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Specifikation utlämning av publik enhetsinformation
Krav för utlämning
Organisation/tjänst som erhåller publik enhetsinformation från HSA har godkänts av
HSA förvaltningsgrupp och tecknat avtal med tillhörande HSA-policytillämpning med
Inera AB.

Beskrivning av innehåll
Objekten är av typerna organisation, enhet eller funktion (har objektklasserna
hsaOrganizationExtension eller HSARoleExtension) och är markerade med ”Visas för”
Allmänheten/Internet (hsaDestinationIndicator=03).
Följande uppgifter (attribut) ingår i utlämnandet. För information om attributen och dess
innehåll, se HSA-schema på www.inera.se/hsa.
Attribut
1177-kontaktkortslänk
alternativt namn
alt-text
beskrivning
besöksadress
besöksregler för anhöriga
besökstider för anhöriga
bild
direkttelefon
enhetstyp
fax
geografisk plats
geografiska koordinater
geografiska koordinater SWEREF 99 TM
innehållsansvarig
HSA-id
kommunkod
kommunnamn
logotyp
länskod
länsnamn
objektets namn

Attributets LDAP-namn
hsaVpwWebPage
ouShort
hsaAltText
description
street (streetAddress)
hsaVisitingRules
visitingHours
jpegPhoto
telephoneNumber
hsaBusinessType
facsimileTelephoneNumber
l (localityName)
geographicalCoordinates
geographicalCoordinatesSweref99TM
hsaDirectoryContact
hsaIdentity
municipalityCode
municipalityName
hsaJpegLogotype
countyCode
countyName
1
DN, distinguished name

1

Objektets placering (sökväg) i katalogen, t.ex. ou=Akutmottagningen Varberg,ou=Akutkliniken Varberg,ou=Område
1,ou=Hallands sjukhus Varberg,o=Region Halland,l=Hallands län,c=SE. Endast den första delen (o för organisation, ou
för enhet, cn för funktion) ska användas för namnsättning av objektet.
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Attribut
områdesansvar
organisationsnummer
postadress
postnummer
remisskrav
senaste förändringstidpunkt
skapandetidpunkt
slutdatum
startdatum
telefontid
texttelefon
tid för dropin-besök utan tidsbokning
webbadress
verksamhet
verksamhetskod
vårdform
vägbeskrivning
växeltelefon
åldersregler för vårdkontakt
ägarform
öppettider
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Attributets LDAP-namn
hsaHealthCareArea
orgNo
postalAddress
postalCode
hsaVisitingRuleReferral
modifyTimeStamp
createTimeStamp
endDate
startDate
telephoneHours
hsaTextTelephoneNumber
dropInHours
labeledURI
businessClassificationName
businessClassificationCode
careType
route
hsaSwitchboardNumber
hsaVisitingRuleAge
management
surgeryHours

Form (teknik) för utlämnandet
Informationen tillgängliggörs som zippade XML-filer via Internet. URL m.m. specificeras
separat. SITHS servercertifikat krävs för anropande tjänst.
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