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Innehåll/Funktioner i Västfolket 

 
Web-gränssnittet 
 
Allmänt 
Du kan i befolkningsregistret Västfolket söka på personer boende i Västra Götalands och Hallands län. Om du 
fyller i ett helt personnummer kan du söka även i Skatteverkets register, som innehåller samtliga personer i 
nationen.  Om en person flyttar utomlands får systemet bara en uppdatering när personen flyttar ut. Informationen 
ligger kvar i systemet. Söker man en person som flyttat utomlands går sökningen vidare till Skatteverket och den 
informationen visas i gränssnittet , med röd text utvandrad. 
För att kunna komma åt information måste du vara behörig dvs upplagd som användare till systemet av din 
systemadministratör. Det finns olika behörighetsnivåer i systemet som ger tillgång till olika mycket information. 
Du söker person/personer i fliken Sök Person. När du valt en person i denna flik kan du (beroende på 
behörighet) få fram fler uppgifter i fliken Personuppgifter genom att välja någon av flikarna Allmänt, 
Medborgarskap, Adresser, Flytthistorik och Relationer.  

 
Sök Person 
Fyll i fälten du vill söka på. Du måste fylla i Personnr from eller Efternamn. 

Personnr from: 
Här kan du fylla i hela eller delar av personnumret. OBS! Du måste fylla i minst 6 siffror i personnumret. Skriver 
du 19970101 får du träff på alla som är födda den dagen. Du kan bara söka mot Skatteverket i detta fält och då 
med helt personnummer. 

Personnr tom: 
Här fyller du i om du vill söka på ett intervall. Ex: Du har i Personnr from skrivit 19970101 och i detta fält 
skriver du 19970131. Sökresultatet blir att du får träff på alla som är födda 19970101 tom 19970131. 

Efternamn: 
Du kan fylla i hela eller delar av efternamnet. Fyller du i hela namnet får du en snabbare sökning och färre träffar. 
Du söker på delar av namnet genom att skriva ex : Lagerb , en sådan sökning tar längre tid.  

Förnamn: 
Något av fälten Personnr eller Efternamn måste vara ifyllda. Du kan fylla i hela eller delar av förnamnet. 
Sökningen gäller personens samtliga förnamn. 

Län/kommun: 
Något av fälten Personnr eller Efternamn måste vara ifyllda. Du skriver här in län och kommunkoden, ex: 1481 
för Mölndal.  
Starta sökningen genom att antingen trycka på <Enter> eller sätt markören på <Sök> och klicka med vänster 
musknapp. Finns det ingen person med de villkor du valt eller om du skrivit in felaktigt personnummer får du 
meddelande härom. 
I listrutan visas de första 100 träffarna sorterade på personnummer.  

• Du kan bläddra i listan genom att trycka på pilarna på höger sida.  
• Du kan bläddra vidare genom att trycka på knappen <Nästa 100> .  
• Du kan ändra sorteringsordning genom att ställa markören på ett rubrikfält och klicka på det. Listan 

ändras nu och är sorterad i ordning på detta fält för de 100 som visas. Vill du ha tillbaka 
personnummerordningen klickar du bara på detta rubrikfält igen.  

• Om systemet har fått tilltalsnamn markerat i aviseringarna från Riksskatteverket kommer tilltalsnamn att 
visas med versaler. 

Markera en person och dubbelklicka med vänster musknapp eller markera en person och klicka på <Visa> så 
kommer du in i fliken Personuppgifter. Beroende på vilken behörighet du har kan du välja flik Allmänt, 
Medborgarskap, Adresser, Flytthistorik och Relationer (markera flik och dubbelklicka med vänster musknapp) 
och få mer information om personen. 
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$26-knappen 
Den som har behörighet kan få fram all information om en person på lista genom att trycka på denna knapp. 

 
Personuppgifter 
I denna flik visas efternamn, förnamn, adress, postnr och postort, län, kommun, församlingskod och senaste 
förändringsdatum på den person som du har markerat . Om systemet har fått tilltalsnamn markerat i aviseringarna 
från Rikskatteverket kommer tilltalsnamn att visas med versaler. 
Adresser: I systemet kan det finnas 3 olika adresser på en person.  

• särskild postadress (adress dit post skall delas ut)  
• folkbokföringsadress (adress till folkbokföringsfastighet, bostadsadress)  
• utlandsadress (utvandrad kan ha anmält utlandsadress).  

Om personen har bytt personnummer eller är avliden, står detta med rödmarkerad text bredvid personnumret med 
datum då händelsen skedde.  
Är övriga flikar i den undre delen av bilden "gråmarkerade" har du ingen behörighet till dessa.  

