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Den 11 juni 2021 

Viktig information om Covidbevis 

I detta meddelande finns viktig information om det Covidbevis (tidigare även 

kallat Gröna beviset eller vaccinationsbevis) som är på väg att lanseras i 

Sverige. Sprid gärna meddelandet vidare till andra inom er organisation som 

behöver informationen. 

Med ett Covidbevis kan användaren enkelt och säkert visa att han eller hon 

har blivit vaccinerad mot covid-19. Den 1 juli lanserar E-hälsomyndigheten, i 

samarbete med bland andra Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), 

Covidbevis för vaccinationer. Några veckor senare kompletteras tjänsten 

med bevis på negativt covid-19-test och bevis på tillfrisknande. Covidbeviset 

kan användas för resor inom Europa. 

Ni får det här utskicket eftersom ni har kommunikationskanaler till 

allmänheten, och för att vi bedömer att allmänheten också kommer att vända 

sig till er med frågor om Covidbevis.  

Vi har samlat den information som är relevant för er på 

ehalsomyndigheten.se/covidbevis/informationsmaterial. Allt material är fritt 

för er att använda. Ni kan antingen använda det färdiga material som vi har 

gjort, eller använda de texter som vi tagit fram i ert eget kommunikations-

material. 

Vi hjälper också gärna till med att ta fram ytterligare anpassat material eller 

svar på de frågor som ni behöver. Kontakta oss på 

kommunikation@ehalsomyndigheten.se 

Mer om Covidbevis 

Ett Covidbevis kan användas vid resor inom Europa. Vid utresa, inresa eller 

inom ett land i samband med id-kontroll, kan användaren med sitt Covidbevis 

visa att hon eller han uppfyller landets regler. 

Olika länder har olika krav, och kraven kan också ändras över tid. Det är den 

som ska resa som har ansvaret för att kontrollera reglerna för landet den vill 

resa till. I Sverige håller Utrikesdepartementet (UD) uppdaterad information 

om vilka regler som gäller för respektive land på www.swedenabroad.se och 

i sin app Resklar (https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/resklar/).  
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Hur hämtar man ett Covidbevis? 

Inom sju dagar efter vaccination rapporteras varje vaccination in till 

Nationella vaccinationsregistret. Efter det kan användaren logga in med 

e-legitimation på www.covidbevis.se och hämta sitt vaccinationsbevis. 

Beviset kan laddas hem på dator eller mobiltelefon samt skrivas ut. 

 

Digitala brevlådor 

När ett Covidbevis hämtas skickas det också automatiskt till användarens 

digitala brevlåda (Digimail, e-Boks, Kivra eller Min Myndighetspost). Digg 

genomför just nu en informationskampanj om digitala brevlådor. På sidan 

www.digg.se/digital-brevlada finns mer information som ni gärna kan dela 

och sprida vidare. 

 

Frågor och svar 

Vi samlar löpande vanliga frågor och svar på www.covidbevis.se. Ni får 

gärna hänvisa personer vidare dit. Från den 1 juli, då tjänsten öppnar, samlar 

vi fördjupade frågor och svar på E-hälsomyndighetens webbplats. 

 

Vänliga hälsningar 

 

Erika Burlin Hellman 

Kommunikationschef 

E-hälsomyndigheten 
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