
 
 

Nytt i Hallandskatalogen 18 maj 2021 

 

Nedan en sammanfattning av förändringarna i denna version.  

 

Vi har som vanligt gjort en hel del åtgärder i bakomliggande logik kring Hallandskatalogen men här 

följer de ändringar som berör dig som är kataloguppdaterare. 

 

Vid frågor – kontakta oss via Forum för kataloguppdaterare eller Servicedesk! 

 

 

 

Fördefinierade sökningar: Intyg (inom 30 dagar) och Slutdatum (inom 30 dagar) 

 

 
 

Tidigare har dessa sökningar visat poster som har ett Intygs- eller Slutdatum som passeras inom 30 

dagar. För att även fånga upp personposter som har ett passerat datum men som fortfarande ligger 

kvar i katalogen i väntan på automatiskt borttag efter 7 dagar, så visar vi nu även dessa poster.  

 

Detta betyder att om kataloguppdaterare har missat att hantera en personpost och datum har 

passerat men posten ännu inte tagits bort, så finns det en chans att fånga upp även denna via 

sökningen. Du ser därmed poster som redan har passerat Intygs- eller Slutdatum och är på väg att 

tas bort samt de som når dem inom en månad. 

 

Som vanligt rekommenderar vi att kataloguppdaterare regelbundet, till exempel en gång per vecka, 

gör båda dessa sökningar inom sitt ansvarsområde i Hallandskatalogen. Att ha god framförhållning 

kring både Intyg och Slutdatum innebär att du som kataloguppdaterare slipper en del mail och 

överraskningar, personposterna kan hanteras i lugn och ro när du har tid och inte när det börjar bli 

bråttom! 

 

Läs mer: 

Sökningen ”Intyg (inom 30 dagar)” 

Sökningen "Slutdatum (inom 30 dagar)" 

 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a87605830fcd9426ca418ad021bb4906b%40thread.tacv2/St%25C3%25A4ll%2520en%2520fr%25C3%25A5ga?groupId=eec85322-1534-4a26-b3d6-e13938f1f4c7&tenantId=22f085be-b523-4eaa-9a27-42f6cb11e0e6
http://servicedesk.lthalland.se/WorkOrder.do?reqTemplate=2125
https://zero.comaround.com/link/5f104601ceda4e4f17a008d791b55673/
https://zero.comaround.com/link/50e1aff018654b8d661a08d8052ed2f5/


 

Medarbetaruppdrag kallas numera Vårdmedarbetaruppdrag nationellt 

 

Detta innebär att det i alla dialoger i Hallandskatalogen där det tidigare stått "medarbetaruppdrag" 

nu står "vårdmedarbetaruppdrag" istället. Funktionaliteten är dock precis den samma som tidigare 

– det krävs ett individuellt beslut för att tilldela vårdmedarbetaruppdrag i Hallandskatalogen för 

åtkomst till Pascal, NPÖ, Formulärtjänsten och övriga tjänster inom nationell e-hälsa. 

 

 
 

 

 

Nya Verksamhetskoder 

 

Verksamhetskod används för att berätta vilken verksamhet som bedrivs inom en enhet eller funktion. 

Nu har det tillkommit fyra nya koder att använda: 

 

Medicinsk verksamhet, Trafikmedicin 

Verksamhet där man utreder lämplighet att framföra körkortspliktigt fordon för fortsatt bilkörning 

eller utfärdande av körkortstillstånd vid sjukdom eller skada. Det kan avse demens, stroke, drog- eller 

alkoholrelaterade tillstånd eller neuropsykiatrisk sjukdom. Utredningen utförs ofta i ett 

multiprofessionellt team. Specialistläkarkompetens krävs. 

  

Medicinsk verksamhet, Sårverksamhet 

Verksamhet där man erbjuder bedömning, rådgivning och behandling till personer med svårläkta 

sår. Det kan röra sig om bensår, trycksår eller fotsår. Specialistläkarkompetens krävs. 

 

Medicinsk verksamhet, Observationsverksamhet 

Verksamhet där man tar emot patienter som sökt till akutmottagning och vars medicinska tillstånd 

kräver längre observationstid, men som samtidigt inte kräver vård på vårdavdelning. 

Observationstiden kan variera, men ofta överstiger den inte ett dygn. Specialistläkarkompetens krävs.  

Psykiatrisk verksamhet, Krigs- och tortyrskadevård 

Verksamhet där man erbjuder vård till personer som har traumatiserats av krig och tortyr. Krigs- och 

tortyrskadeproblematiken bedöms, utreds och behandlas ofta i ett multiprofessionellt team. 

Specialistläkarkompetens krävs. 

 

Läs mer 

Verksamhet och Verksamhetskod 

 

https://zero.comaround.com/link/e9bd9cf71a1c49ab89dc08d7661fb314/


 

Ägarform 

 

En ny Ägarform "Region" har tillkommit, i en kommande version av Hallandskatalogen kommer 

denna att ersätta nuvarande "Landsting/Region" som används för regionens verksamheter i 

Hallandskatalogen just nu. Eftersom kataloguppdaterare inte på egen hand kan justera Ägarform 

hanteras bytet centralt när det är dags.  

 

 

 

 
Prisinformation 

 

Sedan många år har fältet "Prisinformation" på fliken Övrig information på enheter och funktioner 

varit låst för redigering eftersom fältet inte används. Nu har äntligen fältet tagits bort helt från 

Hallandskatalogen. 

 

 

 

 


