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Covidbevis utfärdas av eHälsomyndigheten (EHM).  
Information om individer som har fått vaccination mot Covid-19 kommer från 
Nationella Vaccinationsregistret (NVR), vilket ligger till grund för covidbevis.  
 
Alla covidvaccinationer som utförs i Region Skåne ska registreras i PMO. 
 
 
 
 
Vad rapporterar PMO till NVR? 
Alla genomförda covidvaccinationer registrerat på individer med fullständigt 
personnummer eller samordningsnummer skickas till NVR per automatik från PMO.  
Exporten sker fem gånger per dygn och triggas när dokumentationen sparas, det 
behöver inte vara signerat för att exporteras till NVR. Ändrade poster uppdateras. 
 
Vad rapporterar PMO inte till NVR? 
Covidvaccinationer registrerat på individer med reservnummer rapporteras inte till 
NVR, inte heller individer med registrering Dos ej given eller Extern. 
 
Vem kan få covidbevis? 
Individer med fullständigt personnummer eller samordningsnummer och som är 
fullvaccinerade i Sverige.  
 
För individer med samordningsnummer måste även en journal med reservnummer 
läggas upp för att informationen ska gå över till PASiS eftersom PASiS inte hanterar 
samordningsnummer Vaccination Covid-19 patient med samordningsnummer (skane.se) 
 
Vem kan inte få covidbevis? 
Svenska medborgare som vaccinerat sig med en eller flera doser utomlands kan inte 
få covidbevis från Region Skåne, dessa utlandsvaccinationer kan registreras i PMO 
och markeras med Extern för synlighet i journalen. Individen måste ha givna 
vaccinationer här i Sverige för att erhålla covidbevis.  
 
Vaccinationsbevis till svenskar som blivit vaccinerade i tredje land • E-hälsomyndigheten 
(ehalsomyndigheten.se) 
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https://vardgivare.skane.se/siteassets/6.-it/it-stod-och-tjanster/pmo/vardenheterna---fillistning/covid-19/vaccination-covid-19_patient-med-samordningsnummer.pdf
https://www.ehalsomyndigheten.se/privat/covidbevis/vaccinationsbevis/vaccinationsbevis-till-svenskar-som-blivit-vaccinerade-i-tredje-land/
https://www.ehalsomyndigheten.se/privat/covidbevis/vaccinationsbevis/vaccinationsbevis-till-svenskar-som-blivit-vaccinerade-i-tredje-land/
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Individer med reservnummer 
Före sammanslagning av journal 
Individer med reservnummer som inte har fått ett fullständigt personnummer kan 
erhålla covidbevis enligt ny rutin hos EHM. 
vaccinationsbevis-pa-uppdrag-av-patient.pdf (skane.se) 
 
Efter sammanslagning av journal 
Individer med reservnummer som får ett fullständigt personnummer kan erhålla 
covidbevis efter att sammanslagning av journal har skett (sammanslagning av journal 
utförs alltid av PMO-supporten), men det går inte i väg till NVR per automatik från 
den nya fullständiga journalen.  
 
Gör på följande sätt för att trigga överföring till NVR: 
 

• Markera vaccinationsregistreringen i den fullständiga journalen. 
• Klicka på Ändra. 
• Gör ett par mellanslag i Kommentarrutan. 
• Spara. 

 
Vid Spara triggar det överföring till NVR och patienten kan därefter inom kort ladda 
hem sitt Covidbevis. 
 

https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/vaccination/covid/vaccinationsbevis-pa-uppdrag-av-patient.pdf
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