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2 Byte av vanligt personnummer (normalfall)
• Gå till” Studentuppgifter”, sedan till ”Hantera identitet”, Välj 

sedan alternativet ”byt personnummer” på vald identitet. 



3
Byte av interimspersonnummer på grund av att födelsedatum eller kön 
är felaktigt

• I dessa fall ska man (till skillnad mot i gamla Ladok) INTE skapa ett nytt 
interimspersonnummer och sedan göra ett byte. I stället går man in i 
alternativet ”Ändra personuppgifter” och anger nytt födelsedatum 
och/eller nytt kön. Då skapas ett nytt, korrekt interimspersonnummer i 
studentregistret. Observera att det kan ta en stund innan bytet står 
igenom överallt i Ladok!



4 Byte av lokalt interimspersonnummer
• Om man anger ett sådant nummer i Ladok ser det ut 

så här:

• Om man klickar på ”Inget pnr” kan man gå vidare och 
ändra uppgifter för personen. Gå till” Studentuppgifter” 
och välj alternativet ”Skapa interimspersonnummer”:



5 Byte av lokalt interimspersonnummer (fortsättning)

• Då skapas ett nytt, korrekt interimspersonnummer i 
studentregistret. Observera att det kan ta en stund innan bytet 
slår igenom överallt i Ladok! Man kan sedan vid behov byta 
detta personnummer på vanligt sätt. 



6 Byte av personnummer i folkbokföringen
• Det förekommer att personnummer ändras i 

folkbokföringen. De vanligaste orsakerna är korrigering 
av födelsedatum eller könsbyte. 

• Sådana ändringar skall numera föras över automatiskt 
från Navet (Skatteverket) till det gemensamma 
studentregistret och därigenom också till Ladok. 

• Man behöver alltså i dessa fall INTE byta 
personnummer i Ladok eller i NyA.



7 Ersättning (sammanslagning)
• Sammanslagning går ej att genomföra på samma sätt 

som i gamla Ladok

• Man ersätter i stället en identitet med en annan, detta 
genomförs av nationell administratör

• Ingen automatisk flytt av uppgifter till det nya 
personnumret.

• Funktionalitet finns nu för kopiering av registreringar 
och resultat



8 Ersättning (fortsättning)

• Ersättning genomförs som tidigare av nationell 
administratör. Kopiering av registreringar och 
resultat genomförs av andra linjens support.

• Lärosätet skapar JIRA-ärende:
• Endast en student per ärende.
• Ärendetyp = Ändring nationell info.
• Säkerhetsnivå = Ladokkonsortiet
• Personuppgifter anges endast i de fält som är avsedda för 

detta.



9

• Uppgifter om antagningar till paketeringar (t ex 
program, inriktningar, utbytesstudier och utbildning på 
forskarnivå) måste läggas in av lärosätet innan 
kopiering av registreringar och resultat kan påbörjas. 

• Observera att antagning (förväntat deltagande) på kurs 
inte ska läggas in om det redan finns en registrering på 
kursen.

• Om det skapats förväntat deltagande på en sådan 
kurs genom programmets/paketeringens struktur ska 
detta tas bort av lärosätet.

Ersättning (fortsättning)



10

• Lärosätena lägger in övriga uppgifter, t ex tillgodoräknande, 
examina, aktivitet och finansiering av studier på forskarnivå, 
anteckningar och andra specifikationer. Detta kan vänta till efter 
kopiering av registreringar och resultat. Lärosätena måste själva 
bedöma studieavgiftsskyldighet.

• När ersättningen är klar och övriga uppgifter är inlagda lämnar 
nationell administratör över ärendet till supporten för kopiering av 
registreringar och resultat till det nya personnumret.

• Supporten tar också kontakt om det uppstår några problem och 
meddelar sedan rapportören när kopieringen är klar.

Ersättning (fortsättning)



11

• För att hitta uppgifterna på det gamla personnumret gör man så 
här:
 Sök fram studenten via det nya, ersättande personnumret.
 Gå till studentuppgifter, Identitetsuppgifter
 I historiken ska det finnas en post som innehåller en länk till 

studenten på det gamla, ersatta personnumret. Det är bara via 
den länken man kan se uppgifterna

Ersättning (fortsättning)



12 Till sist
• Mer information finns i Ladokvägledningen

• Vidareutveckling av funktionalitet: se åtgärd LADOKSUPP-6812

• Mina kontaktuppgifter:

• E-post Hans.Persson@stu.lu.se

• Tel arbete 046-2227060

• Mobil 070-5344244

• Jag kommer att gå i pension den 1 oktober 2019

https://jira.its.umu.se/browse/LADOKSUPP-6812
mailto:Hans.Persson@stu.lu.se
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