrivelse

Gyldighed

Aktiv: angiver at organisation er aktivt gældende
Inaktiv: inaktiv (ophørt).
Bemærkning:
Gældende fra for starten på organisationen. Starttidspunktet afhænger af den juridiske enheds virksomhedsform. For organisationer, der er registreret hos
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, er starttidspunktet
som udgangspunkt stiftelsestidspunktet. Offentlige
enheder har andre starttidspunkter (kommuner fx ved
kommunalreformen 01.04.1970).

1.47.2

Relationer

Navn

Beskrivelse

Har tilstand

1.48 Virksomhed
En virksomhed er en organisation, der udøver økonomisk aktivitet (f.eks. producerer og sælger varer) eller gennemfører investeringer, oftest med det formål at akkumulere overskud.
Der findes flere typer af virksomheder:
·
en virksomhed med et CVR-nummer
·
en forening med et CVR-nummer
·
en produktionsenhed (identificeret med et P-nummer), som er en del af en virksomhed
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knyttet til én adresse
·
en virksomhed med et SE-nummer
·
en forening uden CVR-nummer og SE-nummer
·
en momsfritaget virksomhed (som ikke har et CVR- eller SE-nummer)
en virksomhed med en omsætning under kr. 50.000 pr. år (som ikke har et CVR- eller SE.nummer).

1.48.1

Relationer

Navn

Beskrivelse

VirksomhedKanVærePart
Virksomhed

Organisationen er en virksomhed
Bemærkning:
CVR-nummer er organisationens identifikationsnummer. Det er således CVR-nummeret, der skal bruges,
når en organisation ønsker at identificere sig over for
myndigheder og private, f.eks. i forbindelse med udstedelse af fakturaer mv. Virksomhedsformen er den
juridiske form, under hvilken den juridiske enhed drives. Hyppigst forekommende eksempler:
- Enkeltmandsvirksomhed
- Interessentskab
- Kommanditselskab
- Aktieselskab
- Anpartsselskab
Disse oplysninger fremgår efter opslag i cvr.

Produktionsenhed

Organisationen er en produktionsenhed
Bemærkning:
Enhver fast arbejdsadresse i Danmark har et produktionsenhedsnummer (Penhedsnummer) med et entydigt identifikationsnummer på 10 karakterer (tal). Når
CVR opretter en ny virksomhed, oprettes samtidig en
P-enhed på samme adresse, hvilket sker automatisk.
Virksomhederne har pligt til løbende at indberette
data om nye P-enheder til Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) og ajourføre oplysningerne. Produktionsenhed er altså indirekte en adresse.

Praktiserende Læge/Virksomhed
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1.49 Adresse
1.49.1

Relationer

Navn

Beskrivelse

Adresser

Organisationen har relation til et antal adresser
Bemærkning:
I og med at der endnu ikke findes en fælles adresse
service, der opererer med forskellige kanaler, er man
nødt til på kort sigt at navngive alle relationer og rumme de relevante attributter inden for organisationsservicen. Postadresse, Telefon (type), E-mail, URLadresse, EAN-adresse, FOAadresse

1.50 Alternativ kontaktadresse
En alternativ adresse, hvorpå en person kan kontaktes.
Bemærkning:
Den primære kontaktadresse vil oftest være bopælsadressen, men flere alternative adresser kan oprettes og anvendes til forskellige formål.

1.50.1

Attributter

Navn

Beskrivelse

kontaktadressetype

Angiver typen af adresse, en person kan kontaktes
via.
Bemærkning:
Det kan eksempelvis være sommerhus, arbejde etc.

email-adresse
Telefonnummer
Fritekstadresse

5 adresselinier til at angive en fritekstadresse
Bemærkning:
Benyttes KUN hvis der ikke findes en gyldig dansk
eller udenlandsk adresse, som kan bruges.

1.50.2
Navn

Relationer
Beskrivelse

Er beliggende
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Har kontaktadresser

1.51 Kontaktform
En persons kontaktform angiver, hvorledes personen kan/skal kontaktes. Eksempelvis kan der angives hvilet sprog personen taler og om der er behov for toilkeassistance.

1.51.1

Attributter

Navn

Beskrivelse

Tiltaleform

Beskriver hvordan en person ønsker at han/hun skal
tiltales. Det kan enten være De eller du.

Tolkassistance

Beskriver hvorvidt personen har behov for en tolk, når
han/hun skal i kontakt med det offentlige.

Sprog

Beskriver personens kontaktsprog, hvis dette ikke er
dansk.
Bemærkning:
Benyttes i forbindelse med med evt. tolkassistance.

