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Høringssvar vedrørende ’Specifikation af serviceinter-
face for Person’ 

 
 
OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet har den 1. juli 

2011 sendt ovennævnte specifikation i høring og Sundheds-
styrelsen fremsender hermed sit svar.  

 
I nedenstående tabel er anført de beskrivelser fra specifika-
tionen, som Sundhedsstyrelsen har kommentarer eller æn-

dringsforslag til.  
 

Kommentarerne er primært en række terminologiske anbe-

falinger for, hvad der bør overvejes i forbindelse med be-

skrivelsen af begreberne. 

Jeg håber, kommentarerne og ændringsforslagene kan være 

til nytte i det videre arbejde, og I er naturligvis velkomne til 
at vende tilbage for et uddybende svar.  

 
 
 

Med venlig hilsen  
 

 
 
Camilla Wiberg Danielsen  

Terminolog, specialkonsulent 
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Kommentarer og ændringsforslag til høring vedrøren-
de ’Specifikation af serviceinterface for Person’ 
 
 
Høringsmaterialet indeholder bl.a. beskrivelse og betegnelse for de 
attributter, der indgår i informationsmodellens klasser. Beskrivel-
serne er i nogle tilfælde udformet som definitioner af de begreber, 
der ligger bag attributterne, men i nogle tilfælde indeholder be-
skrivelsen ikke beskrivende oplysninger fx om attributten Telefon-
nummerbeskyttelse i Klassen CprData. Det anbefales, at der udar-
bejdes egentlige begrebsdefinitioner, sådan at det bagvedliggende 
begrebs betydning bliver tilgængelig for brugerne. 
 
Det anbefales at definitionerne udarbejdes i overensstemmelse 
med de metoder og principper, der er beskrevet fx i ISO 
704:2000, Terminology work –principles and methods og i Hånd-
bog i begrebsarbejde udarbejdet af Sundhedsstyrelsen i 2005. Heri 
anbefales det at benytte den såkaldte analysemetode til definition 
af begreber. Ved denne metode angives nærmeste overbegreb 
samt de træk, der adskiller begrebet fra andre begreber. Yderlige-
re oplysninger om begrebet, som ikke er definerende kan indgå i 
en kommentar/note. 
 

Side 8: 

Her nævnes ”At adresser og adressepunkter er tilgængelige gen-

nem de Officielle Standard Adresser og Koordinater (OSAK) hos 

OIS, der er baseret på BBR, ESR, KKR og CPRs vejregister og UTM 

koordinater”.  

Ifølge hjemmesiden http://www.adresse-info.dk/, som drives i et 

samarbejde mellem Erhvervs- og Byggestyrelsen og Kort & Matri-

kelstyrelsen er OSAK-datasættet under udfasning fra efteråret 

2010. 

 
Begrebsliste 

Beskrivelse Ændringsforslag Kommentar 

Part 
Er en person, virksom-
hed, organisationsaktør 
eller adresse, som er 
tilknyttet 
sagen 

 På side 13 står at 
Part p.t. kun har en 
specialisering, nemlig 
person.  Det stem-
mer ikke overens 
med beskrivelsen på 
side 9. 
 
I henhold til denne 
beskrivelse er en 
adresse en type part. 
Det fremgår ikke af 
beskrivelsen af be-
grebet ’adresse’ at 
det er en type ’part’. 
Dette er også van-
skeligt at forstå. I 

http://www.adresse-info.dk/
http://www.ebst.dk/
http://www.kms.dk/
http://www.kms.dk/
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stedet foreslås en re-
lation som fx ’person 
har adresse’ eller 
’adresse tilknyttes 
person’.   
 
Drøftelser i forbindel-
se med udarbejdel-
sen af en fælles of-
fentlig topontologi 
har bl.a. omhandlet 
begrebet ’juridisk 
person’. I figur 1 ses 
et forslag til hvordan 
begreberne på bag-
grund af teksten i 
høringsmaterialet 
kunne beskrives. Ved 
denne analyse kunne 
definitionen af ’part’ 
være: aktør der er 
tilknyttet en sag, 
men det understre-
ges, at dette blot er 
et udkast. En mere 
grundig analyse bør 
foretages i samar-
bejde med fageks-
perter. Fx er begre-
bet ’organisationsak-
tør’ ikke defineret og 
derfor vanskeligt at 
indsætte korrekt i 
begrebssystemet og 
definere.  

