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Nyhetsbrev nr 4 för Skånekatalogen – 2022 
 

Nu är det äntligen dags för en ny förändring i Skånekatalogen. Driftsättning sker torsdagen den 1 

december 2022 kl. 17:00. 

Denna gång har vi fokuserat på anpassningar till en ny version av det nationella HSA Schema version 

4.19. Nedan finner ni de viktigaste förändringarna. 

 

Hantering av bilder 
Vi har genomfört ett par förändringar kring bildhantering. Lämpligtvis börjar vi med en bild och 

fortsätter sedan med en längre beskrivning. 

 

 

Figur 1 Enheter - Uppladdning av bild 
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Nyttjanderätt 
Bilder i Skånekatalogen och i HSA kan användas i  flera olika sammanhang. För att göra det lite 

tydligare för en användare och våra administratörer, så införs informationstexter – vid uppladdning 

av bilder. 

Budskapet är att ladda upp bild, innebär att Region Skåne får nyttjanderätt (**) på bilden. Detta 

behöver kontrolleras innan bilden laddas upp.  

Därmed kommer vi att visa uppmaningar med följande grundbudskap: 

Genom att ladda upp en bild så ger du Region Skåne nyttjanderätt till bilden 

Dessa uppmaningar kommer att visas vid all uppladdning av bilder. Texten kan skilja något beroende 

på om man redigerar enheter/funktioner eller personer. 

Hantering av bilder - Storlek 
Vid uppladdning av bilder, så har vi tidigare haft en inbyggd funktion som förminskar bilderna 

automatiskt. Denna funktion hade den oönskade effekten att bilden mindre än originalet. Vilket leder 

till att bilden får en sämre kvalité när den visas på 1177.se. 

Vi har nu valt att stänga av denna funktion – och i stället bara kontrollera bildens egenskaper vid 

uppladdning. Man kommer endast att kontrollera bilden filstorlek (max 50 kB) samt bildformat 

(JPEG/JPG). 

Rekommendationer av format 
Vid uppladdning av bilder till enheter och funktioner – så inför vi en informationstext som beskriver 

en rekommendation om bildens proportioner (höjd/bredd förhållande). 

(**) 

Begreppen äganderätt och nyttjanderätt grundar sig i lag: 

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk Svensk författningssamling 

1960:1960:729 t.o.m. SFS 2022:485 - Riksdagen 

En mer praktiskt beskrivning är utgiven av Svenska Fotografers Förbund: Tio frågor om lag och rätt - 

SFF (sfoto.se) 

 

Benämning ”Alternativt namn” byter namn 
Benämningen ”Alternativt namn” (ouShort) byter namn till ”Förkortat namn”. 

 

Uppdaterade värdemängder 
En del av de värdemängder vi använder, har fått några förändringar. 

Visas för 
Egenskapen ”Visa för” följande värde: 

• 1177.se 
 

Detta värde byter nu benämning till: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1960729-om-upphovsratt-till-litterara-och_sfs-1960-729
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1960729-om-upphovsratt-till-litterara-och_sfs-1960-729
https://www.sfoto.se/juridik/tio-fragor-om-lag-och-ratt/
https://www.sfoto.se/juridik/tio-fragor-om-lag-och-ratt/


      

3 (8) 

 

• 1177.se och andra internettjänster med godkänd HSA-anslutning 
 

Egenskapen har samma funktion redan idag, så därmed är det ingen faktisk förändring av 

tillämpningen. Förändringens syfte är att det ska vara mer informativt vad markeringen innebär. 

Mao. så vill vi belysa att informationen om enheten/funktionen även kan ges ut till andra 

organisationer/företag som har ansökt om att får hämta information från HSA – m.a.o. att de har en 

godkänd HSA-anslutning.  

 

 

Verksamhetskoder 
Kodverket Verksamhetskoder berörs 7 verksamhetskoder: 

• 1 ny kod 

• 1 borttagen kod (borttagen kod ersätts av befintlig kod 1626) 

• 5 uppdaterade koder 
 

Notera: En del av dem ska inte kombineras! 
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Ny kod 
Kod Benämning Beskrivning Kodningskriterier Område 

1171 ME/CFS-verksamhet Verksamhet där man i ett multiprofessionellt team erbjuder 
utredning till personer med misstänkt myalgisk encefalomyelit (ME) 
och chronic fatigue syndrome (CFS) samt ger råd om behandling. 
Initial utredning för att utesluta andra sjukdomar krävs innan remiss 
kan tas emot.  
Verksamheten utgör remissinstans för både primärvård och 
specialiserad vård.   
Sjukdomen ME/CFS kallades tidigare enbart för kroniskt 
trötthetssyndrom (från engelskans chronic fatigue syndrome, CFS). 

Specialistläkarkometens krävs. Medicinsk verksamhet 

 

Borttagen kod 
Följande kod(er) kommer att tas bort. Denna ersätts med befintlig kod 1626. 