TilmeldtDigitalPost

1.51.2

Angiver hvorvidt personen er tilmeldt digital post.

Relationer

Navn

Beskrivelse

Kontaktes vha.

1.52 Bopæl
Oplysninger om borgerens nuværende og tidligere adresser
Bemærkning:
Bopæl er synonymt med folkeregisteradresse

1.52.1

Attributter

Navn

Beskrivelse

c/o adresse

C/O betyder "Care of" og henviser til at man modtager sin post hvor der står en anden persons navn på
postkassen

1.52.2

Relationer

Navn

Beskrivelse

Er Beliggende

En bopæl er beliggende på 1 adresse. Den samme
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adresse kan være bopæl for flere.
Har folkeregisteradresse

Definition:
Den nuværende adresse som en person har som
folkeregisteradresse
Eksistens:
En person kan kun være relateret til en og kun en
folkeregisteradresse ad gangen

1.53 Værgemål
Værgemål betyder at en person får tildelt en værge, der handler på den pågældende persons vegne.
Nogle gange kan det ske, at personen får frataget sin retlige handleevne. Når personer bliver tildelt
en værge, er det fordi de ikke selv, typisk på grund af sygdom, er i stand til at tage beslutninger, der
vedrører deres eget liv.

1.53.1

Attributter

Navn

Beskrivelse

værgemålsdato

Datoen for indgåelse af værgemål

1.53.2

Relationer

Navn

Beskrivelse

Person har værge

En person har fået tildelt en værge

1.54 Ægteskab
Ægteskabet markerer, at der er indgået et ægteskab mellem 2 personer. Der vil altid indgå præcis 2
personer i et ægteskab og en person kan kun have et ægteskab ad gangen.
Bemærkning:
Den 7. juni 2012 vedtog Folketinget en ny lov der giver homoseksuelle ret til at blive gift på traditionel vis. Dermed slutter Danmark sig til rækken af lande, der går ind for kønsneutrale ægteskaber.
Registreret partnerskab blev samtidig afskaffet, men partnerskaber indgået før loven træder i kraft
er fortsat gyldige og kan omdannes til et ægteskab.[

1.54.1

Attributter

Navn

Beskrivelse

Civilstandsdato

Dato for indgåelse af ægteskab

1.54.2

Relationer

Navn

Beskrivelse

Ægteskabsindgåelse

Definition:
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Ægtefælle (civilstand) eller registreret partnerskab
(samlivsforhold) mellem to personer.
Eksistens:
En person kan, via ægteskab, være tilknyttet en anden person. Det vil kun være muligt at have et tilhørsforhold som ægtefælle/registreret partnerskab til en
anden person ad gangen

1.55 Sundhedskort
Et bevis for borgerens ret til sundhedsydelser efter sundhedsloven

1.55.1

Attributter

Navn

Beskrivelse

Gyldighedsdato

Dato for hvornår sundhedskortets gyldighed udløber.

1.55.2

Relationer

Navn

Beskrivelse

Har sundhedskort

Alle borgere i danmark får et sundhedskort når de er
døbt eller navngivet.

1.56 Praktiserende Læge
En læge er en person, der har bestået afsluttende eksamen i medicin (cand.med.) ved et godkendt
lægevidenskabeligt fakultet på et universitet, og som har aflagt lægeløftet
De praktiserende læger er den del af sundhedsvæsenet, den almindelige borger oftest stifter først
kontakt med, når de benytter det danske sundhedsvæsen. Den almindelige procedure er, at man ved
sygdom tager kontakt til sin egen læge, der enten iværksætter relevante undersøgelser – herunder
blodprøver, røntgenundersøgelser og henvisninger til speciallæge – og efterfølgende behandling,
typisk i form af medikamentel behandling eller (genop-)træning. Praktiserende læger har også mulighed for at henvise patienten til speciallægebehandling, herunder psykiatrisk behandling, samt
hospitalsindlæggelse. De praktiserende læger er, modsat bl.a. sygehusene, privat drevet og modtager et vist beløb pr. konsultation fra staten. Uden for de praktiserende lægers almindelige åbningstid
har man mulighed for at kontakte en vagtlæge ved akut opstået sygdom.

1.56.1

Attributter

Navn

Beskrivelse

Åben for tilgang-markering

Angiver hvorvidt den enkelte læge er åben for tilgang
af nye borgere

ydernummer

ydernummer er det nummer, som en alment praktise-
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rende læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut,
psykolog eller fodterapeut får tildelt som yder for den
offentlige sygesikring som betingelse for honorarafregning med sygesikringen.
Bemærkning:
Tildelingen af ydernumre er begrænset af behovet
inden for et bestemt lokalområde.

