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Viktig information om förändringar i 
testmiljöerna för Befreg och LRPP 
 
Syfte: 

I höst kommer projekt Ny Personuppgiftstjänst VGR att driftsätta första delen av en rad 
förändringar i arbetet med att införa en ny personuppgiftstjänst i VGR.  

Första delen innefattar:  

 Byte till Inera som hämtningskälla för Befreg vid sökning på person- och 
samordningsnummer (uppslag via webservice, COM+ och 
från Befreg användargränssnitt). 

 Byte till Inera som hämtningskälla för avisering av 
folkbokföringsuppgifter till Befreg. 

 Byte av hämtningskälla för LRPP bakåtuppslag från ELVIS CPM/Västfolket 
till Befreg vid sökning på personnummer och samordningsnummer. 

Bakgrund: 

Dagens Befreg hämtar folkbokföringsuppgifter från Västfolket, som i sin tur hämtar sina 
uppgifter från Skatteverket. VGRs nya personuppgiftstjänst, som bygger vidare på Befreg, 
kommer istället att hämta personuppgifter från Ineras nationella personuppgiftstjänst. 
Inera hämtar i sin tur sina uppgifter från Skatteverket. Även Befregs testmiljö byter 
hämtningskälla från Västfolket/ SKV Navet test till Inera PU test.  

LRPP (LookUpResidentForPatientProfile) hämtar idag personuppgifter från ELVIS/CPM 
och Västfolket vid sökning på person- och samordningsnummer medan uppgifter för 
reservnummer hämtas från Befreg. För att få en gemensam källa för hämtning av 
personuppgifter styr vi om LRPP att enbart slå mot Befreg. Detta innebär att även LRPP 
test (QA) styrs om så att alla frågor routas att gå mot Befreg. 

Hur påverkas system som idag har koppling mot Befreg 
testmiljö? 

När Befregs testmiljö styrs om till Inera kommer vi ha tillgång till annan källa för testdata 
än vad vi har idag. Inera PU testmiljön har ingen koppling till Skatteverket Navet test som 
dagens Befreg har (via Västfolket test). Istället har Inera manuellt registrerat information 
på testpersoner vilket innebär att testdata kan skilja sig åt på attributnivå (t ex namn, 
adress, länskod, sekretessmarkering osv).  
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Detta innebär att system som idag har koppling mot Befreg test kan få annan information 
än förväntat på testnummer som uppdateras efter att Befreg tests koppling blivit bytt mot 
Inera PU test. 

Vad behöver göras nu? 

Den testmiljö som projektet tillhandahåller för system och acceptanstester under våren 
2021 kommer att vara kopplad mot Befreg Ny test som har koppling till Inera PU test. 

Projektet har tagit fram specifika testdata som rekommenderas för de testfall som utförs 
under initiering av projektet. Dessa testdatanummer finns idag inte i Befreg test och 
använder man de rekommenderade numren så riskerar man inte att skriva över eventuell 
lokal data som man redan hämtat från Befreg test innan man kopplade om mot den nya 
testmiljön.  

Befreg test (befintlig testmiljö) kommer att vara oförändrad fram tills dess att Befregs 
förändringar driftsätts Q3 2021. 

Det är viktigt att man förbereder sig på de förändringar som kommer att ske när 
nuvarande Befreg testmiljö förändras, t ex om beroenden finns till viss testdata. Man kan 
naturligtvis välja att peka om sin testmiljö redan nu. 

Gällande LRPP test (QA) så är denna redan ompekad (gjordes den 26/5 -21) att gå mot 
Befreg ny testmiljö. De system som har LRPP integration I testmiljön behöver alltså inte 
göra någonting för att peka om utan samma URL och certifikat som tidigare används. 

Utbildningsmiljöer 

Projektet kommer att tillhandahålla en ny utbildningsmiljö – Befreg ny utbildning.  

För de system som idag har specifika utbildningsmiljöer som är kopplade mot Befreg test 
är det viktigt att styra om så att dessa istället kopplas till Befreg ny utbildning efter 
driftsättningen Q3 2021. Detta på grund av att Befregs nya testmiljö skall renodlas till att 
helt och hållet vara en testmiljö för system och acceptanstester.  

Vid frågor kontakta 
Projekt Ny Personuppgiftstjänst VGR 

IT-Projektledare: Martin Erlandsson. martin.erlandsson@vgregion.se 
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