 
Allmänt 
Civilstånd: 
OG=ogift, G= gift, Ä= änka/änkling, S= skild, RP= registrerad partner, SP=skild partner, EP= efterlevande 
partner 
Hänvisn.personnr: 
om en person bytt personnummerr finns hänvisning till det nya resp gamla  
Hänvisn.datum: 
datum då personen bytte personnummer 
Nyckelkod: 
den nyckelkod/områdeskod som fastigheten tillhör 
Födelselän: 
namn på födelselän (blank om person inte är född i Sverige) 
Födelseförsamling: 
födelseförsamling (blank om person inte är född i Sverige) 
Födelseort i utland: 
födelseorten för person som fötts utomland 
Födelseland: 
det land person är född i (blank om person är född i Sverige) 
Är det en avliden person visas bara kön, fastighetsbeteckning och folkbokföringsdatum. 

 
Medborgarskap 
En person som inte är svensk medborgare kan ha mer än ett medborgarskap. Medborgarskap registreras med en 
tvåställig bokstavskod. Medborgarskapsdatum är datum när personen förvärvade medborgarskapet.  

 
Adresser 
I systemet kan det finnas ett antal olika adresser  
Särskild postadress: 
Om det finns någon sådan visas den i grunduppgifter. 
Folkbokföringsadress: 
Adressen till en persons folkbokföringsfastighet (bostadsadress). 
Utlandsadress:  
Adress till en person som är utvandrad. Detta fält är bara ifyllt om personen själv har anmält adressen till 
Riksskatteverket. 
Är det en avliden person finns här inga uppgifter. 
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Flytthistorik 
När en person flyttar visas här folkbokföringsdatum, län, kommun, församlingskod samt fastighetsbeteckning. 
Detta gäller flyttningar under innevarande år och de två näst föregående åren samt den senast ändrade uppgiften 
dessförinnan. Har personen inte flyttat någon gång utan bara haft en adress, finns här inga uppgifter.  
Är det en avliden person finns här inga uppgifter. 

 

Relationer 
Relation: 
make/maka/partner, vårdnadshavare/vårdnadshavare för, föräldrar, barn. 
Vårdnadshavare 
För ett barn under18 år anges vårdnadshavarna med personnummer. Vårdnadshavarna kan vara en eller två. 
Vårdnadshavare för 
För en person över 18 år anges vilka barn en person är vårdnadshavare för med barnens personnummer. 
Datum: 
Datum då relationen inträffat 
OBS! Vid skilsmässa står det fortfarande make/maka (ändras inte förrän en person gifter om sig). Om en person 
blir Änka/Änkling står det fortfarande make/maka . Välj Allmänt, du ser då i fältet civilstånd om personen 
fortfarande är gift eller om personen blivit änka/änkling. 
Om man har relation med en person som inte är folkbokförd i Sverige, kan du här se vissa uppgifter för personen. 
För de personer som avlidit innan 1980 (och även de personer som fötts innan 1920 och som utvandrat före 
1991) upprättades ingen huvudpost i det nya folkbokföringssystemet 1991 (därav den något missvisande 
beteckningen "aldrig folkbokförd"). De kan dock förekomma som relationspersoner till folkbokförda personer 
och det som då anges i namnfältet är deras födelseort. 
Om en person har avlidit finns inga uppgifter på relationer. 
Gör så här om du vill ha mer information om en relationsperson 
Markera personen genom att ställa markören på fältet, klicka med vänster musknapp och välj fliken 
Personuppgifter eller dubbelklicka på personen. Meddelande visas om relationspersonen inte finns i Västfolket.  
Välj flik Allmänt, Medborgarskap, Adresser, Flytthistorik eller Relationer beroende på vilken information du 
vill ha.  
Har du genom att söka på olika relationspersoner "tappat ursprungspersonen" väljer du fliken Sök person. Där 
finns listan med de ursprungliga villkoren kvar. 

 
 

Användare 
Varje användare som kör web-delen skall finnas upplagd med personligt användarid, lösenord och en personlig 
behörighetsnivå.  
Det finns idag fem olika slags behörighetsnivåer.  
Varje verksamhets-system som hämtar information från Västfolket skall finnas upplagt som en användare med en 
behörighetsnivå som då gäller alla användare som använder detta system. Verksamhets-systemet får sedan i sin 
tur hantera de behörighetsregler som gäller där.  

Sök användare 
För att söka användare måste du fylla i antingen användarid eller namn helt eller delvis (du kan fylla i båda). I 
listan visas de användare som stämmer med dina urvalskriterier Vill du ändra eller ta bort en användare, markera 
personen och tryck på <Ändra…> eller <Tabort…>. Finns inte användaren kan du lägga upp den som ny genom 
att trycka på knappen <Ny…>. 

