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Regelverk personidentiteter i Region Blekinge 
Vårdinformationsstöd, journalsystem och andra relaterade system inom Region Blekinge 
kan ses som en del av patentens journal. I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och 
sjukvården; HSLF-FS 2016:40 5 kap ska vårdgivaren säkerställa att patientjournalen 
innehåller en entydig identifikation av den berörda patienten (3§) 
Samt att vårdgivaren ska säkerställa att det är möjligt att föra patientjournal om 1. en 
patients identitet inte kan fastställas, 2. en patient saknar svenskt personnummer, eller 
3. en patient har skyddade personuppgifter (4 §). Länk; Senaste version av HSLF-FS 
2016:40 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling 
av personuppgifter i hälso- och sjukvården - Socialstyrelsen 
 
Godkända personidentiteter i Region Blekinge är: 
 

• Svenskt personnummer, efternamn och förnamn. Om individ har skyddad 
identitet anges ”skyddad identitet” istället för namn. OBS! Personnumret måste 
vara aktivt på Skatteverket för att registrering på det ska tillåtas. 

• Blekinges reservnummer gäller för personer som ej tilldelats/saknar/har inaktivt 
fullständigt svenskt personnummer eller har samordningsnummer. 
Reservnummer tas fram ur NCS Cross reservnummertjänst. Reservnummer från 
annan region får inte användas. 

• Oidentifierade patienter. Som personnummer anges akutens nummer för 
oidentifierad patient. 

 
Dokumentation i verksamhetssystem 

• All dokumentation sker enbart i MittVaccin enligt det arbetsflöde som är 
uppbyggt i journalstödet. Dokumentation görs i direkt samband med 
genomförandet av vaccinationen enligt nedan.  

• Observera att i MittVaccin får vaccinationer aldrig registreras på 
samordningsnummer eller inaktivt personnummer. 

• Personer med samordningsnummer och inaktivt personnummer ska alltid 
registreras på reservnummer i MittVaccin – viktigt! 

• Reservnummer för journaldokumentation i Region Blekinge tas fram via NCS 
Cross enligt gängse rutin. Har patienten reservnummer i Region Blekinge sedan 
tidigare ska detta användas. 

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/201640-om-journalforing-och-behandling-av-personuppgifter-i-halso--och-sjukvarden/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/201640-om-journalforing-och-behandling-av-personuppgifter-i-halso--och-sjukvarden/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/201640-om-journalforing-och-behandling-av-personuppgifter-i-halso--och-sjukvarden/
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• Covid-19 vaccination: Registrera även vaccinationen manuellt i NVR (nationellt 
vaccinationsregister) på inaktivt personnummer eller samordningsnummer för 
att patienten ska kunna få ut covidbevis via e-hälsomyndigheten. 

• Reservnummer kan ej användas för registrering i NVR då dessa ej generar 
covidbevis För att kunna registrera vaccinationer manuellt i NVR, se länkar 
nedan: 

Manual – Registrera vaccinationer i det nationella vaccinationsregistret (NVR) — 
Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 
 
Manual – Skapa och administrera ett konto för manuell rapportering till det nationella 
vaccinationsregistret (NVR) — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 
 
 
 

 

 
 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/nationella-vaccinationsregistret/sa-sker-rapportering/manual-registrera-vaccinationer/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/nationella-vaccinationsregistret/sa-sker-rapportering/manual-registrera-vaccinationer/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/nationella-vaccinationsregistret/sa-sker-rapportering/manual-skapa-och-administrera-ett-konto/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/nationella-vaccinationsregistret/sa-sker-rapportering/manual-skapa-och-administrera-ett-konto/

