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Om vaccinationsbevis för internationella studenter och forskare
Tack för er skrivelse som jag besvarar på uppdrag av generaldirektören. Vi
beklagar att det finns vissa internationella studenter och forskare som ännu
inte kan få ett vaccinationsbevis.
Vi har full förståelse för att det är många som vill ha ett vaccinationsbevis,
liksom att ni som företrädare för Lunds kommun och Lunds universitet nu hör
av er till oss i denna mycket angelägna fråga.
Här är en beskrivning av aktuellt läge för de olika grupper som ni lyfter fram i
er skrivelse:
Personer som är vaccinerade i Sverige och som saknar svenskt
person- eller samordningsnummer:
Vi arbetar tillsammans med regionerna och denna lösning kommer att
lanseras så snart som möjligt. Den tekniska delen av lösningen är klar, men
visst arbete återstår innan regionerna kan börja rapportera in underlag för
vaccinationsbevis till E-hälsomyndigheten som därefter kan utfärda dessa till
berörda individer.
Personer som fått sin första vaccindos i Sverige och den andra dosen
utomlands:
Om dessa personer har fått sin andra dos i något av de länder som är
anslutna till lösningen EU Digital Covid Certificate (EU DCC) (se länk) ska de
vända sig till vaccinatören i det landet.
Om de har fått sin andra dos i ett land som inte är anslutet till EU DCC ska
de vända sig till vaccinatören i det land där de har fått den andra dosen och
be den vaccinatören om ett vaccinationsbevis alternativt annan formell
dokumentation som visar namn, födelsedatum, vaccin samt datum för
respektive vaccination.
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Svenska medborgare och andra som vistas stadigvarande i Sverige
som har vaccinerats i tredjeland:
E-hälsomyndigheten har i uppdrag av regeringen att utreda och föreslå en
lösning även för denna grupp. Frågan om vilken nationell aktör som ska
verifiera riktigheten i vaccinationsintyg från tredjeland bereds av
Regeringskansliet och ambitionen är att lösa detta före årsskiftet.
Precis som ni skriver är det skillnad på å ena sidan regelverket för inresa i
Sverige då samtliga tre typer av covidbevis gäller, och å andra sidan
användningen av vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd vid allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 100 personer, vilket
infördes den 1 december.
E-hälsomyndigheten har tillsammans med Myndigheten för digital förvaltning
(Digg) tagit fram tjänsten Covidbevis på mycket kort tid. I dag har
E-hälsomyndigheten utfärdat cirka 9 miljoner covidbevis till cirka 4,9 miljoner
unika individer sedan den 1 juli då tjänsten öppnade.
Vi har utifrån förutsättningarna prioriterat de största grupperna först, det vill
säga vaccinationsbevis till individer med svenskt personnummer eller
samordningsnummer och som vaccinerats i Sverige med en eller två doser,
liksom lösningar för vårdnadshavare till barn under 16 år med svenskt
personnummer samt personer med svenskt personnummer som har en god
man. Vi har också sjösatt en manuell lösning för personer som inte kan
använda e-legitimation.
Som jag redogjort för ovan pågår ett intensivt arbete för att ytterligare
utveckla tjänsten för återstående grupper utifrån tekniska, juridiska och
informationssäkerhetsaspekter.
En positiv sak är att EU:s digitala covidbevis nu är på god väg att bli en
världsstandard. I dag är de 27 EU-länderna och ytterligare 25 länder
anslutna till systemet.

Vänliga hälsningar
Erika Burlin Hellman
Kommunikationschef
E-hälsomyndigheten
Telefon: 010-458 62 00. E-post: erika.burlin.hellman@ehalsomyndigheten.se
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