 

 
 
Figur 1 
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Beskrivelse Ændringsforslag Kommentar 

Person 
En person er et individ, 
der er et menneske, ty-
pisk identificeret gen-
nem sit personnummer 
eller sit nationale er-
statningspersonnum-
mer. En person behø-
verdog ikke at være op-
ført i CPR ved registre-
ringen af personen 
(hvilket fx er tilfældet 
for færinger og visum-
ansøgere), men kan i 
nogle tilfældesenere få 
tildelt et personnummer 

individ, der er et 
menneske 

Ændringsforslaget er 
lig med samme be-
greb i det gældende 
udkast til den fælles 
offentlig top-ontologi. 
De øvrige oplysnin-
ger er ikke define-
rende og bør findes i 
en kommentar/note 
til begrebet. 

Klassen person   

UUID 
Universel unik identifier 
– en systemskabt nøgle 
for klassen, som ikke 
ændrer sig i objektets 
levetid 

identifikationskode 
der fungerer som en 
systemskabt nøgle 
for klassen og ikke 
ændrer sig i objek-
tets levetid 

I NBS arbejder an-
vendes p.t. et udkast 
til begrebet ’identifi-
kationskode’, der ly-
der ”kode der er unik 
inden for et kodesy-
stem”.  

Tekst om PersonAt-
tributListe 

  

PersonAttributListe er 
en hjælpeklasse, som 
samler sammen på at-
tributter for Person. 
Person 
indeholder tre attribut-
grupperinger defineret i 
de tre klasser Person-
Egenskaber, Register-
Oplysninger og 
SundhedOplysninger. 
Denne liste kan udvides 
ved lokale tilpasninger 
efter behov. 

PersonAttributListe er 
en hjælpeklasse, som 
samler sammen på 
attributter for Per-
son. PersonAttribut-
Liste indeholder tre 
attributgrupperinger 
defineret i de tre 
klasser PersonEgen-
skaber, RegisterOp-
lysninger og Sundhe-
dOplysninger. Denne 
liste kan udvides ved 
lokale tilpasninger ef-
ter behov. 

Tekst er ikke korrekt. 

Klassen PersonEgen-
skaber 

  

Kontaktkanaler 
En angivelse af den el-
ler de kontakt-kanaler 
(fx som telefonnummer 
eller email-adresse) 
som en person kan 
kontaktes gennem. 
Denne information 

En angivelse af den 
eller de kontakt-
kanaler (fx som tele-
fonnummer eller 
email-adresse) som 
en person kan kon-
taktes gennem. Den-
ne information over-

Tekst mangler. 
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overføres ikke fra CPR-
registeret, men kan 
overføres, når personen 
udveksles fx mellem 
fagsystemer. Hver kon-
taktkanal ledsages af et 
kontekst-felt, som be-
skriver forhold om bru-
gen af kontaktkanalen. 
Det skal bemærkes, at 
indsamling af kontakt-
oplysninger i mange til-
fælde vil kræve sam-
tykke, såfremt de vide-
regives til 3die part 

føres ikke fra CPR-
registeret, men kan 
overføres, når op-
lysninger om per-
sonen udveksles fx 
mellem fagsystemer. 
Hver kontaktkanal 
ledsages af et kon-
tekst-felt, som be-
skriver forhold om 
brugen af kontaktka-
nalen. Det skal be-
mærkes, at indsam-
ling af kontaktoplys-
ninger i mange til-
fælde vil kræve sam-
tykke, såfremt de vi-
deregives til 3die 
part 

NærmestePårørende 
En reference til en eller 
personer, som perso-
nen har opgivet som 
nærmeste pårørende 
ikke nødvendigvis et 
familiemedlem eller 
samlever. Nærmeste 
pårørende har til formål 
hurtigt og nemt at hen-
vise til pårørende. 

