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Västra Götalandsregionen 

Handläggare: Monica Almén 

Telefon: 076-116 94 90 

E-post: monica.almen@vgregion.se

Skyddade personuppgifter 

Inledning 

När man talar om skyddade personuppgifter menar man i allmänhet 

sekretessmarkering, möjligheten till kvarskrivning och fingerade personuppgifter. 

 

Sekretessmarkering innebär en markering i folkbokföringsregistret. Markeringen 

avser alla uppgifter om en person och tjänar som en varningssignal om att särskild 

försiktighet bör iakttas vid bedömning av om uppgifter om en person i fråga bör 

lämnas ut. 

Tre sekretessnivåer 

Sekretessmarkering 

Skatteverket aviserar sekretessmarkeringen till andra myndigheter tillsammans med andra 

uppgifter om personen. Markeringen innebär alltså inte att uppgifter utesluts vid 

aviseringen. När sekretessmarkeringen tas bort aviseras detta. På vilket sätt 

sekretessmarkeringen visas i mottagarnas register styrs helt och hållet av mottagaren själv. 

Mottagaren kan t.ex. bestämma att sekretessmarkeringen ska visas som en blinkning på 

skärmen. Mottagande myndighet svarar själv för hantering av sekretessmarkeringen. Detta 

gäller även kommuner och landsting då sekretessmarkerade personuppgifter aviseras till 

dem.  

 

Markeringen innebär inte automatiskt att något beslut om att sekretess gäller. 

Frågan om utlämnande ska alltid prövas mot bakgrund av omständigheterna i det 

enskilda fallet. Den sekretessmarkering som följer med vid aviseringen är endast 

avsedd att ge mottagaren en varningssignal om att uppgift om personen inte får 

lämnas ut utan att noggrann prövning har gjorts. 

 

En sekretessmarkering i folkbokföringsregistret är den minst avancerade 

skyddsåtgärden. För att en person ska få en sekretessmarkering krävs en reell 

hotbild som ska kunna styrkas med t.ex. intyg från sociala myndigheter eller 

polisen, en dom eller ett beslut om kontaktförbud. Omprövning av 

sekretessmarkeringen sker i regel varje år. 

Kvarskrivning 

Kvarskrivning ger ett större skydd och innebär att personen får fortsätta att vara 

folkbokförd i den kommun personen senast bodde. Den nya, verkliga bostadsorten 

aviseras inte till aviseringsmottagarna utan endast ”c/o Skatteverket”. 

Kvarskrivning kan också kombineras med en sekretessmarkering (som aviseras). 
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För att få kvarskrivning krävs det en betydligt allvarligare hotbild mot en person. 

Kvarskrivning är tidsbegränsad och beviljas högst tre år i taget. Ansökan görs hos 

Skatteverket. 

Fingerade personuppgifter 

Den mest avancerade skyddsåtgärden som kan erbjudas är fingerade 

personuppgifter. Detta innebär att en person får en ”ny identitet”. Denna 

skyddsåtgärd är mycket svår att få, och den beviljas endast då hotbilden är 

extrem.  

 

Ett medgivande att använda fingerade personuppgifter kan begränsas till viss tid, 

dock högst fem år. Ansökan görs hos Polismyndigheten, som fattar beslut om du 

ska få fingerade personuppgifter. Den nya identiteten inregistreras så att det inte 

framgår att det rör sig om fingerade personuppgifter. Den gamla identiteten 

avregistreras som obefintlig. Kopplingen mellan identiteterna finns endast hos 

Polismyndigheten. 

Västra Götalandsregionens befolkningsregister 
”Västfolket” 

Västra Götalandsregionen har inrättat ett befolkningsregister för att förse 

förvaltningarnas verksamhetsregister med aktuella folkbokföringsuppgifter. 

Skatteverkets avisering till regionens befolkningsregister inkluderar även 

sekretessmarkerade personuppgifter. De sekretessmarkerade personuppgifter som 

finns i Västra Götalandsregionens befolkningsregister har ett starkt sekretesskydd. 

Folkbokföringssekretess enligt 22 kapitlet 1 § offentlighets- och sekretesslagen 

(OSL) gäller även för personuppgifter i landstingens befolkningsregister.  

 

De sekretessmarkerade personuppgifterna lämnas inte ut till förvaltningarnas 

verksamhet (t.ex. till lokala patientregister). Inom regionen är det endast ett fåtal 

personer som har tillgång till de spärrade personuppgifter som kan förekomma i 

regionens befolkningsregister. 

Sekretess för uppgift om enskilds personliga förhållanden 
oavsett i vilket sammanhang uppgiften förekommer 

Adress, telefon, m.m. 

Enligt 21 kapitlet 3 § OSL gäller vidare sekretess för uppgift om en enskilds 

bostadsadress eller annan jämförbar uppgift som kan lämna upplysning om var 

den enskilde bor stadigvarande eller tillfälligt, den enskildes telefonnummer, e-

postadress eller annan jämförbar uppgift som kan användas för att komma i 

kontakt med denne samt för motsvarande uppgifter om den enskildes anhöriga, 

om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till 

denne kan komma att utsättas för hot eller våld eller lida annat allvarligt men om 

uppgiften röjs. 

Sekretessmarkerade personuppgifter inom hälso- och 
sjukvården 

Inom hälso- och sjukvården gäller sekretess enligt 25 kapitlet 1 § OSL för uppgift 

om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden om det inte står 
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klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller honom närstående lider 

men. 

Krav på identifiering av patienter inom hälso- och 
sjukvården 

För att minimera säkerhetsrisker vid vård och behandling är det väsentligt inom 

all hälso- och sjukvård att patientens identitet är styrkt. I 3 kapitlet 6 § 

patientdatalagen föreskrivs bl.a. att en patientjournal ska innehålla de uppgifter 

som behövs för en god och säker vård av patienten. Om uppgiften finns tillgänglig 

ska en patientjournal alltid innehålla uppgift om patientens identitet. Enligt 

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering och 

journalföring i hälso- och sjukvården måste vårdgivaren ha rutiner för att hantera 

journalföring för patienter med sekretessmarkerade uppgifter, patienter som är 

kvarskrivna och patienter som använder fingerade personuppgifter.  

 

När en person (patient) med sekretessmarkerade personuppgifter tar sjukvårdens 

tjänster i anspråk behöver vårdgivaren således ha tillgång till vissa uppgifter om 

patienten. I sådana fall är det enklast att inhämta uppgifter från personen själv. I 

samband härmed bör vårdgivaren dels upplysa patienten om varför det är viktigt 

för vårdgivaren att få patientens personuppgifter dels till patienten lämna 

information om sekretesskydd kring uppgiften och hur man i övrigt hanterar 

sekretessmarkerade personuppgifter hos vårdgivaren. 

Rutiner för sekretessmarkerade personuppgifter 

För att säkerställa att sekretessmarkerade personuppgifter inte lämnas ut av 

misstag måste vårdgivare ha rutiner för hur dessa uppgifter ska hanteras. 

Regionstyrelsen har den 10 maj 2005, § 117, beslutat om riktlinjer för hantering 

av personer med skyddade personuppgifter. 

http://intra.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/Regionstyrelsens%20kansli/S%c3%a4kerhet/Persons%c3%a4kerhet/Riktlinjer%20skyddad%20identitet%2005-09-28.pdf
http://intra.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/Regionstyrelsens%20kansli/S%c3%a4kerhet/Persons%c3%a4kerhet/Riktlinjer%20skyddad%20identitet%2005-09-28.pdf

