
 
 

Nytt i Hallandskatalogen 22 november 2022 

 

Nedan en sammanfattning av förändringarna i denna version.  

 

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

 

 

 

”Alternativt namn” ersätts av ”Förkortat namn” 

 

 
 

Ett förkortat namn ska vara en kortare version av det officiella och beslutade namnet på en 

organisation, enhet eller funktion. Attributet ska sedan kunna användas av system som inte kan 

hantera det längre och fullständiga namnet på verksamheten. Ett exempel på ett sådant system är 

Cosmic, det vårdinformationssystem som upphandlats inom ramen för Framtidens 

vårdinformationsstöd (FVIS) i Region Halland. 

 

OBS! För Region Hallands verksamheter kommer att gälla att även det förkortade namnet ska vara 

beslutat i Region Hallands namnsättningsgrupp. Avvakta därför gärna med att fylla i något förkortat 

namn i katalogen. 

 

 

 

Verksamhetskoder  

 

Syftet med attributet Verksamhet i Hallandskatalogen är att markera vilken verksamhet som 

bedrivs inom respektive arbetsplats. Du kan ladda ner Ineras dokument med alla aktuella 

verksamhetskoder inklusive kodningsregler och kodningstips här.  

 

Eftersom attributet Verksamhets används bland annat för att visa rätt mottagningar som invånare 

söker efter i Hitta vård på 1177 så är det viktigt att det är ifyllt korrekt i Hallandskatalogen. 

 

 

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
https://servicedesk.lthalland.se/WorkOrder.do?woMode=newWO&reqTemplate=2125
https://inera.atlassian.net/wiki/download/attachments/397444985/hsa_innehall_verksamhetskod_version_5.15_2022-04-20.pdf
https://www.1177.se/Halland/Hitta-vard


 

Det är nationellt beslutat att Psykiatrisk verksamhet: Allmänpsykiatri, vuxna inte längre behövs 

då de finns mer specifika koder att använda inom specialiserad psykiatrisk verksamhet, så som till 

exempel Äldrepsykiatri, Psykosvård, Affektiva sjukdomar, Dövpsykiatri, Ätstörningsvård, 

Neuropsykiatri eller Beroendevård. Koden är nu borttagen även i Hallandskatalogen. 

 

Om man behöver en mer generell kod för att beskriva att man behandlar vuxna med psykiska 

sjukdomar men verksamheten inte passar in i någon annan kod inom den specialiserade psykiatrin, 

ska man använda Psykiatri, vuxna i stället. 

 

 
 

I denna version av Hallandskatalogen införs också koden Medicinsk verksamhet: ME/CFS-

verksamhet som ska användas om man arbetar med att utreda och behandla personer med 

sjukdomen ME/CFS, tidigare kallad för kroniskt trötthetssyndrom. 

 

 

 

 