En reference til en 
eller flere?? perso-
ner, som personen 
har opgivet som 
nærmeste pårørende 
ikke nødvendigvis et 
familiemedlem eller 
samlever. Nærmeste 
pårørende har til 
formål hurtigt og 
nemt at henvise til 
pårørende. 

Tekst mangler. 

Klassen Udenlandsk-
BorgerData 

  

Generelt 
 

 I beskrivelserne 
veksles mellem 
’udenlandsk borger’, 
’udenlandsk individ’ 
og ’udlænding’. Be-
tegnelsen bør anven-
des konsekvent. Hvis 
der er tale om for-
skellige begreber bør 
de defineres, så for-
skellene er tydelige. 

UdenlandskPersonID 
Unik identifikation på 
en udenlandsk borger. 
Er ikke obligatorisk, 
idet der kan være be-
hov for at oprette en 
udlænding inden identi-
fikation er til rådighed 

identifikationskode 
for en udenlandsk 
borger 

Jf. NBS’s udkast til 
begrebet ’identifika-
tionskode’: ”kode der 
er unik inden for et 
kodesystem”.   
 
Øvrige oplysninger er 
ikke definerende og 
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bør findes i en kom-
mentar/note til be-
grebet. 

Statsborgerskaber 
Statsborgerskaber 

 Hvorfor flertal i be-

tegnelsen? Hvordan 

adskiller det sig fra 

oplysningen med 

samme betegnelse i 

klassen CprData, se 

nedenfor?  

Fødselsland Fødeland Den korrekte beteg-
nelse er ’fødeland’.  

Klassen UkendtBor-
gerData 

  

ErstatningsPerson-
nummer  
Erstatnings-
personnummer, som 
tildeles personer, som 
skal sagsbehandles, 
men hvor det egentlige 
personnummer ikke 
kendes eller der er tale 
om et udenlandsk indi-
vid. Tildeles af forskelli-
ge myndigheder 

identifikationskode 
der tildeles personer, 
for hvem det egentli-
ge personnummer 
ikke kendes eller ikke 
findes 

Begrebet kan ikke 
defineres med sig 
selv (nærmeste 
overbegreb kunne 
være identifikations-
kode). Afsnittet om 
’udenlandsk individ’ 
er ændret, da ud-
lændinge godt kan få 
et cpr-nummer jf. fx 
CPR-loven kap. 5. 
 
Sidste del er ikke de-
finerende og bør fin-
des i en kommen-
tar/note til begrebet. 
Det samme gælder 
oplysningen om, at 
de skal have en sag 
behandlet. 
 

 

Klassen CprData   

Generelt 
 

 I betegnelserne 
veksles mellem 
’xxxStatus’, ’xxxKo-
de’ og ’xxxIndikator’. 
Der bør ensrettes. 

PersonNummer 
Personnummer: En per-
sons personnummer i 
henhold til bekendtgø-
relse af lov om Det 
Centrale Personregister, 
jf. lov nr. 426 af 31. 
maj 2000, med de æn-
dringer, der følger af § 
16 i lov nr. 409 af 6. 

identifikationskode 
der tildeles en person 
i henhold til bekendt-
gørelse af lov om Det 
Centrale Personregi-
ster, jf. lov nr. 426 af 
31. maj 2000, med 
de ændringer, der 
følger af § 16 i lov 
nr. 409 af 6. juni 

Jf. NBS’s udkast til 
begrebet ’identifika-
tionskode’: ”kode der 
er unik inden for et 
kodesystem”. 
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juni 2002, lov nr. 379 
af 28. maj 2003 og lov 
nr. 68 af 4. februar 
2004. 

2002, lov nr. 379 af 
28. maj 2003 og lov 
nr. 68 af 4. februar 
2004. 

PersonNummerGyl-
dighedStatus 
Personnummerets sta-
tus 

 Attributten har ingen 
beskrivelse.  

PersonNationalitetKode 
Statsborgerskab. Det 
land en person har 
statsborgerskab..I til-
fælde af dobbelt stats-
borgerskab bliver der 
registreret den fore-
truknestatsborgerskab. 
I CPR er der altid kun 
én statsborgerskabre-
gistreret, men med hi-
storik, hvis en sådan 
eksisterer. Såfremt 
dansk statsborgerska-
ber den ene mulighed, 
vil det altid være 
danskstatsborgerskab, 
der er registreret 
pga. udsendelse af 
valgkort etc. 

