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Svar til ”Høring over udkast til standarden: Person” 

Hermed følger vores svar på ovenstående OIO høring. Her i Tabulex har vi haft 2 personer 
der til daglig sidder med behandling af cpr data i vore backend systemer, der servicerer 
vores øvrige produkter.  

 

Kommentarer 
Side 11, Figur 1: 

 PersonAttributListe og PersonRelationListe indeholder attributten <...> med 

kardinalitet [0..1] Jeg kan ikke finde denne notation i UML standarden og ikke gætte, 

hvad det betyder 

 RegisterOplysninger består af (ved komposition) netop en UdenlandskBorgerData, 

en CprBorgerData samt en UkendtBorgerData. Ud fra beskrivelsen i kommentaren og 

s14f bør relationen snarere være en nedarvning, så de tre klasser er specialisering 

af RegisterOplysninger. 

 I henhold til ovenstående bør RegisterOplysninger være en abstrakt klasse, hvorfor 

navnet skal kursiveres (eller efterfølges af "{abstract}") (Karsten) 

 PersonRelationListe indeholder talrige attributter med kardinalitet [0..*] – i Tabel 12 

s18f angives disse som enten 0..1 eller 0..n. Specielt 

står ForældremyndighedsIndehaver og ForældremyndighedsBørn med kardinalitet 0..2 

hhv. 0..n, hvilket hverken matcher [0..*] eller giver mening i UML noten 

til ForældremyndighedsBørn. 

Side 14: 

 Tabel 4: PersonEgenskaber. NærmestePårørende: "En reference til en eller personer" 

ændres til "En reference til en eller flere personer", og det bør understreges, at 

kardinaliteten er 0..* 

 RegisterOplysninger: 

o "CPRdata" -> "CprBorgerData” 

o "CprData" -> "CprBorgerData" (to steder) 
o "UkendtBorger" -> "UkendtBorgerData" 
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Side 16: 

 Tabel 7: PersonNationalitetKode: "Statsborgerskab. Det land en person har 

statsborgerskab.. I tilfælde af" -> "Statsborgerskab. Det land i hvilket en person har 

statsborgerskab. I tilfælde af" 

Side 18, Tabel 12: 

 ForældremyndighedsBørn: "... har forældremyndigheden over Rettelse" - giver ikke 

mening 

 Angående Værgemål: Under de to relevante relationer beskrives "Værgemål med 

fratagelse af den retlige handleevne", mens "Almindeligt værgemål" ikke umiddelbart 

dækkes. Beskrivelserne er forvirrende og enten forkerte eller stærkt misvisende. 

o RetligHandleevneVærgemålsIndehaver: hvis denne relation udpeger den 

umyndiggjorte person, bør beskrivelsen være: "Feltet her beskriver hvem en 

person er værge for" og kardinaliteten skal være 0..*. Den generelle beskrivelse 

af værge og værgemål bør kun indgå i feltbeskrivelsen med reference - specielt 

bør ordet "Værge" ikke stå ud for den umyndiggjorte person. Termen 

"VærgemålsIndehaver" er i øvrigt ikke intuitivt entydig - er det så værgen eller 

den umyndiggjorte ? Vælg hellere en mere klar term. 

o RetligHandleevneVærgeForPersonen: Denne relation udpeger formodentlig den 

værge, en umyndiggjort person har. Derfor skal beskrivelsen være "Feltet her 

beskriver hvem der er værge for personen", og kardinaliteten skal være 0..1 

Side 22, Figur 

 Adresse er en abstrakt klasse, hvorfor navnet skal kursiveres (eller efterfølges af 

"{abstract}") 

Side 24 Figur 

 KontaktKanal er en abstrakt klasse, hvorfor navnet skal kursiveres (eller efterfølges af 

"{abstract}") 

 Relationerne til Mail, Telefon og AndenKontaktKanal skal være specialisering 

(nedarvning), ikke komposition 
 Figurens id er class Person_hjælpeklasser, samme id som figuren s22. 

 

 

 

 
 

Har DU spørgsmål eller ønsker yderligere kommentarer, er DU velkomne til at 

kontakte os på telefon 70 23 14 15 eller på nh@tabulex.dk. 

 

Med venlig hilsen 

Niels Højgaard 

Tabulex ApS 

 

 

 

 

 


