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Brev till E-hälsomyndigheten avseende vaccinpass för
internationella studenter och forskare

Lunds kommun och Lunds universitet vill understryka vikten av att snarast möjligt lösa
frågan om vaccinpass för internationella studenter och forskare. I takt med att vaccinpass
i allt större utsträckning krävs vid offentliga tillställningar ökar även problematiken för
dessa grupper trots att de redan är fullvaccinerade.

Individer som blivit fullvaccinerade i sina hemländer utanför EU (exempelvis USA, Japan,
Australien) får således resa in i Sverige med dessa vaccinpass, men de räknas däremot inte
som giltiga vid olika sammankomster och tillställningar på plats i Sverige. Ett annat
bekymmer är medborgare från andra länder som vaccineras i Sverige, men som därefter
inte kan få vaccinpass då de saknar svenskt personnummer eller samordningsnummer.
Likaså personer som fått första dosen i sitt hemland och andra dosen i Sverige. De har inte
heller kunnat få ett vaccinpass utfärdat.
Lund är en av Sveriges och Europas mest internationella städer. Lunds universitet är ett
topprankat lärosäte med många internationella kontakter. I staden finns ett kluster av
företag och forskning som är beroende av internationella utbyten och handel.
Problematiken som beskrivs ovan blir extra påtaglig i Lund och det är därför oerhört
angeläget att de tekniska lösningar som E-hälsomyndigheten arbetar med påskyndas och
färdigställs i närtid.
Avslutningsvis vill vi tacka för era ansträngningar med att hitta en fungerande lösning.
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