 Bemærk der mangler 
mellemrum i teksten 
 
 
Hvordan skelnes der 
mellem nationalitet 
og statsborgerskab? 
I betegnelsen og be-
skrivelsen har de ik-
ke samme benæv-
nelse. 
 

Kan værdierne i det-

te felt både følge ISO 

3166 og myndig-

hedskode?   

Hvorfor ikke kun give 

mulighed for at bruge 

én af de to standar-

der?  
 

FolkeregisterAdresse 
Personens folkeregi-
steradresse 

adresse som en per-
son er registreret på 
hos Folkeregisteret 

 

PersonInformation- 
BeskyttelseIndikator 
Navne- og adressebe-
skyttelse 

beskyttelse mod at 
persons navn og 
adresse gives videre 
til privatperson 
 
Kommentar: Adres-
sen kan normalt ud-
leveres til private 
kreditorer, der kan 
dokumentere en ret-
lig interesse 
Adressen kan altid 
udleveres til offentli-
ge myndigheder. 
I visse tilfælde kan 
adressen også udle-
veres til andre priva-
te, som har en retlig 
interesse i at få 
adressen oplyst. 

Bygger på oplysnin-
ger fundet på: 
http://www.kk.dk/Bo
rger/Borgerservice/S
elvbetjening.aspx 
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Telefonnummerbeskyt-
telse 
Telefonnummerbeskyt-
telse 

 Attributten mangler 
beskrivelse. 
 

Forskerbeskyttelse 
Forskerbeskyttelse. Be-
skyttelse mod at blive 
berørt i forbindelse med 
CPR-baseret udtræk til 
kommerciel eller anden 
forskning 

beskyttelse mod  

deltagelse i statisti-

ske og videnskabeli-

ge undersøgelser, 

som baseres på op-

lysninger fra CPR  

 

eller alternativt: 
 
beskyttelse mod  

deltagelse i forbin-

delse med CPR-

baseret udtræk, som 

anvendes til privat 

eller offentlig forsk-

ning 

Bygger på oplysnin-
ger fundet på: 
http://www.kk.dk/Bo
rger/Borgerservice/S
elvbetjening.aspx 

AdresseNote 
Kontaktadresse 

 Attributten har ingen 
beskrivelse. Hvordan 
defineres denne i 
forhold til An-
dreAdresser jf. klas-
sen PersonEgenska-
ber? 
 
I bemærkningen ef-
ter tabelopstillingen 
anvendes betegnel-
sen ’kontaktadresse’ 
– skal der mon stå 
’AdresseNote’? 

Folkekirkemedlemsskab 
Folkekirkemedlemsskab 

medlemskab af fol-
kekirken 

 

Tekst om Sundheds-
Oplysninger 

  

Denne klasse indehol-
der en sammenkøring 
af data omkring perso-
nens sundhedssikring, 
men indeholder ingen 
data om fx sygdomsfor-
løb. 

 Skal der mon stå ’sy-
gesikring’ og ikke 
’sundhedssikring’? 
 
Beskrivelsen af klas-
sen bør ikke beskrive 
hvilke registre de en-
kelte data kommer 
fra?  Klassen er en 
”samling af informa-
tioner om …” 
 
Sidste del slettes. 
Det er ikke define-
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rende, hvad klassen 
ikke indeholder. 
 
 

Klassen SundhedsOp-
lysninger 

  

PraktiserendeLægeNavn 
Den praktiserende læ-
ges navn 

 I NBS arbejder vi 
med et udkast til be-
grebet ’alment prak-
tiserende læge’: 
læge der har tilladel-
se til at betegne sig 
som speciallæge i 
almen medicin og 
som arbejder i almen 
praksis 
 
Kommentar: 
”Praktiserende læge” 
er ikke en beskyttet 
titel og kan bruges af 
alle der er autoriseret 
som læge + tilladelse 
til selvstændigt virke 
– og som praktiserer, 
dvs. har etableret 
praksis. ”Alment 
praktiserende læge” 
må derimod kun an-
vendes af speciallæ-
ger i almen medicin, 
der praktiserer (ar-
bejder i eller har 
etableret praksis) 
med eller uden syge-
sikringstilskud. 
 