 
Användaruppgifter 
Här skriver du in nya användare av Västfolket eller ändrar redan inlagda. Har du från sökbilden valt en person 
kan du här ändra alla uppgifter utom användarid.  
När du har skrivit in samtliga uppgifter klicka på <Spara> och återgång sker då till Sök användare. Om du 
klickar på <Avbryt> sker återgång till Sök användare utan att information sparas.  
Användarid: Användarens användarid för att komma in i systemet. 
Namn: Användarens namn eller system i klartext 
Lösenord: Minst 6 tecken, en måste vara siffra. 
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Bekräfta lösenord: Minst 6 tecken, en måste vara siffra. Skall vara identiskt som lösenord 
Organisation: Markera till vilken organisation användaren hör genom att välja bland upplagda organisationer 
Användartyp: Välj den användartyp som användaren skall ha i listan. 
Personuppgiftsbehörighet: 
Välj en av kombinationerna av nedanstående, enligt bilden, som ska gälla för användaren. 
Personuppgifter (övre del) 
Personuppgifter (nedre del dvs flikarna Allmänt, Medborgarskap, Adresser, Flytthistorik. 
Personuppgifter (nedre del dvs flikarna Allmänt, Medborgarskap, Adresser, Flytthistorik och Relationer 

Skyddat namn 
Skyddad adress 

 
Övrig behörighet (Denna flik har inte alla behörighet till) 
Välj funktionsbehörighet (en eller flera) som användaren skall ha. 
Superadministratör: möjlighet att lägga upp alla användare oavsett organisation och personuppgiftsbehörighet. 
Bara superadministratören har möjlighet att lägga in användare som skall ha tillgång till skyddad information. 
Administratör: möjlighet att lägga upp användare inom den egna organisationen med samma eller lägre 
personuppgiftsbehörighet än vad administratören själv har 
Uppdatera nyckelkod: möjlighet att uppdatera nyckelkoder på fastigheter) 
Driftsrutiner: möjlighet att köra driftsrutiner tex att köra aviseringar 
Registerutdrag: möjlighet att ta ut Registerutdrag  (& 26) för en person 
Personurval: möjlighet att göra Personurval 

Organisation 
Endast användare med behörighet som Superadminstratör har behörighet att lägga upp organisation.  

 
Personurval 
Områden 
Kommuner: 
Markera den kommun du vill göra utdrag ur. 
Du väljer sedan i valboxen om du vill göra urval på Församling (kan vara hel kommun) eller Nyckelkoder 
Församlingar: 
Du kan nu välja samtliga församlingar ur kommunen du valt eller bara en eller markera flera. Tryck på den 
översta pilen så kommer den/de församlingar du väljer över till Valda kombinationer. 
Nyckelkoder: 
Du kan här välja om du vill ha ett eller flera nyckelkodsområden ur kommunen du valt. Markera nyckelkod tryck 
på den översta pilen så kommer den/de nyckelkoder du väljer över till Valda kombinationer. 
Valda kombinationer: 
Här finns de val du gjort för utdrag. Om du vill ta bort något. Markera och tryck på understa pilen på vänster 
sida. 
 
Kön: 
Man , Kvinna eller båda könen.  
Personnummer: 
Här kan du välja om du vill ha utdrag inom ett personnummerintervall. Har du inte fyllt i något får du samtliga 
personer. 
Ändringsdatum:  
Du får de förändringar som skett på personer inom det intervall du fyllt i. Har du inte fyllt i något får du alla 
poster. 
 
Hjälp: Du får information om hur du skall hantera personurval. 
Rensa: Samtliga uppgifter på skärmen rensas. 
Nästa: Du går vidare till nästa sida 
 
Omfång:  
Avlidna: Du får bara med personer som avlidit 
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Folkbokföringsdatum: Om du har fyllt i ändringsdatum får får du med de personer som är folkbokförda under den 
angivna tidsperioden i ändringsdatum. Har du fyllt i personnummer får du alla personer som är folkbokförda 
inom personnummerintervallet.  
Senaste ändring: Du får bara med de personer som har ändrats inom ändringsdatumintervallet 
 
Sortering: 
Kommun/församling: Du måste i innehåll välja kommun och församling om du gör denna sorteringen 
Personnummer: Du måste i innehåll välja personnummer om du väljer denna sortering 
Nyckelkod: Du måste i innehållet välja nyckelkod om du väljer denna sortering. 
 

