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Nytt i Hallandskatalogen 19 november 2019 
 

Nedan en sammanfattning av förändringarna i denna version.  

 

 

 

 

Nästa version av Pascal (2.3) som preliminärt tas i drift nationellt den 19 januari 2020, kräver 

ytterligare ett attribut för icke legitimerade användare som ska förskriva DOS-läkemedel, så som AT-

läkare, examinerade läkare eller läkare med utländsk legitimation. Det samma gäller medicinska 

sekreterare och undersköterskor som har i uppdrag att förbereda DOS-patienter.  

 

Det nya attributet heter Utökad yrkeskod och är nu infört i Hallandskatalogen. Vid 

produktionssättning av nästa version av Pascal måste samtliga användare utan legitimation ha Utökad 

yrkeskod registrerat i Hallandskatalogen för att kunna fortsätta arbeta i Pascal.  

 

Attributet finns på fliken Befattning på personposter i Hallandskatalogen och hanteras manuellt av 

verksamhetens egen kataloguppdaterare: 

 

 

 

Dessa koder är tillgängliga: 

 

Utökad yrkeskod Klartext i Hallandskatalogen 

AA Administratör av Apotek 

AD Administratör av dospatientuppgifter 

AE Apotekarelev 

AL AT-läkare 

LF Läkare med förordnande 

RE Receptarieelev 

TE Apotekstekniker 

VT Veterinär 

 

Det rekommenderas att kataloguppdaterare avvaktar med att fylla i attributet till dess att 

uppmaning om detta skickas ut. 

 

Läs mer i SjälvStudier: 

Utökad yrkeskod 

 

 

https://zero.comaround.com/link/2c3f8b7f42344db989bf08d7661fb314/
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Attributet Gruppförskrivarkod har också stor betydelse för användare i Pascal som saknar 

legitimation hos Socialstyrelsen. Nu har införts uppdaterade klartexter i Hallandskatalogen så att de 

följer det nationella kodverket för Gruppförskrivarkod: 

 

Gruppförskrivarkod Klartext i Hallandskatalogen 

9000001 AT-läkare 

9100009 Vikarierande examinerad läkare 

9200007 Medicinstuderande 

9300005 Läkare inom EU/ESS/Schweiz 

9400003 Läkare utanför EU/ESS/Schweiz 

9600008 Sjuksköterska (diabetes) 

9610007 Sjuksköterska (stomi) 

 

Klartexten har uppdaterats automatiskt på de personer som har Gruppförskrivarkod registrerad i 

Hallandskatalogen. 

 

Läs mer i SjälvStudier: 

Gruppförskrivarkod 

 

 

 

 

Det är sedan en tid obligatoriskt att ange en beskrivande Alternativ text när en Bild laddas upp på 

enheter och funktioner i Hallandskatalogen. Detta berättade vi om i Hallandskatalogens nyhetsbrev 

nummer 5.  

 

Nu finns en inbyggd kontroll för att säkerställa att bildtext alltid registreras.  

 

Om ingen bildtext anges till en ny bild så kan inte kataloguppdaterare spara enheten eller funktionen 

i Hallandskatalogen: 

 

 
 

Samtliga enheter och funktioner som redan har en bild uppladdad i Hallandskatalogen har fått en 

exempeltext registrerad automatiskt.  

 

Det rekommenderas att kataloguppdaterare ser över texten så att den passar bilden som har 

laddats upp. 

 

Läs mer i SjälvStudier: 

Bild 

Alternativ text 

 

 

https://zero.comaround.com/link/695f86ab200d4a41899c08d7661fb314/
https://vardgivare.regionhalland.se/app/uploads/2019/09/Hallandskatalogens-nyhetsbrev-Nummer-5-2019.pdf
https://vardgivare.regionhalland.se/app/uploads/2019/09/Hallandskatalogens-nyhetsbrev-Nummer-5-2019.pdf
https://zero.comaround.com/link/ddef0a5047604597897208d7661fb314/
https://zero.comaround.com/link/c53484b172dd46b2897108d7661fb314/
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Ett nytt attribut för att hantera Inre vägbeskrivning, så som till exempel målpunkt och våningsplan 

på sjukhuset, finns nu i Hallandskatalogen. Attributet för Vägbeskrivning som har funnits sedan 

tidigare byter samtidigt namn till Yttre vägbeskrivning i katalogen för att tydliggöra skillnaden på 

dem.  
 