Der er intet i sund-
hedslovgivningen der 
forbyder en person, 
der holder op med at 
praktisere, at kalde 
sig for praktiserende 
læge. Man kan være 
alment praktiserende 
læge uden at modta-
ge sygesikringstil-
skud. 

PraktiserendeLæge- 
YderNummer 
Den praktiserende læ-
ges ydernummer 

ydernummer tildelt 
alment praktiserende 
læge 

I NBS findes et ud-
kast til begrebet 
’ydernummer’:  

identifikationskode 
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som en yder får til-

delt som betingelse 

for honorarafregning 

med Sygesikringen 

 

Begrebet ’yder’ defi-

neres i NBS som: 

sundhedsaktør der 

udøver virksomhed i 

henhold til lov om of-

fentlig sygesikring 

 

Kommentar: 

En yder er en enkelt 

person eller eventu-

elt et kompaniskab af 

alment praktiserende 

læger, speciallæger, 

tandlæger, fysiotera-

peuter, psykologer 

etc.  

Sygesikringsgruppe 
Sygesikringsgruppe. 
Data fra andet register. 

 Attributten har ingen 
beskrivelse. 
 
Man bør heller ikke 
her angive hvilke re-
gistre data aktuelt 
befinder sig i. 

Tekst om Tilstande   

[…]PersonTilstandListe 
er en klasse, som sam-
ler sammen på de til-
standsdimensioner, der 
er tilkyttet en Person. 
Vi har defineret to til-
standsdimensioner: 
PersonCivilStatus og 
LivStatus. […] 

 I UML-diagrammet 
hedder tilstandsdi-
mensionerne ’LivSta-
tusKode’ og ’CivilSta-
tusKode’, mens de 
alle steder på side 17 
betegnes ’LivStatus’ 
og ’PersonCivilSta-
tus’. 

Klassen PersonRela-
tionListe 

  

Generelt  Det er usædvanligt at 
udtrykke relationer 
med navneord. I ste-
det kunne relationer-
ne hedde er_mor_til, 
er_barn_af, 
er_erstattet_af/erstat
ter osv. 
 
I beskrivelserne af 
relationstyperne er 
det uklart, hvem 
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’person’ henviser til 
og beskrivelserne bli-
ver derfor uforståeli-
ge. 

Ikke funktionelle 
krav til operationer 

  

Klientfejl (4xx)  Hvorfor anvendes 
engelske udtryk i be-
tydningerne? 
 
Bad request = Fejl i 
forespørgsel 
Not found = Ikke 
fundet 

Klassen Adresse  Der mangler me-
ningsfulde beskrivel-
ser af alle attributter. 

Note  Er dette det samme 
som AdresseNote i 
Klassen CprData. 
Hvis ikke, hvordan 
adskiller de sig fra 
hinanden? 

Klassen Adresse-
Danmark 

  

SpecielVejkode 
Speciel vejkode (9900 - 
9999) i dansk folkeregi-
ster 

 Begrebet kan ikke 
defineres med sig 
selv (nærmeste 
overbegreb kunne 
være vejkode). 

Klassen Adresse-
Grønland 

  

SpecielVejkode 
Speciel vejkode (9900 - 
9999) i dansk folkeregi-
ster 

 Begrebet kan ikke 
defineres med sig 
selv (nærmeste 
overbegreb kunne 
være vejkode). 

Klassen PersonNavn   

Generelt  Attributterne har in-
gen beskrivelser. 
Findes der ikke regler 
for hvad der beteg-
nes for-, mellem- og 
efternavn? Jeg kunne 
forestille mig, at der 
kan være tvivl om 
hvilken oplysningsty-
pe det enkelte navne 
skal angives under. 
Jf. beskrivelserne i 
SEMIC.EU Core Per-
son. 
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Person. Betegnelse Ændringsforslag Kommentar 

SEMIC.EU Core Per-
son 

  

Fødselland  Den korrekte danske 
betegnelse er ’føde-
land’. 

 