Innehåll 
Du klickar här i vilka fält du vill ha med i innehållet. Namn och adress kommer alltid med. 
Personnummer 
Län 
Kommun 
Församling 
Kön 
Avregistreringsorsak 
Avregistreringsdatum 
Nyckelkod 
 
Ange till vilken mailadress resultater ska skickas: Skriv här in din epostadress (OBS! får ej skickas utanför VGR-
nätet) epostadressen skall vara namn.vgregion.se. 
Rensa: Rensar alla uppgifter på skärmen 
Tillbaka: Du kommer tillbaka till föregående bild. Du kanske vill komplettera eller kontrollera dina urval. 
Starta: Utsökningen startas 
Du kan bara göra en sökning på upp till 40.000 poster. Har du gjort en sökning som överstiger detta får du ett 
meddelande. 
När sökningen är klar får du ett meddelande.  
En liten stund senare har du filen i din epost. 
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Online-gränssnittet 
Genom att använda en Webbservicetjänst kan man via dator-dator koppling få tillgång till personuppgifter från 
Västfolket. 

Allmänt om  gränssnittet till Västfolket  
Gränssnittsmodulen heter VF.DLL. Tänkt användningssätt är Inloggning->Ett antal sökningar-> Utloggning. Från 
användaren sida kan det finnas önskemål om att vara inloggad största del av tiden pga inloggningstiden. Man får 
dock vara beredd på att förbindelen kan brytas om användaren ligger påloggad för länge utan att utföra några 
sökningar. I så fall fås kommunikationsfel från någon av sökfunktionerna varvid utloggning, inloggning och ny 
sökning måste göras för att erhålla posten. 
 
För servrar som har multipla klientanslutningar till samma instans och som då gör flera anrop över samma session 
mot Västfolket-servern bör påpekas att Västfolketservern inte håller sessionsdata för varje anrop. När sådana 
servrar utför sökning med någon av sökfunktionerna (GetBasicPerson undantaget), och antalet träffar överstiger 
utrymmet i returarrayen,  kommer Västfolket-serverna inte att veta var i sökningen varje klient befinner sig, och 
parametern för att hämta nästa del i sökningen blir oanvändbar. För att råda bot på detta bör sista personen i 
sökningen lagras för att användas för att söka nästa intervall (man gör alltså en ny sökning istället för att bara 
ange att man vill hämta nästa intervall). 
 
För Windows: 
Calling convention är STDCALL. Programmet är 32-bitars. Alla strängar är nullterminerade. 
 

Översikt  
Web Service-gränssnittet för Västfolket består av de två Java-komponenterna WSVFSession och WSVFPerson, 
som görs tillängliga som Web Services via Open Source-ramverket Axis enligt följande figur. 
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Tjänstelogiken för WSVFSession och WSVFPerson är implementerade i komponenterna VFSession respektive 
VFPerson, som i sin tur återanvänder kod från befintliga tjänster i Västfolket. Som visas i figuren använder både 
VFSession och VFPerson komponenten VFTicket som hanterar sessionsbiljetter och sessioner för användarna av 
webbtjänsterna. 
 
Tillsammans har WSVFSession och WSVFPerson samma tjänster som den nuvarande DLLen som används för 
applikationsintegration med Västfolket. WSVFSession hanterar autenticering (in- och utloggning) medan 
WSVFPerson innehåller sex tjänster för att hämta personuppgifter. 
 
Tjänsterna ska anropas i följande ordning: 
 
1. Anropa tjänsten login i WSVFSession med användarID och lösenord som parametrar, för att få en 

sessionsbiljett i retur. 
 
2. Anropa valfria tjänster i WSVFPerson, med bl a sessionsbiljetten som parameter. 
 
3. Anropa tjänsten logout i WSVFSession för att avsluta sessionen och göra sessionsbiljetten ogiltig. 
 
Sessionsbiljetternas giltighetstid och längsta tillåtna inaktivitetstid sätts som konfigurationsparametrar till 
VFTicket. 
 
Adressen/Namespace/endpoint till webbtjänsterna är  
 
http://server:8080/WSVF/services/WSVFSession  
 
respektive 
 
http://server:8080/WSVF/services/WSVFPerson 
 
där server är servernamn eller IP-adress till aktuell server. 
 
WSDL-beskrivningarna av tjänsterna finns på  
 
http://server:8080/WSVF/services/WSVFSession?wsdl 
 
och 
 
http://server:8080/WSVF/services/WSVFPerson?wsdl 
 
 

WSVFSession 
Denna webbtjänst har två operationer 
 
• login, har de två inparametrarna userID och password som båda är strängar, och returnerar en sessionsbiljett 

som en sträng. 
 
• logout, har sessionsbiljetten som en inparameter och returnerar ingenting. 

 
 

WSVFPerson 
Denna webbtjänst har sex operationer 
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• get, som motsvarar funktionen GETPERSON i den befintliga integrations-DLLen. Operationen har de två 
inparametrarna sessionsbiljett och personnummer, som båda är strängar. Som resultat returneras en sträng i 
form av ett XML-dokument för den sökta personen. Personinformationen finns i ett Person-element med 
attribut för de olika personuppgifterna, med samma namn som de har i det befintliga DLL-gränssnittet.  

