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Dialogmöte
– negativa covid-19-test



Arbetsmaterial

Agenda

• Inledning

• Presentation av lösning och genomförande

• Vägen till en färdig tjänst

• Nästa steg



Inledning
Carl Jarnling, Enhetschef Invånartjänster, E-hälsomyndigheten



Arbetsmaterial

Syfte och mål med mötet
• Etablera kontakt och ge er en introduktion till arbetet med covidbevis med 

fokus på bevis för negativt för Covid-19, giltighetstid mindre än 72h för 
testresultatet

• Genomgång av utkast till lösning gällande bevis för negativa provsvar

• Skapa förståelse för tänkt teknisk lösning, anslutning och godkännande

• Svara på frågor och få feedback

• Inbjudan till samverkan och anslutning



Arbetsmaterial

Vad är Covidbevis?
• Covidbevis är ett bevis för att visa att du är:

• Vaccinerad mot Covid-19

• Testat negativt för Covid-19, giltighetstid mindre än 72h för 
testresultatet

• Tillfrisknat från Covid-19, max 180 dagar(ej antikroppar)

• Covidbevis ska underlätta den fria rörligheten och ett säkert 
resande i EU under coronapandemin

• Covidbevis baseras på en ny EU-förordning

• Den 1 juli kan du enkelt hämta ditt vaccinationsbevis på 
covidbevis.se – övriga bevis kommer senare



Arbetsmaterial

Ett nära myndighetssamarbete

Projektledare 
förvaltningsgemensam 
digital infrastruktur för 

vaccinationsbevis

Utveckla och förvalta 
tjänst för utfärdande av 

vaccinationsbevis

Utveckla och förvalta en 
tjänst för överföring av 

uppgifter om genomförda 
vaccinationer mot covid-19



Arbetsmaterial

10/2
Uppdrag till DIGG att 
projektleda digital 
infrastruktur för 
vaccinationsbevis

5/3
Rapport om lösning, 
behov av 
regeländringar och 
finansering

22/4
Uppdrag till EHM och 
FOHM att utveckla och 
förvalta tjänst för 
utfärdande av 
vaccinationsbevis

29/4
Uppdaterat uppdrag 
till DIGG som 
projektledare – alla 
typer av bevis

27/5
Uppdrag till EHM att 
utveckla och förvalta 
tjänster för utfärdande 
av test- och 
tillfrisknandebevis

29/4
Uppdrag till EHM att 
utreda lösning för 
test- och 
tillfrisknandebevis

14/5
Avrapportering 
förstudie test- och 
tillfrisknandebevis

1 juli
• EU-förordning och nationell 

förordning börjar gälla 
• covidbevis.se öppnar med 

vaccinationsbevis

? Testbevis
? Tillfrisknandebevis

12 augusti –
Övergångsperiod slut

4/6
Dialogmöte 1 -
testbevis



Arbetsmaterial



Arbetsmaterial



Presentation av lösning och 
genomförande
Malin Amnefelt, Projektledare, E-hälsomyndigheten
Emmeli Gross, Arkitekt, E-hälsomyndigheten
Henrik Bengtsson, Arkitekt, Myndigheten för digital förvaltning



Arbetsmaterial

Vilka Covid-19-test skapar vi bevis för?

• Publicerad lista för godkända tester enligt DCC

• Olika länder kan godta olika typer av bevis – länk till Sweden Abroad
https://www.swedenabroad.se/sv/

• Upp till den som ska resa att kolla upp vad som gäller

• Utredning pågår gällande vilka tester vi kommer ställa ut bevis på



Arbetsmaterial

Vad användaren gör
Individen besöker en vårdaktör 
och identifierar sig. 
Vid besöket tar personal ett prov.

Individen ger sitt samtycke
att dela sitt provsvar till 
E-hälsomyndigheten.

E-hälsomyndigheten

Provet skickas till ett labb.
Negativa provsvar skickas via API.
E-hälsomyndigheten returnerar ett covidbevis som PDF. 

Vad sker i olika system 

Provsvar som är negativt skickas med API

Covidbevis på negativt provsvar 

Covidbeviset returneras  med QR-kod. (PDF)

(Möjlighet att visa negativt 
provsvar i covidbevis.se)

Covidbeviset skickas 
automatiskt till digital 
brevlåda

Vårdaktör

(Juridisk utredning pågår: om hur det skapade beviset kan hanteras och förmedlas via vårdgivare)



Arbetsmaterial

Tekniska lösningen
• REST-API

• Pågående arbete där mindre ändringar kan ske

• Övergripande beskrivning finns på 
https://github.com/DIGGSweden/Covidbevis-API

• Swagger finns på 
https://diggsweden.github.io/Covidbevis-API/

• FHIR beskrivning finns på 
https://simplifier.net/guide/EUDCCSweden/ResourcesforT
estcertificates



Arbetsmaterial

Säkerhetskrav
• När det gäller åtkomst till API:et ser vi funktionscertifikat som en teknisk 

åtgärd för att säkerställa och filtrera på aktör/organisation. 

• Vi tittar just nu på vilka krav kopplat till avtalet som är relevanta att ha 
med. 

• Exempelvis rörande loggning och att vi kan ta del av den vid behov.

• Funktionscertifikat = från Expisoft och SITHS-funktionscertifikat

• Utredning pågår gällande verksamhetskrav på vårdgivare och 
laboratorier som exempelvis ackreditering



Vägen till en färdig tjänst

Madelen Larsson, Samordnare Extern samverkan
E-hälsomyndigheten



Arbetsmaterial

Vägen till en färdig tjänst

Utveckling Godkännande Avtal Anslutning Tjänst i drift

Kommunikation och utbildning
(invånare och medarbetare)

Samverkan



Arbetsmaterial

Hur ska samverkan gå till
• Kontakt: servicedesk@ehalsomyndigheten.se ange "bevis på negativa 

covid-19-test" i ämnesraden

• Samarbetsyta på Confluence – öppen yta

• Presentationer och andra underlag läggs upp löpande

• Mötesinformation och länkar till teknisk beskrivning

• Frågor och svar uppdateras löpande

• Vi får lägga upp samverkan beroende på antal anslutande aktörer

• Tänkbart förslag: stående kortare teamsmöten för dialog om 
utveckling och anslutning



Arbetsmaterial

Nästa steg

• Nytt möte 9/6 15.00-16.00 för aktörer som planerar att ansluta

• Anmälan om deltagande till servicedesk@ehalsomyndigheten.se
senast tisdag 8/6 12.00

• Ange ”anslutning negativt covid-19-test” i ämnesraden

• 1 kontaktperson/organisation(vårdgivare och systemleverantör)

• Krav på deltagande:

• Ambition att ansluta under övergångsperioden

• Vårdgivare deltar tillsammans med sin systemleverantör



Tack


