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Verksamhetsinformation om ”Falsk 
identitet”, ny avregistreringsorsak 
från Skatteverket 
Informationen är framtagen i samråd med regionjurist, chefläkare och regionutvecklare för 

beredskap och säkerhet. 

Bakgrund 
Information från Skatteverket 2018-07-03:  

”I och med vissa ändringar i folkbokföringslagen (1991:481), som har trätt i kraft den 1 juli 2018, blir 

det möjligt för mottagare av folkbokföringsuppgifter via Navet (Skatteverket) att få uppgift om en ny 

avregistreringsorsak. Bakgrunden till ändringen i lagen är att öka kvaliteten i folkbokföringen. 

Ändringen innebär att den som har registrerats under en falsk identitet ska avregistreras från 

folkbokföringen när det gäller den identiteten, se prop. 2017/18:145, sid 103 ff. Den nya 

avregistreringsorsaken är: FI - Falsk identitet. Det är personer som är folkbokförda samt avregistrerade 

som utvandrade respektive försvunna som kan avregistreras som Falsk identitet”  

Förändringar genomförda i Västfolket 2018 
Västfolket är det system i som förser regionens system med folkbokföringsuppgifter från 

Skatteverket. Västfolket driftsatte en förändring som innebär att personposter med Falsk 

identitet (FI) hanteras som Tekniskt avregistrerad (TA) med tillägget att förnamn, efternamn 

och mellannamn kommer ersättas med texten ”Falsk identitet”. På det sättet har integrerade 

system möjlighet att på ett tydligt sätt visa användaren att personnumret är avregistrerat som 

Falsk identitet. Västfolket kommer ha kvar alla personuppgifter om det finns behov att ta del av 

dem.  

Hantering av patient som söker med personnummer 
avregistrerat som ”Falsk identitet” 
Enligt Regeringens proposition 2017/18:145 § 22 ska ett personnummer som är avregistrerat 

som Falsk identitet inte användas i samhället. Dokumentation och behandling av en person med 

ett sådant nummer bör ske på en ny identitet. Har patienten inget giltigt personnummer eller 

samordningsnummer, får registrering ske på ett reservnummer.  

Då vi inte har information om varför ett personnummer blivit avregistrerat som Falsk identitet 

ska inte koppling eller sammanslagning genomföras i något journalsystem. Anledningen är att 

vi inte vet om flera personer kan ha använt sig av personnumret.  
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Vården kan ha journaldokumentation, remisser, bokningar m.m. som har betydelse för 

patienten som behöver hanteras. Förekommer sådan journaldokumentation måste någon 

medicinskt ansvarig gemensamt med patienten säkerställa vilka uppgifter som tillhör patienten 

och ta ställning till om journaldokumentation behöver föras över eller om en sammanställning 

ska dokumenteras med hänvisning till det avregistrerade personnumret. Journaluppgifter under 

den ”Falska identiteten” får inte raderas vid överföring.   

Systeminformation hantering av Falsk identitet 
ELVIS 

Melior 

Obstetrix 

Västfolket 

Relaterad information  
Nyhet Skatteverket 

Regeringens proposition §22  

Folkbokföringslag (1991:481) §22 

Skatteverket Allmänbeskrivning (avregistreringsorsak, koder se sid 14) 

Vid frågor kontakta 
Objekt Person, organisation och funktion 

vastfolket.vgrit@vgregion.se 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/22ae1b28-43d8-4cef-a953-8aa4509634f9/ELVIS_Hantering%20av%20patient%20avregistrerad%20med%20Falsk%20identitet.pdf?a=false&guest=true
http://intra.vgregion.se/sv/Insidan/IT/Jag-vill-veta-mer-om-ISIT-i-VGR/Objekt--objektsidor/Huvudprocess-vard/RFM/Regionala-rutiner-Melior/
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/67a61ce6-76b3-4d58-abed-9bb665bfb8aa/Falsk%20identitet.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/cfb4e3f5-0dc8-46ed-adc5-ab0e98a4b304?a=false&guest=true
https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/myndigheter/informationsutbytemellanmyndigheter/navethamtauppgifteromfolkbokforing/nyheter/2018/nyheter/nyavregistreringsorsakfalskidentitet.5.2cf1b5cd163796a5c8b16d5e.html?q=Falsk+identitet
https://www.regeringen.se/4950e9/contentassets/54c11cbe03dd4685a2789ceb3e8f0268/okat-skydd-for-hotade-och-forfoljda-personer-samt-nagra-atgarder-for-att-oka-kvaliteten-i-folkbokforingen-prop.-201718145.pdf
https://www.regeringen.se/4950e9/contentassets/54c11cbe03dd4685a2789ceb3e8f0268/okat-skydd-for-hotade-och-forfoljda-personer-samt-nagra-atgarder-for-att-oka-kvaliteten-i-folkbokforingen-prop.-201718145.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/folkbokforingslag-1991481_sfs-1991-481
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/folkbokforingslag-1991481_sfs-1991-481
https://www.skatteverket.se/download/18.2cf1b5cd163796a5c8bf20e/1530691773712/AllmanBeskrivning.pdf
mailto:vastfolket.vgrit@vgregion.se