 
• getBasic, som motsvarar funktionen GETBASICPERSON i den befintliga integrations-DLLen. Operationen 

har de två inparametrarna sessionsbiljett och personnummer, som båda är strängar. Som resultat returneras 
en sträng i form av ett XML-dokument för den sökta personen. Personinformationen finns i ett BasicPerson-
element med attribut för de olika personuppgifterna, med samma namn som de har i det befintliga DLL-
gränssnittet.  

 
• getHistoric, som motsvarar funktionen GETHISTORIC i den befintliga integrations-DLLen. Operationen 

har de två inparametrarna sessionsbiljett och personnummer, som båda är strängar. Som resultat returneras 
en sträng i form av ett XML-dokument för historiken. Historikinformationen finns i ett antal Historik-
element med attribut för datum, län, kommun, församling och fastighet, med samma namn som de har i det 
befintliga DLL-gränssnittet.  

 
• getCustodian, som motsvarar funktionen GETCUSTODIAN i den befintliga integrations-DLLen. 

Operationen har de två inparametrarna sessionsbiljett och personnummer, som båda är strängar. Som resultat 
returneras en sträng i form av ett XML-dokument för relationerna. Relationsinformationen finns i ett antal 
PersonRelation-element med attribut för relationsuppgifterna, med samma namn som de har i det befintliga 
DLL-gränssnittet. 

 
• search och searchall, som motsvarar funktionerna SEARCH och SEARCHALL i den befintliga 

integrations-DLLen. Operationerna har fem inparametrar och returneras en sträng i form av ett XML-
dokument. Personinformationen finns i ett antal BasicPerson-element med attribut för personuppgifterna, 
med samma namn som de har i det befintliga DLL-gränssnittet. De fem inparametrarna är 

 
o Sessionsbiljetten som en sträng. 
o FromBasicPerson, som är ett XML-dokument med elementet BasicPerson som ska ha 

sökparametrarna som attribut. Attributen ska ha samma namn som sökattributen till det 
befintliga DLL-gränssnittet. 

o TomBasicPerson, med motsvarande format som FromBasicPerson. 
o Scroll, som är ett heltal med motsvarande funktion som i den befintliga DLLen. 
o Fler, som är en boolean med motsvarande funktion som i den befintliga DLLen. 

 
 

XML-exempel 
För att illustrera hur XML-dokumenten i gränssnittet är uppbyggda ges här två exempel. 
 
Exempel 1,  PersonWS som returneras av metoden get. 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
<getReply> 
<Person pnr="198612182389" fnamn="Klara" ttkod="" ttnamn="Klara" mnamn=""    enamn="Rosfors" 
lanKod="14" lanNamn="Võstra G÷talands lõn" kommunKod="80" kommunNamn="G÷teborg" 
forsamlingKod="15" forsamlingNamn="" avrOrsak="" avrOrsakText="" avrDatum="" kon="" 
civilstandKod="OG" civilstandText="Ogift" civilstandDatum="" fbDatum="19880410" invDatum="" 
effDatum="" fodForsamling="SP+NGA" fodLanKod="01" fodLanNamn="" fodKommunKod="" 
fodKommunNamn="" fodOrt="" fodLandKod="" fodLandNamn="" icketerrfors="" forsakrkassa="" 
fastbeteckning="BALEN 3" fbCoadr="" fbUtdeladr1="" fbUtdeladr2="FRIDHEMSGATAN 50" 
fbPostnr="11246" fbPostort="STOCKHOLM" aviNamn="" fbaviUtdeladr="" fbaviPostnr="" fbaviPostort="" 
spCoadr="" spUtdeladr1="" spUtdeladr2="" spPostnr="" spPostort="" spaviUtdeladr="" spaviPostnr="" 
spaviPostort="" utlCoadr="" utlUtdeladr1="" utlUtdeladr2="" utlPostkod="" utlPostort="" utlLandKod="" 
utlLandNamn="" sekrMark="" hanvKod="" hanvDatum="" 
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hanvPnr="" nyckelkod="122222"/> 
</getReply> 
 
Det blir alltså ett enda Person-element i svaret med attribut för alla personuppgifter. Attributen har samma namn 
som i motsvarande befintliga tjänst. 
 
