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Infrastrukturdepartementet

Myndigheten för digital förvaltning
Box 14
851 02 Sundsvall

Uppdrag att vara projektledare för utvecklingen av en digital
infrastruktur för vaccinationsintyg

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för digital förvaltning (Digg) att vara
projektledare för en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för
vaccinationsintyg. Uppdraget ska komplettera regionernas förberedande
arbete på detta område och ska därför utföras i samverkan med Sveriges
Regioner och Kommuner (SKR). Samverkan ska också ske med Ehälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen samt andra
relevanta aktörer t.ex. privata leverantörer av vaccinationsintyg. Digg ska
kalla samman en expertgrupp som snabbt och effektivt kan stödja projektet.
Projektet ska verifiera vilka uppgifter som ska ingå i ett kommande svenskt
vaccinationsintyg samt upprätta en digital infrastruktur som i möjligaste mån
ska bygga på befintliga informationsresurser, följa internationella riktlinjer
och standarder samt säkerställa skyddet för den personliga integriteten. Den
ska bl.a. möjliggöra en verifiering av uppgifter och intyg genom att individen
eller tredje part kopplar upp sig mot infrastrukturen. Målet är att
infrastrukturen ska vara tillgänglig från och med den 1 juni 2021.
Digg och de samverkande myndigheterna ska föra en löpande dialog med
Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet och Socialdepartementet) och
Digg ska senast den 5 mars 2021 rapportera eventuella behov av
regelförändringar och finansiering för genomförande av projektet.
Bedömningen är att projektet initialt kan utföras inom ram. Digg ska
slutrapportera uppdraget senast den 31 oktober 2021.
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Bakgrund

I en överenskommelse om genomförande av vaccinering mot covid-19
mellan staten och SKR konstateras det att intyg om vaccinering kan komma
att krävas för till exempel inresa i vissa länder. Svenska vaccinationsintyg bör
enligt överenskommelsen utfärdas enligt internationell standard och parterna
är överens om att en sådan standard bör inväntas då mycket tyder på att ett
enkelt pappersintyg inte kommer att accepteras internationellt. Att utfärda
vaccinationsintyg är en uppgift som åligger vaccinatören men ingår inte i den
avgiftsfrihet för vaccination mot covid-19 som beskrivs i
överenskommelsen.
Europeiska rådet beslutade den 10–11 december 2020 att uppmana EUkommissionen komma fram till ett samordnat förhållningssätt till
vaccinationsintyg. Flera lösningar byggs just nu för vaccinationsintyg som
möjliggör kontroll av smittskydd över nationsgränser. Det finns dock ingen
samlad svensk digital infrastruktur som skulle kunna interagera med dessa.
E-hälsonätverket inom EU arbetar för närvarande med att ta fram riktlinjer
för de minimala dataset som kan utgöra underlag för vaccinationsintyg samt
principer för ett tillitsramverk som kommer att behövas för att verifiera
autenticiteten av intyg. Sverige har i dag ingen samlad digital lösning som kan
ingå i ett sådant tillitsramverk. I ett pågående projekt inom WHO undersöks
hur tekniska lösningar och standarder för ett digitalt vaccinationspass kan
utvecklas för att på ett säkert sätt påvisa att en person har vaccinerats mot
sjukdomen covid-19.
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