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Nyhetsbrev för Skånekatalogen
Releaseinformation, förändringar och händelser i, eller som påverkar, Skånekatalogen .
Vi börjar närma oss sommaren och för katalogtjänster så har våren varit händelserik och intensiv. Vi
har bland annat arbetat med förberedelse inför den nya anpassade vårdorganisationen och andra
förberedelser inför SDV.
Innan sommarens ledigheter så kommer vi att släppa en release med funktionalitet som beskrivs
nedan. En stor förändring är att katalogadministratörer i vissa förvaltningar, se vilka via länk i
releaseinformationen, från och med 3/6 kommer att få mail innehållande medarbetare som har en
eller flera personposter med passerade tom-datum inom tidsintervallet sju dagar bakåt i tiden. Dessa
poster ska hanteras enligt en specifik rutin och till den finns det en länk i mailet.
Releaseinformation
Nedan finner ni information om vilka ärenden som är med i kommande release. Informationen är
sammanfattad, önskas utökad information kontakta katalogansvarig eller undertecknad för att ta del
av fullständigt lösningsförslag.
ID: 2021-3 produktionsdatum 2021-06-03
Ärende: 6072 – Informera katalogadministratörer om utgångna personposter
Mailutskick till endast katalogadministratörer sätts igång och vissa informationsrutor i Lewa får nytt
utseende. Läs mer om förändringen här.
Ärende: 4951 – Visa behörigheter/roller vid flytt av enskild medarbetare
Formuläret vid flytt av personpost enskild medarbetare är uppdaterat med information angående
vilka behörigheter/roller som berörd medarbetare har. I manualen finns det information hur det ska
hanteras.
Ärende: 5990 – Fast placering av Spara/avbryt knappen
Spara/avbryt knappen som alltid visas längst ned i Lewa vid redigering kan ibland hindra inmatning i
underliggande drop-down meny. Problematiken gäller endast webbläsare Internet Explorer.
Ärende: 6017 – Nytt HSA-schemaversion 4.16
Vi inför löpande schemaförändringar i linje med nationell HSA-katalog.
1. ”Specialistutbildning” byter namn till ”Specialitet” samt får en lite annorlunda hantering i
databasen.
2. Tillägg av ägarform ”Region”. Vid nästa schema (4.17) så försvinner möjligheten att ange
ägarform ”Landsting/Region”
3. Tillägg av vissa verksamhetskoder.
4. Borttag av verksamhetskod.

