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E-hälsomyndigheten
Box 913
391 29 Kalmar

Uppdrag att ingå avtal med Statens servicecenter om
genomgång av underlag inför utfärdande av vaccinationsbevis
Regeringen ger E-hälsomyndigheten i uppdrag att ingå ett avtal med Statens
servicecenter (SSC) om att på ett mindre antal servicekontor erbjuda möjligheten till identitetskontroll och genomgång av utländsk dokumentation om
vaccinationer mot covid-19. Avtalets löptid ska som längst vara fram till dess
att Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953 av den 14 juni
2021 om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla
intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s
digitala covidintyg) för att underlätta fri rörlighet under covid-19-pandemin
samt förordning (EU) 2021/954 upphör att gälla. Avtalet ska i detta steg
vara begränsat till en tjänst för personer som är folkbokförda i Sverige och
som har en digital brevlåda. E-hälsomyndigheten ska utgå från tidigare givna
uppdrag med koppling till arbetet med att utveckla och inrätta en teknisk
lösning för utfärdande av covidbevis.
E-hälsomyndigheten ska inom ramen för uppdraget
−
−
−

−

skyndsamt ta fram de avtal och överenskommelser med SSC som krävs
för att tjänsten ska kunna tas i drift,
vidta de åtgärder som bedöms nödvändiga för att säkerställa säker
kommunikation mellan myndigheterna,
informera på myndighetens webbplats och eventuellt via andra kanaler
vilka personer som kan få ett vaccinationsbevis inom ramen för denna
procedur samt vilka förutsättningar som behöver vara uppfyllda,
fatta beslutet om utfärdande av vaccinationsbevis med utgångspunkt i
de kontroller och genomgångar som SSC har gjort och skicka ett
vaccinationsbevis till den vaccinerades digitala brevlåda,
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−

hantera eventuella överklaganden av beslutet,
tillsammans med SSC överenskomma om vilka moment som SSC:s
servicehandläggare ska utföra för E-hälsomyndighetens räkning.

E-hälsomyndigheten ska också vara behjälplig i uppbyggnaden av en
exempelsamling med utländsk dokumentation om frågan tas upp i eHealth
Network eller motsvarande forum.
Tjänsten ska kunna tas i bruk när samtliga rutiner finns på plats, men på
minst ett servicekontor senast den 1 februari 2022. En slutredovisning av
uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den
31 mars 2022. Redovisningen ska hänvisa till diarienumret för detta beslut.
Regeringen återkommer om finansieringen av uppdraget inklusive tjänstens
drift och förvaltning.
Ärendet

Under första halvan av december 2021 driftsatte E-hälsomyndigheten en
manuell rutin för att kunna utfärda covidbevis till personer i Sverige för vilka
de befintliga tjänsterna inte fungerar, i första hand de som inte har personeller samordningsnummer eller personer som har blivit vaccinerade i tredje
land. Den nya rutinen hos E-hälsomyndigheten gör det möjligt att utfärda ett
vaccinationsbevis utan att uppgifter behöver hämtas från det nationella
vaccinationsregistret (NVR).
När det gäller personer som vaccinerats i tredje land framgår av ovan
nämnda EU-förordningar att medlemsstater som väljer det får utfärda
certifikat till EU-medborgare och deras familjemedlemmar som vaccinerats i
tredjeland och som begär det. En sådan möjlighet förutsätter att äktheten av
dokument på utförda vaccinationer i tredjeland kan bedömas samt att det
handlar om ett vaccin som är godkänt inom EU eller som finns på WHO:s
lista med nödgodkända vaccin.
När E-hälsomyndigheten i oktober 2021 redovisade uppdraget att tillhandahålla en manuell rutin för utfärdande av covidbevis samt kompletterande
funktionalitet för inrapportering (S2021/06048) angav myndigheten att det
bör vara en nationell myndighet och inte hälso- och sjukvården som får i
uppdrag att gå igenom utländsk dokumentation samt göra övriga kontroller
för att möjliggöra utfärdande av vaccinationsbevis. Risken för skillnader i hur
olika vårdgivare skulle bedöma och hantera dokumentationen samt den
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belastning som detta skulle innebära för vården var två viktiga skäl som
anfördes i sammanhanget. Med beaktande av olika juridiska och tekniska
överväganden samt vikten av att det bör finnas en infrastruktur för att
hantera medborgarkontakter bedöms den fysiska infrastruktur som tillhandahålls genom Statens servicecenters servicekontor vara den mest ändamålsenliga lösningen för att bistå E-hälsomyndigheten i den här processen.
Systemet ska i ett första steg bli tillgängligt för personer som vaccinerats i
tredjeland och som därefter flyttat tillbaka till Sverige alternativt kommer att
vistas i Sverige under en längre tid. Den vaccinerade behöver vara folkbokförd i Sverige samt ha personnummer och en digital brevlåda. För övriga
personer som vaccinerats i tredjeland och flyttat till Sverige utreds möjligheten att ta fram lösning som är särskilt anpassad för den gruppen.
Systemet är inte tänkt att användas om det är möjligt för den vaccinerade att
beställa ett vaccinationsbevis i ett land som har en anslutning till EU:s
system för covidbevis.
För att förtydliga att E-hälsomyndigheten ska få utfärda digitala covidbevis
till personer som vaccinerats mot covid-19 i tredjeland och uppfyller de krav
som ställs i förordning (EU) 2021/953 förbereder regeringen förordningsändringar i bl.a. förordningen (2021:708) om digitala covidbevis.
På regeringens vägnar

Lena Hallengren

Henrik Moberg
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