1.56.2

Relationer

Navn

Beskrivelse

Praktiserende Læge/Virksomhed
lægevalg

Den praktiserende læge, en borger har valgt.
Bemærkning:
I det danske sundhedssystem skal alle borgere i princippet være tilknyttet en alment praktiserende læge.
Hvis borgeren ikke selv vælger en læge, vil borgerens
bopælskommune tildele borgeren en praktiserede
læge

1.57 Sikringsgruppe
Sikringsgruppe definerer hvilken gruppe personen tilhører og derved hvilke rettigheder personen
har i forhold til sundhedsrelaterede ydelser.
Bemærkning:
gruppe 1:
·
tilmeldt en bestemt læge
·
skal have henvisning til speciallæger
gruppe 2:
·
ikke tilmeldt en bestemt læge
·
skal ikke have henvisning til speciallæger
·
skal selv betale forskellen, hvis prisen på behandling hos læge eller speciallæge er
højere end tilskuddet.

1.57.1

Attributter

Navn

Beskrivelse

Sikringsgruppe

Sikringsgruppe 1
Hvis man er i gruppe 1, skal man have henvisning fra
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din læge til behandling hos speciallæge, fysioterapeut,
fodterapeut og psykolog. Dog kræves der ikke henvisning til øre- og øjenlæge, tandplejer, tandlæge og
kiropraktor.
Det er gratis at få hjælp hos læge eller speciallæge.
Man skal dog være opmærksom på, at lægen/speciallægen skal have en aftale med regionen,
og at nogle læger, som har en aftale, også tilbyder
privat behandling, man selv skal betale for.
De praktiserende læger og speciallæger, man kan
finde på listen over læger i dit område, har alle en
aftale med regionen.
Tilskud til medicin, tandlægehjælp, tandpleje, fysioterapi, fodterapi, kiropraktorhjælp og psykologhjælp
bliver automatisk trukket fra regningen, før man betaler.
Sikringsgruppe 2
Hvis man er i gruppe 2, kan man frit søge behandling
hos alle læger, speciallæger, tandlæger og kiropraktorer. Man skal have lægehenvisning til fysioterapeut,
fodterapeut og psykolog, og fysioterapeuten, fodterapeuten eller psykologen skal have en aftale med regionen, for at man kan få tilskud.
Du får samme tilskud, som en gruppe 1-sikret patient
får til en tilsvarende behandling. Læger, speciallæger,
tandlæger, tandplejere og fysioterapeuter fastsætter
selv prisen for behandling. Hvis prisen på behandling
overstiger tilskuddet fra regionen, skal du selv betale
forskellen, når du er i sikringsgruppe 2.

Nogle steder bliver tilskuddet trukket fra regningen,
og du skal selv betale resten af lægens honorar. Andre steder skal du først betale hele regningen, og du
kan derefter få tilskuddet refunderet hos kommunen.
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1.57.2

Relationer

Navn

Beskrivelse

Sikringsgruppevalg

En persons valg af sikringsgruppe. Alle personer i
Danmark har en sikringsgruppe. Vælger man ikke
selv, får man tildelt en (sikringsgruppe 1)
Bemærkning:
Børn følger automatisk deres forældres valg af læge
og sikringsgruppe. Har forældrene valgt hver sin læge,
følger barnet moderen, medmindre forældrene aftaler
andet.
Unge mellem 15 og 18 år kan vælge sikringsgruppe
uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver
eller værge.

1.58 Sundhedsperson
En person, som er ansat i sundhedsvæsenet.
Det kan eksempelvis være sundhedspleresker, hjemmehjælpere m.m.

1.58.1

Relationer

Navn

Beskrivelse

Sundhedsperson

1.59 Sundhedspersonrolle
Sundhedspersonrolle. Det kan f.eks.. være hjemmehjælper, sundhedsplejerske m.m.

1.59.1

Relationer

Navn

Beskrivelse

Sundhedspersonrolle
Er tilknyttet sundhedsperson

1.60 Sundhedspersontilknytning
Personer kan være tilknyttet forskellige sundhedspersoner gennem livet. Det kan eksempelvis være
sundhedsplejerske, hjemmehjælper, fysioterapeut m.m.

1.60.1
Navn

Relationer
Beskrivelse

Side 63

SAPA Begrebes- og informationsmodel
Sundhedsperson
Sundhedspersonrolle

Side 64

