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Nyhetsbrev nr 1 för Skånekatalogen – 2023 
 

Nu är det nya året äntligen här! 

VI rivstartar med en ny release som innehåller lite nya funktioner samt en hel del saker under huven. 

Nedan finner ni de viktigaste förändringarna. 

Driftsättning sker torsdagen den 16 februari 2023 kl. 17:00. 

 

Hantering av gruppförskrivarkoder 
Hanteringen av gruppförskrivarkoder får ett nytt utseende. I grunden är beställningsprocessen den 

samma, men vi har lagt in flera förbättringar. 

• Information om framtida ändringar av gruppförskrivarkod. 

• Automatisk uppdatering av framtida förändringar. 
 

Målsättningen med detta är att: 

• Erbjuda möjlighet att införa förändring av gruppförskrivarkod vid en förutbestämd 
tidpunkt. 

• Tillhandahålla information om förändringar, när de sker samt vem som beställt. 
 

Förhoppningen är att detta ska öka tydligheten kring vad som är beställt och av vem. Det kan t.ex. 

vara till hjälp när det är flera administratörer som hanterar gruppförskrivarkoder. Om någon av era 

kollegor redan har lagt in en beställning på förändring visas det tydligt. 

Vi börjar med grunderna: 

Beställning 

En gruppförskrivarkod kan beställas och införas direkt eller vid ett planerat datum/tillfälle i 

framtiden. Beställningar hanteras enligt samma rutiner idag, men de behöver innehålla lite mer 

information än tidigare: 

• Vilken person det berör. 

• Vilken/vilka gruppförskrivarkod(er) det gäller. 

• Vad ska göras (lägg till/ta bort). 

• Vem är beställare av förändringen (om det inte är du själv).  

• När ska förändringen genomföras – snarast eller vid ett förutbestämt datum. 
 

Detta är precis som ni kan göra idag. Skillnaden ligger i vad som händer sen. 
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Visning av förändringar 
Egenskapen ”Gruppförskrivarkod” finns redan idag och fungerar precis som tidigare. Den anger vilken 

kod som personen har just nu – precis som den gör idag. 

En ny egenskap "Gruppförskrivarkod - Framtida ändringar" införs för att ge mer information.  

Här är ett exempel på hur det kan se ut: 

 

Figur 1 Gruppförskrivarkod 

 

Här kommer en förklaring: 

I exemplet ovan kan vi se att Gruppförskrivarkod innehåller den kod som just nu gäller (9400003). 

Vi får även information om när aktuell kod började användas (startdatum: 2023-01-25 kl. 08:00), 

samt när den kommer att upphöra att gälla (slutdatum: 2023-02-15 kl. 08:00). 

Det framgår även att en ny kod 9000001 kommer att börja gälla 2023-02-15 kl. 08:00. 

Beställare anger vem som beställt/initierat förändringen.  

 

Tänk på att – om du beställer åt någon annan – så var noga med att ange det i beställningen. Då får 

rätt person avisering! 

 

Förhoppningen är att detta ska öka tydligheten kring vad som är beställt och av vem. Det kan t.ex. 

vara till hjälp när det är flera administratörer som hanterar gruppförskrivarkoder. Om någon av era 

kollegor redan har lagt in en beställning på förändring visas det tydligt. 

 

Avisering 
Den person som är angiven som beställare – kommer att få aviseringar via e-post. 

Avisering skickas ut automatiskt när gruppförskrivarkoden registrerats i systemet. 

Om gruppförskrivarkoden ska aktiveras i framtiden, så kommer en avisering ske – när aktivering har 

skett. 

Vid utskick så premieras ”Annan e-postadress” för mottagare som är placerade under Externa 

vårdgivare.  

 

Så en liten påminnelse: Glöm inte att kolla era kontaktuppgifter i Skånekatalogen!  

Slutord 
Det var allt för denna gång!  

Har ni några frågor så finner ni kontaktuppgifter här: 

Support och kontakt - Skånekatalogen - Vårdgivare Skåne (skane.se) 

https://vardgivare.skane.se/it/it-stod-och-tjanster-a-o/skanekatalogen/support-fragor-och-katalogansvariga/
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