Exempel 2, Vector av BasicPersonWS som returneras av metoden search. 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
<searchReply> 
<BasicPerson pnr="198612182389" fnamn="Klara" ttnamn="Klara" mnamn="" enamn="Rosfors" coadr="" 
utdelaradr1="" utdelaradr2="" postnr="" postort="" land="" lan="14" komm="80" fors="15" hanv_pnr="            
" avrorsak="" avrorsaktxt="" avrdatum=""/> 
<BasicPerson pnr="198612199995" fnamn="Sven-Erik" ttnamn="Sven-Erik" mnamn="" enamn="Jansson" 
coadr="" utdelaradr1="" utdelaradr2="" postnr="" postort="" land="" lan="14" komm="80" fors="15" 
hanv_pnr="            " avrorsak="" avrorsaktxt="" avrdatum=""/> 
<BasicPerson pnr="199004182391" fnamn="*" ttnamn="*" mnamn="" enamn="Hemonen" coadr="" 
utdelaradr1="" utdelaradr2="" postnr="" postort="" land="" lan="14" komm="80" fors="04" hanv_pnr="            
" avrorsak="" avrorsaktxt="" avrdatum=""/> 
</searchReply> 
 
För varje person som uppfyller sökvillkoret skapas ett BasicPerson-element i svars-XMLen. Attributen har 
samma namn som motsvarande i de befintliga SEARCH- och SEARCHALL-tjänsterna. 
 
Med det enkla XML-formatet som används behöver klienterna inte använda någon riktig XML-parser. I stället 
kan de bara söka i svarssträngen efter de intressanta uppgifterna med de standardiserade attributnamnen.  
 
 

Funktioner 

Login 
 
Ansluter via TCP/IP till CORBA-servern, startar en session till denna samt loggar in sig som användare på 
CORBA-servern.  

 
Inparametrar: 
• User: Användarnamn, allokerat av anropare. 
• Password: Lösenord, allokerat av anropare. 
• SysUserID: Systemanvändare, allokerat av anropare. OBS! Denna parameter ska alltid ha värdet ”S”. 
 
 

Returnerar: 
ERR_USER_EMPTY 
ERR_UNEXPECTED 
ERR_PASSWORD_EMPTY 
ERR_SYS_USER_EMPTY 
ERR_ALREADY_LOGGED_IN 
ERR_CORBA_BIND 
ERR_CORBA_LOGIN 
ERR_NO_CONFIG_FILE 
ERR_AUTHORIZATION 
ERR_THREAD 
ERR_VF 
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OK 

 
GetBasicPerson 
 
Söker upp personen med personnummer enligt inparameter och returnerar 

persondata för personnumret.  
 
 

Inparametrar: 
• Pnr: Personnummer, 12-siffrigt, allokeras av anropare. 
 
 

Returnerar: 
ERR_NOT_LOGGED_IN 
ERR_PNR_LENGHT 
ERR_NOT_FOUND (Lämnas när personen inte hittas) 
ERR_UNEXPECTED 
ERR_INPUT 
OK 

 
Logout 
 
Loggar ut från CORBA-servern samt avslutar sessionen med densamma. 
 

Returnerar: 
OK 



Västfolket Användardokumentation 

 Datum: 2013-08-09 Sida: 11 ( 11 ) 

 
Catarina Lövgren/Version 2.2 
Senast ändrad 20040505 C:\Users\storstensson\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet 
Files\Content.Outlook\4FV36V2J\Innehåll Funktioner i Västfolket v2.doc 

 

Search 
 
Utför sökning efter personer (exklusive avlidna).  
 
 

Inparametrar: 
• pFrom: innehåller data för lägsta värdena i sökningen 
• pTo: innehåller data för högsta värdena i sökningen 
• Turn: vilken del av sökningen det gäller (1 = första sökningen på samma data, 2 = nästkommande sökning) 

Utparametrar:  
• iCount: antal returnerade poster (100 eller färre, om det finns fler anges detta av iMore och ny sökning får då 

göras med Turn satt till 2) 
• iMore: 1 = det finns fler poster, 0 = det finns inga fler poster 

 
Returnerar: 
OK 
ERR_UNEXPECTED 
ERR_INPUT 
 

GetSearchRes 
Hämtar resultaten av det som sökts via Search.  

Inparametrar: 
- 

Utparametrar: 
• BasicPersonList: Pekare till array med BasicPerson (OBS! Allokerad av anroparen). Antalet poster angavs 

av returparametern i Search. 
 

Returnerar: 
OK 
ERR_UNEXPTECTED 
ERR_NO_DATA  
 

SearchExt 
 
Utför sökning efter personer (exklusive avlidna). Skillnaden mot Search är att svaret returneras i parameterna 
BasicPersonList (man behöver alltså inte använda GetSearchRes).  
 

