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Framtagen i samverkan mellan



eHälsomyndigheten



Inspektionen för vård och omsorg



Socialstyrelsen



Läkemedelsverket



Statistiska centralbyrån



Läkemedelsverket



Inera



Stockholms Läns Landsting

Dokumentnamn: RBMVO - Begreppsmodell

2/7

«Typbegrepp»
Typ av
organisation

1..*

«Begrepp»
Verksamhetschef 1

«Begrepp»
Resurs

*

*

leds
av

*

1..*

*

*

1

0..1

0..1

1

1..*

*

*

bedriver

*

*

*

1

avser

«Typbegrepp»
Typ av
v erksamhetsform

*
bedriver

«Begrepp»
Verksamhet

bedriver

«Typbegrepp»
Typ av
v erksamhetsniv å

avser

1

«Sambandsbegre...
Verksamhetssamband

«Begrepp»
Fysisk person

Antingen-eller

«Begrepp»
Juridisk person

«Typbegrepp»
Typ av v erksamhet

avser

avser

«Typbegrepp»
Typ av enhet

«Begrepp»
Organisatorisk enhet

1..*

tillhör

1

«Begrepp»
Organisation

*

«Sambandsbegrepp»
Organisationsamband

använder/tillhandahåller

«Sambandsbegrepp»
Enhetssamband

Dokumentnamn: RBMVO - Begreppsmodell

3/7

1

«Typbegrepp»
Typ av plats

«Begrepp»
Plats

*
*

«Sambandsbegre...
Platssamband

Diagram: Begreppsmodell

Dokumentnamn: RBMVO - Begreppsmodell

4/7

Begrepp

Beskrivning

Organisation

Organisation är en sammanslutning som via Organisatorisk enhet
bedriver verksamhet inom vård och omsorg.

Typ av organisation



En organisation drivs av Juridisk person (om Typ av organisation är
Landsting, Kommun, Aktiebolag eller Handelsbolag)



Fysisk person (om Typ av organisation är Enskild firma)

Typ eller kategorisering av Organisation .
Exempel:

Organisationsamband



Landsting



Kommun



Aktiebolag



Handelsbolag



Enskild firma



Utländskt företag

Samband mellan Organisationer.
T.ex:


ingår i



ersätter (historiskt)

Juridisk person

Sammanslutning som är av juridisk form och som har egen
rättskapacitet.

Fysisk person

Fysisk person är en enskild privat person.
Människa som har ett namn på fysisk person och kan vara enskild
näringsidkare.

Organisatorisk enhet

Del av Organisation. En Organisatorisk enhet tillhör alltid en
Organisation och har en ledning (Verksamhetschef ), en eller flera
Resurser. En organisatorisk enhet bedriver en eller flera Verksamheter.
När den organisatoriska enheten utför en Verksamhet gör man det alltid
vid en eller flera Platser. En organisatorisk enhet kan ha samband till
flera andra organisatoriska enheter, till exempel ingår i/består av eller
ersätter/ersätts av.
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Typ av enhet

Typ eller kategorisering av Organisatorisk enhet.
Exempel:


Klinik



Sjukhus



Vårdavdelning

Enhetssamband

Samband mellan Organisatorisk enhet. Kan t.ex. vara att en enhet ingår
i en annan. Sambandet kan även visa historik genom att visa att en
enhet ersätts av en annan.

Resurs

Material, materiel, kompetenser etc som används av eller ansvaras för
av en Organisatorisk enhet.

Verksamhetschef

Den som har ansvar för en Organisatorisk enhet .

Verksamhet

Verksamhet som bedrivs av en Organisatorisk enhet på en viss Plats av
en viss Typ av verksamhet.

Typ av verksamhet

Typer av Verksamhet som kan bedrivas. I dag finns flera överlappande
kodverk för detta hos t.ex. SoS, IVO och i HSA katalogen. Det finns ett
stort behov av ett överenskommet nationellt kodverk för detta.

Typ av verksamhetsform Inom vilken form en Verksamhet bedrivs.
Exempel


Öppen vård



Sluten vård



Hemsjukvård

Typ av verksamhetsnivå Typ av nivå på Verksamhet.
Exempel:

Verksamhetssamband



Primärvård



Specialistvård

Samband mellan Verksamheter.
Exempel:
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En verksamhet kan ha ersatts av en annan.
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Plats

Plats på vilken en eller flera Organisatorisk enheter kan bedriva
Verksamhet . En Plats är antingen en fysisk plats eller en virtuell plats
(t.ex. en websida), men kan också utgöras av ett geografiskt område.

Typ av plats

Typ eller kategorisering av Plats.

Exempel:

Platssamband



Fysisk plats



Virtuell plats



Län



Kommun



Kommundel



Geografiskt område

Samband mellan Platser.
Exempel:
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En plats kan ingå i en annan plats.
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