
Region Skåne 

Systemförvaltning  

Faktaägare 

Anders PO Nilsson 

Anders.PO.Nilsson@skane.se 

 

Katalogtjänster  

Skånekatalogen   

 

1 (3) 

 

Nyhetsbrev nr 3 för Skånekatalogen – 2022 
Jag heter Anders Nilsson och är ny tf. verksamhetsansvarig för Skånekatalogen.  

Inför sommaren gör vi ytterligare en release – 2022-3. Driftsättning sker tisdagen den 14/6 klockan 

17:00. 

Årets tredje release innehåller flera tillägg och mindre anpassningar för att göra 

användarupplevelsen bättre. För en komplett förteckning av alla förändringar kommer längre ned i 

detta brev. 

 

Uppdatering av layout 
Det som kommer att märkas mest är att den övre delen av gränssnittet får en ansiktslyftning. Rent 

funktionellt är det samma funktioner som finns idag – Sök – Avancerad sök – samt navigering i trädet, 

med en twist. 

Bilderna är hämtade från vår Test-miljö. 

 

Figur 1 LEWA - ny layout 

För den observante, så finns det några små skillnader som vi skall titta lite närmare på. 
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Figur 2 Navigering 

Enhetens placering skriv nu ut – Man kan direkt klicka på den enhet som man vill navigera till. 

 

 

Figur 3 Navigeringspilar 

Pil till som pekar vänster – Navigerar direkt till Region Skåne 

Pil som pekat upp – Navigerar till den valda enhetens förälder 

 

 

Figur 4 Länk till Lewa Admin 

För att logga in i Skånekatalogen (Lewa Admin) så klickar ni på länken (se bild ovan) och loggar in 

precis som vanligt. 

 

 

Övriga förändringar 
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. 
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Säkerhetsarbete i Schemawebben samt UI-Översyn 

Innebär att en del säkerhetsfunktioner införs. Dessa påverkar funktioner som används av 

förvaltningen. Verksamheten påverkas inte. Den andra delen är UI-förbättringarna som vi gått 

igenom ovan. 

 

Beställning Namnbyte titel – läkare 

Vi ändrar nu titel ”läkare” till ”Läkare legitimerad”.  

 

Ny kontaktperson i Skat för behörigheter i Ritz 

Vi inför en ny kontaktpersonstyp – ”Nytt behov – Kontakt”. Den har lagts in som en förberedelse 

inför en ny kommande funktionalitet i våra IT-system. Mer information om denna kommer i framtida 

nyhetsbrev. Till dess så rekommenderar vi inte att använda den. 

 

Ska bara vara möjlig att ange en chef på personposter i Lewa 

”Närmsta chef” på personer – är nu begränsad till endast en. 

 

Gammal länk i mailutskick: Återlämning av eTjänstekort 

Utskick till eTjänstekortansvariga har uppdaterats med en korrekta länkar för mer information. 

 

Fel vid visning av kontaktperson 

Korrigerar ett fel som uppstår ibland när man skall visa kontaktpersoner.  

 

Möjlighet att återskapa Tilldela Uppdrag 

Denna funktion är till för CKA-rollen. Det har tidigare saknats stöd för att återskapa 

behörighetsgruppen ”Tilldela uppdrag” efter att den tagits bort i Admin LEWA. 

  

 