Inparametrar: 
• pFrom: Se motsvarande parameter i Search 
• pTo: Se motsvarande parameter i Search  
• Turn: Se motsvarande parameter i Search 
 

Utparametrar:  
• iCount: Se motsvarande parameter i Search 
• iMore: Se motsvarande parameter i Search 
• BasicPersonList: Pekare till array med BasicPerson (OBS1: Allokerad av anroparen, OBS2: Antalet poster i 

arrayen måste vara 100). Antalet poster som fylls i anges av returparametern iCount. 
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Returnerar: 
OK 
ERR_UNEXPECTED 
ERR_INPUT 
 
 

SearchAll 
 
Utför sökning efter personer (inklusive avlidna).  
 

Inparametrar: 
Se Search 

 

Utparametrar:  
Se Search 
 

Returnerar: 
Se Search 
 

GetSearchResAll 
Hämtar resultaten av det som sökts via SearchAll. 

 
 

Inparametrar: 
Se GetSearchRes 

 

Utparametrar: 
Se GetSearchRes 

 

Returnerar: 
Se GetSearchRes 

 

SearchAllExt 
 
Utför sökning efter personer (inklusive avlidna). Skillnaden mot SearchAll är att svaret returneras i parameterna 
BasicPersonList (man behöver alltså inte använda GetSearchResAll).  
 

Inparametrar: 
• pFrom: Se motsvarande parameter i SearchAll 
• pTo: Se motsvarande parameter i SearchAll 
• Turn: Se motsvarande parameter i SearchAll 
 

Utparametrar:  
• iCount: Se motsvarande parameter i SearchAll 
• iMore: Se motsvarande parameter i SearchAll 
• BasicPersonList: Pekare till array med BasicPerson (OBS1: Allokerad av anroparen, OBS2: Antalet poster i 

arrayen måste vara 100). Antalet poster som fylls i anges av returparametern iCount. 
 

Returnerar: 
OK 



Västfolket Användardokumentation 

 Datum: 2013-08-09 Sida: 13 ( 13 ) 

 
Catarina Lövgren/Version 2.2 
Senast ändrad 20040505 C:\Users\storstensson\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet 
Files\Content.Outlook\4FV36V2J\Innehåll Funktioner i Västfolket v2.doc 

ERR_UNEXPECTED 
ERR_INPUT 

 
GetCustodian 
 
Hämtar personnummer för vårdnadshavare. Är personen inte avliden eller utflyttad eller över 16 år returneras 
personnummer till vårdnadshavaren/-na. 
 

 
Inparametrar: 
• Pnr: 12-siffrors personnummer för den man vill ha vårdnadshavarna till. 
 

Utparametrar:  
• Cust1: Vårdnadshavare 1 (OBS! Allokerad av anroparen, 13 byte). 
• Cust2: Vårdnadshavare 2 (OBS! Allokerad av anroparen, 13 byte). 

 
Returnerar: 
OK 
ERR_UNEXPECTED 
ERR_INPUT 
ERR_VF 
 

GetHistoric 
 
Söker upp personen med personnummer enligt inparameter och returnerar person historik för personnumret. 
Historiken består av var personnumret har bott(addresser)  
 

Inparametrar: 
Pnr: 12-siffrors personnummer för den man vill ha vårdnadshavarna till. 
 

Utparametrar:  
historicList:  Pekare till array med HistoricStruct(OBS1: Allokerad av anroparen, OBS2: Antalet poster som 

fylls i anges av returparametern iCount. 
 iCount:  Antal returnerade poster  
 

Returnerar: 
OK 
ERR_UNEXPECTED 
ERR_INPUT 
ERR_VF 
ERR_NOT_FOUND  Ingen person med detta personnummer 
ERR_NOT_LOGGED_IN 
ERR_PNR_LENGHT  
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Sökanvisning 
Följande text beskriver mer i detalj hur sökningar ska ske (Beskrivningen är från Intraservice): 
 
För närvarande har vi ingen begränsning på intervallsökning.  
En sådan begränsning bör ligga på klienterna om det behövs.  
Detta beroende på att vi använder servern till olika tjänster där vissa måste tillåtas att vara tunga. Nästa version är 
ytterligare optimerad vad gäller vissa sökningar. Om man inte använder NEXT kan man bara få 100 träffar. Detta 
motsvarar ungefär antal födda personer/dag. Så en fråga bör inte formuleras så att den får mer än 100 träffar.  
 