 

 

 

 

Inom kort kommer också tydliga instruktioner och rekommendationer kring hur befintlig information i 

attributen Besöksadress och Yttre vägbeskrivning som nu hör hemma i Inre vägbeskrivning, ska 

hanteras.  

 

Det rekommenderas att kataloguppdaterare inväntar dessa instruktioner för att slippa ändra 

fler gånger än nödvändigt. 

 

Kontaktkorten på 1177.se kommer att anpassas så småningom så att alla tre typerna av ”Hitta hit” 

presenteras på ett bra sätt. Preliminärt driftsätts dessa ändringar före årsskiftet, men vi vet inte säkert. 

 

Läs mer i SjälvStudier: 

Inre vägbeskrivning 

Yttre vägbeskrivning 

Besöksadress 

 

 

https://zero.comaround.com/link/7435da8c54ee4d8c89bc08d7661fb314/
https://zero.comaround.com/link/c07dce0175104e6d866494e096f625a6/
https://zero.comaround.com/link/63a2107651bf425f8ca0cb05e7e228ee/


 

 

4(5) 

 

 

Kodverket som beskriver vilken Verksamhet som en mottagning eller avdelning bedriver har 

uppdaterats. Detta innebär att följande koder nu bär följande klartext i Hallandskatalogen:  

 

Kod Klartext 

1103 Astma- och KOL-verksamhet, primärvård 

1113 Hypertoniverksamhet, primärvård 

1135 Minnesverksamhet, specialiserad vård 

1142 Diabetesverksamhet, primärvård 

1143 Inkontinensverksamhet, primärvård 

1147 Smärtrehabilitering 

1153 Livsstilsverksamhet, primärvård 

1157 Hjärtsviktsverksamhet, primärvård 

1159 Äldrevård, primärvård 

1165 Hjärtsviktsverksamhet, specialiserad vård 

1336 Bröstmottagning, verksamhet 

1354 Amningsmottagning, verksamhet 

1363 Stomiverksamhet, specialiserad vård 

1415 Audionomverksamhet 

1505 Barnmorskeverksamhet 

1519 Ungdomsmottagning, verksamhet 

1624 Beroendevård, vuxna 

1627 Stressrehabilitering 

2006 Hörselcentral, verksamhet 

2017 Syncentral, verksamhet 

2028 Tolkcentral, verksamhet 

2315 Personlig assistans, verksamhet 

2316 Avlösarservice i hemmet, verksamhet 

2317 Ledsagarservice, verksamhet 

2320 Boendestöd, verksamhet 

2325 Anhörigstöd, verksamhet 

 

De verksamheter som har haft dessa koder registrerade sedan tidigare har uppdaterats med ny 

klartext automatiskt. 

 

Läs mer i SjälvStudier: 

Verksamhet och Verksamhetskod 

 

 

https://zero.comaround.com/link/e9bd9cf71a1c49ab89dc08d7661fb314/
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Det har införts en ny Enhetstyp för ”Apotek” på fliken Verksamhet på enheter och funktioner: 

 

 

 

Kataloguppdaterare kan inte hantera detta attribut på egen hand.  

 

Läs mer i SjälvStudier: 

Enhetstyp 

 

 

 

Attributet Minicall har tagits bort från fliken Telefon på enheter, funktioner och personer. Inget 

objekt i Hallandskatalogen har använt detta attribut så det påverkar ingen verksamhet eller person att 

det nu är borttaget. 

 

 

 

 

Frågor? Ställ dem till Hallandskatalogen via Servicedesk! 

 

 

 

https://zero.comaround.com/link/9b433e35e1a24f5fa53a903e109e6367/