Kod Benämning Beskrivning 

1604  Allmänpsykiatri, vuxna  Verksamhet där man hos vuxna handlägger psykiska sjukdomar 

som inte handläggs inom annan specialiserad psykiatrisk 

verksamhet eller ingår i primärvårdens uppdrag.  
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Uppdaterade koder 
Kod Benämning Beskrivning Kodningskriterier Kodningstips Område 

1121 Rehabiliteringsmedicin Verksamhet där man erbjuder 
rehabilitering för patienter efter 
funktionsnedsättande sjukdom 
och skada t.ex. stroke, traumatisk 
hjärnskada, långvarig smärta eller 
multitrauma. 

Specialistläkarkompetens 
inom rehabiliteringsmedicin 
krävs. 

Koden ska endast användas 
om det inte finns några andra 
rehabiliteringsmedicinska 
koder som bättre beskriver 
aktuell verksamhet. Jfr: 1155 
Neurologisk rehabilitering; 
1147 Smärtrehabilitering. 

Medicinsk verksamhet 

1161 Specialiserad 
rehabilitering 

Verksamhet inom specialiserad 
vård där man erbjuder 
rehabilitering för patienter som 
har behov av den specialiserade 
vårdens rehabiliteringsresurser. 
Specialiserad rehabilitering kan 
bedrivas i öppen vård, sluten vård 
och hemsjukvård. 

Specialistläkarkompetens 
krävs. 

Jfr 1516 
Primärvårdsrehabilitering. 
Koden 1161 ska endast 
användas om det inte finns 
några andra koder inom 
specialiserad rehabilitering 
som bättre beskriver aktuell 
verksamhet. Jfr: 1121 
Rehabiliteringsmedicin; 1155 
Neurologisk rehabilitering; 
1137 Strokevård; 1109 
Geriatrisk rehabilitering; 1147 
Smärtrehabiliterings-
verksamhet; 1162 Onkologisk 
rehabilitering; 1627 
Stressrehabilitering. 

Medicinsk verksamhet 
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1626 Psykiatri, vuxna Verksamhet där man där man hos 

vuxna handlägger psykiska 
sjukdomar, som inte handläggs 
inom annan specialiserad 
psykiatrisk verksamhet eller ingår 
i primärvårdens uppdrag. 

Specialistläkarkompetens 
inom psykiatri krävs. 

Koden ska endast användas 
om det inte finns några andra 
specialiserade psykiatrikoder 
som bättre beskriver aktuell 
verksamhet. Jfr: 1607 
Äldrepsykiatri; 1619 
Psykosvård; 1621 Affektiva 
sjukdomar, verksamhet; 1605 
Dövpsykiatri; 1625 
Ätstörningsvård, vuxna; 1623 
Neuropsykiatri, vuxna; 1624 
Beroendevård, vuxna; 1606 
Familjebehandlingsverksamhet
; 1630 Verksamhet för unga 
vuxna med psykisk ohälsa. 

Psykiatrisk verksamhet 

1630 Verksamhet för unga 
vuxna med psykisk 
ohälsa 

Verksamhet där man, ofta i ett 
multiprofessionellt team, erbjuder 
stöd och hjälp till unga vuxna som 
upplever psykisk ohälsa. Inom 
verksamheten finns kunskap om 
unga vuxnas situation i samhället. 
Exempel på insatser är 
samtalsbehandling och ibland 
erbjuds även hjälp med kontakt 
med samhällsaktörer såsom 
försäkringskassa och 
arbetsförmedling.  
Verksamheten kan bedrivas inom 
specialistpsykiatri eller inom 
primärvård. Verksamheten går 
utöver den vård som kan ges 
inom elevhälsa, på 
ungdomsmottagningar och inom 
beroendevård.  
Vilken ålder som avses i 
begreppet unga vuxna kan skilja 
sig åt mellan regioner, och kan 
spänna mellan 16 och 29 år.  

Specialistläkarkompetens 
inom allmänmedicin eller 
psykiatri samt psykolog-, 
kurators- eller 
psykoterapeutkompetens 
krävs. 

Jfr 1519 Ungdomsmottagning, 
verksamhet; 1024 Psykiatri, 
barn och ungdom; 1626 
Psykiatri, vuxna; 1517 
Skolhälsovård; 1041 
Beroendevård, barn och 
ungdom, 1624 Beroendevård, 
vuxna. 

Psykiatrisk verksamhet 
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1708 Radiologi Verksamhet där man med hjälp 

av bildgivande morfologiska och 
funktionella metoder 
diagnostiserar och behandlar 
sjukdomar samt utvärderar 
terapi.Verksamheten kan 
inkludera en rad olika radiologiska 
inriktningar, som kärlradiologi, 
gastrointestinal radiologi och 
thoraxradiologi. Även verksamhet 
där man utför undersökningar 
med hjälp av ultraljud, MR och 
PET m.m. kan innefattas. 

Specialistläkarkompetens 
inom radiologi krävs. 

Koden ska endast användas 
om det inte finns några andra 
radiologikoder som bättre 
beskriver aktuell verksamhet. 
Jfr: 1706 MR-verksamhet; 
1720 PET-verksamhet; 1702 
Datortomografi-verksamhet; 
1721 Ultraljudsverksamhet.  

Radiologisk verksamhet 
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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/

