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Hallandskatalogen används i stor utsträckning 

för att styra behörigheter, särskilt i nationella 

system så som Pascal, NPÖ, Webcert, eFrikort, 

Rehabstöd med flera.  

 

Tilldelning av dessa behörigheter beslutas 

skriftligen av verksamhetschef eller motsvarande 

och verkställs sedan av verksamhetens 

kataloguppdaterare/tilldelare i Hallandskatalogen.  

 

I detta nyhetsbrev tipsar vi bland annat om hur vi praktiskt kan säkerställa att 

ovanstående behörigheter inom vår verksamhet avslutas i samband med att en 

person slutar hos oss. Vi berättar också mer om hur vi gör det tydligt på 1177.se för 

våra patienter att vi har ändrade öppettider i samband med långhelger eller 

sommarsemester. 

 

 

Avsluta behörigheter via medarbetaruppdrag 

En kort tid före det att en person ska sluta sin anställning eller sitt uppdrag får 

ansvarig kataloguppdaterare ett mail om Slutdatum från Hallandskatalogen. Vilken 

dag som är personens sista dag framgår i mailet.  

 

Från Slutdatum och en vecka framåt kan kataloguppdaterare/tilldelare på ett ganska 

enkelt sätt se till att alla behörigheter som tilldelats via Medarbetaruppdrag eller 

Systemroll i katalogen tas bort. Behörigheterna går att rensa senare också men det 

är i regel mycket krångligare, därför rekommenderar vi nedan arbetssätt under den 

mellanperiod om sju dagar som personposten fortfarande ligger kvar i 

Hallandskatalogen. 

 

Nedanstående fungerar förstås också för personposter utan slutdatum men som 

kataloguppdaterare väljer att ta bort manuellt ur katalogen.  

 

Så avslutar du behörigheter via medarbetaruppdrag 

Så avslutar du behörigheter via Systemroll (manuell) 

 

Medlemskap i behörighetsgrupperna Uppdateringsansvarig eller Medarbetaruppdrag 

Tilldelning inom din verksamhet (som också finns på fliken Behörigheter) hanteras 

via HAK-ansvarig i din förvaltning.  

https://zero.comaround.com/link/bc9efceda8ec45beaeaa89ed825f2fe9/
https://zero.comaround.com/link/bc9efceda8ec45beaeaa89ed825f2fe9/
https://zero.comaround.com/link/4fc0b60527294401accbb0c254ae0306/
https://zero.comaround.com/link/4fc0b60527294401accbb0c254ae0306/
https://vardgivare.regionhalland.se/service-it/it-stod-och-system/hallandskatalogen/kontakta-hak-ansvarig/


 

 

Ändrade tider i sommar? 

I samband med långhelger och 

sommarsemester är det vanligt att 

mottagningar har annorlunda öppet- 

och telefontider än vanligt. 

 

Om tider ändras enstaka dagar räcker 

att berätta om detta i Tillfällig 

information i Hallandskatalogen. Detta 

meddelande visas i Hitta vård på 

1177.se under den period som 

kataloguppdaterare anger i katalogen.  

 

Om de förändrade tiderna gäller under en hel period, till exempel vissa veckor, ska 

de ändras i berörda attribut i Hallandskatalogen i samband med att de börjar gälla. 

Använd gärna Tillfällig information som komplement för att uppmärksamma på att 

tiderna är annorlunda under perioden. 

 

 

Så registrerar du Tillfällig information, Öppettider, Telefontid, Dropin-tider 

och Besökstider för anhöriga 

 

 

 

 

Ny version av Hallandskatalogen den 24 april 

Två gånger per år uppdateras nationella HSA-katalogen med nytt eller förändrat 

innehåll. Lokala kataloger som skickar information till HSA, som Hallandskatalogen 

gör, har tre månader på sig att anpassa sig efter de nationella förändringarna.  

 

I slutet av april driftsatte vi ny och förändrad funktionalitet i Hallandskatalogen: 

 

Till nyheten på vårdgivarwebben 

 

 

  

https://zero.comaround.com/link/71c80c64a87845219f445bbdfd833758/
https://zero.comaround.com/link/d8821ade3fb940f69c1e0dc1fd9b0132/
https://zero.comaround.com/link/ea048db9873d40bcb143f49d371d9a88/
https://zero.comaround.com/link/9059544159954463b444b88ec3ad0c73/
https://zero.comaround.com/link/92bfee13fd824c42b89353e385046b77/
https://vardgivare.regionhalland.se/nyheter/nyheter/nytt-i-hallandskatalogen-24-april-2019/


 

Har du idéer kring kommande nyhetsbrev? 

Skicka dem till INFO.hallandskatalogen@regionhalland.se. 

3(3) 

Invånarvänlig namnsättning av regionens verksamheter 

För att säkerställa att våra invånare förstår vad vi arbetar med och var vi finns så 

finns en gemensam rutin för invånarvänlig namnsättning inom Region Halland. 

Namnet i Hallandskatalogen är verksamhetens officiella namn och ska stämma 

överens med rutinen.  

 

Behov av nya eller förändrade namn hanteras därmed alltid av regionens 

namnsättningsgrupp innan de förs in i Hallandskatalogen. 

 

Läs mer om hur nya namn kommer till 

 

 

Det enkla jobbet är i regel att besluta om det nya namnet samt att lägga in det i 

Hallandskatalogen. Att säkerställa att det uppdateras på samma sätt i de system som 

ännu inte har en koppling till Hallandskatalogen är ofta mycket mer arbetsamt. 

 

Se vad verksamheten behöver göra vid namnbyte 

 

 

 

Guider för kontaktkort på 1177.se är uppdaterade 

Kontaktkorten på 1177.se är en av många konsumenter av Hallandskatalogens 

information. Genom att följa Hallandskatalogens guider i Självstudier säkerställer 

kataloguppdaterare att informationen på kontaktkortet presenteras på ett bra sätt. 

 

Det finns också möjlighet att administrera extra information för visning på 

kontaktkortet. Detta hanteras i ett annat verktyg än Hallandskatalogen. 

 

Så hanterar du grundläggande kontaktkort via Hallandskatalogen  

Så hanterar du utökade kontaktkort via Kontaktkortsadmin 

 

För ytterligare stöd i arbetet kring kontaktkorten så finns rutinen 1177 Vårdguiden – 

mottagningens hemsida på www.1177.se i Region Hallands ledningssystem: 

 

Till rutinen 

 

 

mailto:INFO.hallandskatalogen@regionhalland.se
https://intra.regionhalland.se/var-organisation/omvarorganisation/vara-verksamhetsnamn/Sidor/Nytt-namn-–-så-gör-du.aspx
https://intra.regionhalland.se/var-organisation/omvarorganisation/vara-verksamhetsnamn/Documents/Namnsättning%20-%20checklista%20vid%20nytt%20namn.docx
https://zero.comaround.com/link/ba192aeb6cd04353a40cc15ebd90b091/
https://zero.comaround.com/link/3cd7c6089a314dd8a4b81cf6c8814ef9/
https://extra.regionhalland.se/styrda-dokument/_layouts/RHWordViewer.aspx?id=/styrda-dokument/PublishingRepository/2ddf578b-92fa-46f0-9a0d-085306918611/1177%20Vardguiden%20-%20mottagningens%20hemsida%20pa%20www.1177.se.docx

