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Vaccinationsbevis på uppdrag av patient (covidbevis för 
reservnummer) 
 
Respektive vårdcentral/vaccinationsenhet behöver utse en resurs som tilldelas 
behörigheter i Skånekatalogen. Tilldelningen hanteras av respektive 
katalogadministratör samt förvaltningens katalogansvarig. När behörigheten är klar 

gå in på Vaccinationsbevis på uppdrag av patient • E-hälsomyndigheten 
(ehalsomyndigheten.se) 
 

• Vaccinationsbevis reservnummer - kräver att medarbetaren har 
ett vårdmedarbetaruppdrag (alla ändamål är accepterade) och 
dessutom en utökad behörighet med en särskild individuell 
egenskap för it-tjänster i HSA, med rollnamn CBV;002 

• Tillfrisknandebevis identitetsnummer - kräver att medarbetaren 
antingen: 

o har ett vårdmedarbetaruppdrag med ändamål "Vård och 
behandling" (enligt befintlig behörighetsstyrning)  

o har ett vårdmedarbetaruppdrag med annat ändamål och 
dessutom en utökad behörighet med en särskild individuell 
egenskap för it-tjänster i HSA, med rollnamn CBV;001 
(enligt ny behörighetsstyrning) 

 
Handläggare (medarbetaruppdrag krävs) bör finnas så nära verksamheten som 
möjligt eftersom individen med reservnummer kommer att kontakta den vårdcentral 
(enhet eller motsvarande) där vaccinationen har utförts, i syfte att erhålla ett 
Covidbevis.  
 

- En handläggare per vårdcentral i Region Skåne. 

- En handläggare Vaccinationsenhet Skånes sjukhus nordost. 

- En handläggare Vaccinationsenhet Skånes sjukhus nordväst. 

- En handläggare Vaccinationsenhet SUS. 

- En handläggare Vaccinationsenhet Psykiatri och habilitering.  
 
Handläggaren (medicinsk sekreterare/administratör som idag registrerar 
vaccinationer i PMO är att rekommendera) ska logga in mot Folkhälsomyndigheten 
och lämna uppgifter på individen via ett formulär.  
 

- Kontroll ska ske i PMO att vaccination har utförts.  

- Namn på covidvaccin, datum för senaste vaccinationen samt dos ska 
anges i formuläret.  

- Kontroll ska göras av individens kontaktuppgifter.  

https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/covidbevis/vaccinationsbevis-pa-uppdrag-av-patient/
https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/covidbevis/vaccinationsbevis-pa-uppdrag-av-patient/
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- När formuläret är inskickat av utsedd handläggare utfärdar E-
hälsomyndigheten covidbevis och skickar till individen med 
rekommenderat brev. 

- E-hälsomyndigheten bör lämna skriftlig rutin till utvalda handläggare för hur 
formuläret fylls i korrekt. 
 

1. Individen kan inte kontakta vårdcentralen och begära covidbevis via 1177 
eftersom individer med reservnummer inte har bank-ID. 

 
2. Begäran kan hanteras via telefon då individen blivit identifierad i samband med 

vaccination.  