SearchAll 
fromPerson: pnr: Personnr from, max 12 tecken  
fnamn: Förnamn (helt/del av), ej tilltalsnamn  
enamn: Efternamn (helt/del av)  
lanKod: Länskod 2 tecken  
kommunKod: Kommunkod 2 tecken  
tomPerson: pnr: Personnr tom, max 12 tecken  
  

Search 
fromPerson: pnr: Personnr from, max 12 tecken  
fnamn: Förnamn (helt/del av), ej tilltalsnamn  
enamn: Efternamn (helt/del av)  
lanKod: Länskod 2 tecken  
kommunKod: Kommunkod 2 tecken  
forsamlingKod: 2 tecken  
tomPerson: pnr: Personnr tom, max 12 tecken  
 
  

Strukturer 
 

BasicPerson 
struct BasicPerson{ 
    char  pnr[13];  
    char  fnamn[81];  
    char  ttnamn[31];  
    char  mnamn[41]; 
    char  enamn[61]; 
    char  coadr[36]; 
    char  utdeladr1[36]; 
    char  utdeladr2[36]; 
    char  postnr[6]; 
    char  postort[28]; 
    char  land[36]; 
    char  lan[3]; 
    char  kommun[3]; 
    char  fors[3]; 
    char  hanv_pnr[13]; 
    char  avrorsak[3]; 
    char  avrorsaktxt[21]; 
    char  avrdatum[9]; 
}; 
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Person 
struct Person{ 
    char pnr[13]; 
    char fnamn[81]; 
    char ttkod[3]; 
    char ttnamn[31];  
    char mnamn[41]; 
    char enamn[61]; 
    char lanKod[3]; 
    char lanNamn[31];   
    char kommunKod[3]; 
    char kommunNamn[31];  
    char forsamlingKod[3]; 
    char forsamlingNamn[31];  
    char avrOrsak[3]; 
    char avrOrsakText[21];  
    char avrDatum[9]; 
    char kon[2];     
    char civilstandKod[3]; 
    char civilstandText[21];  
    char civilstandDatum[9]; 
    char fbDatum[9]; 
    char invDatum[9]; 
    char effDatum[9]; 
    char fodForsamling[31]; 
    char fodLanKod[3]; 
    char fodLanNamn[41];   
    char fodKommunKod[3]; 
    char fodKommunNamn[31]; 
    char fodOrt[81]; 
    char fodLandKod[3]; 
    char fodLandNamn[41]; 
    char icketerrfors[3]; 
    char forsakrkassa[5]; 
    char fastbeteckning[41]; 
    char fbCoadr[36]; 
    char fbUtdeladr1[36]; 
    char fbUtdeladr2[36]; 
    char fbPostnr[6]; 
    char fbPostort[28];  
    char aviNamn[37]; 
    char fbaviUtdeladr[28]; 
    char fbaviPostnr[6];   
    char fbaviPostort[14]; 
    char spCoadr[36]; 
    char spUtdeladr1[36]; 
    char spUtdeladr2[36]; 
    char spPostnr[6]; 
    char spPostort[28]; 
    char spaviUtdeladr[28]; 
    char spaviPostnr[6]; 
    char spaviPostort[14]; 
    char utlCoadr[36]; 
    char utlUtdeladr1[36]; 
    char utlUtdeladr2[36]; 
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    char utlPostkod[10]; 
    char utlPostort[28]; 
    char utlLandKod[3]; 
    char utlLandNamn[36]; 
    char sekrMark[2]; 
    char hanvKod[2]; 
    char hanvDatum[9]; 
    char hanvPnr[13]; 
    char nyckelkod[7]; 
}; 
 

Historic 
struct HistoricStruct{ 
 char h_datum[9]; 
 char h_lanKod[3]; 
 char h_lanNamn[31]; 
 char h_kommunKod[3]; 
 char h_kommunNamn[31]; 
 char h_forsamlingKod[3]; 
 char h_forsamlingNamn[31]; 
 char h_fastbeteckning[41]; 
}; 
 

Felkoder 
OK  0 Resultat OK 
ERR_USER_EMPTY  1 Ingen användare 
ERR_PASSWORD_EMPTY 2 Inget lösenord 
ERR_SYS_USER_EMPTY 3 Ingen sysuser 
ERR_ALREADY_LOGGED_IN 4 Redan inloggad 
ERR_NOT_LOGGED_IN  5 Inte inloggad 
ERR_PNR_LENGHT  6 Fel längd på personnummer 
ERR_UNEXPECTED  7 Tex olika versioner på 

idl:erna. 
ERR_NAMING  8 
ERR_CORBA_LOGIN  9 
ERR_SELECT  10 
ERR_SYSTEM  11 
ERR_CORBA_BIND  12 
ERR_NOT_FOUND  13 Det sökta resultatet fanns 
inte 
ERR_INPUT   14 
ERR_THREAD  15 
ERR_AUTHORIZATION  16 Auktorisationsfel 
ERR_NO_CONFIG_FILE  17 
ERR_NO_DATA  18 
ERR_CORBA_INIT  19 Fel vid initiering av 
CORBA 
ERR_CORBA_FUNC  20 
ERR_CORBA_FILE  21 
ERR_VF  22 Fel rapporterat från VF-
servern 
 

 


