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Dialogmöte med vårdgivare
– tjänst för testbevis



Arbetsmaterial

Agenda
• Inledning och status i arbetet

• Genomgång av kriterier och krav 

• Uppföljning av kvalitetsaspekter

• Swedac informerar 

• Kommunikation 

• Support och rutiner vid incidenter 

• Samverkan 



Inledning och status

Carl Jarnling, enhetschef Invånartjänster, E-hälsomyndigheten
Michel Silvestri, enhetschef Samordning, E-hälsomyndigheten



Arbetsmaterial

Vad är covidbevis?
• I takt med att pandemin avtar vill EU öka rörligheten

• Ett covidbevis är ett enkelt, säkert och standardiserat 
sätt att visa upp information om vaccination mot eller 
tester för Covid-19 för reseändamål

• Kan fås digitalt eller på papper

• Baseras på QR-kod med digital signatur

• Gäller i EU:s medlemsstater samt Norge, Island, 
Schweiz och Liechtenstein – och fler länder ansluter sig

• Uppdraget regleras av EU-förordning 2021/953



Arbetsmaterial

Tre olika bevis i Covidbevis

• Vaccinationsbevis
(uppgifter från Nationella vaccinationsregistret) 

• Testbevis
(negativt NAAT eller RAT test, 48-72h, 
ej egenprovtagning eller självtest) 

• Tillfrisknandebevis
(positivt NAAT test, >10 dagar, <180 dagar, 
ej egenprovtagning eller självtest)



Arbetsmaterial

Covidbevis – ett projekt, 
flera myndigheter i samverkan

Projektledare för  
förvaltningsgemensam 

digital infrastruktur 
för vaccinationsbevis

Utvecklar och förvaltar en 
tjänst för utfärdande 

av Covidbevis

Utvecklar och förvaltar en 
tjänst för överföring av 

uppgifter om genomförda 
vaccinationer mot covid-19

Försäkringskassan Transportstyrelsen SKR IVO Socialstyrelsen Skatteverket



Arbetsmaterial

Status för testbevis (20/8)
• 15 godkända system

• 39 anslutna vårdgivare

• 70 orter

• 8 000 utfärdade Covidbevis i form av testbevis



Arbetsmaterial

Avvikelser
• Invånare får andra bevis än Covidbevis och det är otydligt 

vad de har beställt i förhållande till vad de får

• Invånare har begärt att få ett Covidbevis på papper men 
nekats till detta hos vårdgivaren

• Vårdgivaren har tagit betalt för att skriva ut eller lämna ut 
Covidbeviset till individen

• Vårdgivaren har skickat ut Covidbeviset med vanlig e-post



Kriterier och krav

Carl Jarnling, enhetschef Invånartjänster, E-hälsomyndigheten
Tina Hård, enhetschef Juridik, E-hälsomyndigheten



Arbetsmaterial

Kriterier för anslutning
• Vårdgivaren måste vara registrerad i IVO:s vårdgivarregister

• Det måste finnas en teknisk koppling via API för att testbevis ska kunna 
tillhandahållas vårdgivaren. E-hälsomyndigheten tillhandahåller inget webbgränssnitt

• Avtal krävs mellan vårdgivare som erbjuder provtagning för covid-19 för reseintyg 
och E-hälsomyndigheten. Vårdgivarens system för testbevis måste vara godkänt 
för anslutning

• Provtagningen ska vara utförd av hälso- och sjukvårdspersonal eller annan 
kvalificerad testpersonal i Sverige. Självtester och egenprovtagning eller 
assisterad provtagning godkänns inte

• Testerna måste vara godkända enligt EU-förordningen. Godkända tester är enligt 
förordningen NAAT och RAT. (RAT godkända av EU:s Hälsosäkerhetskommitté)



Arbetsmaterial

Kriterier för anslutning
• Rutin för säker identifiering ska finnas på plats

• Vårdgivaren ska på uppdrag av E-hälsomyndigheten och för E-hälsomyndighetens 
räkning visa testbeviset digitalt för den enskilde i vårdgivarens 
anslutningssystem.

• Vårdgivaren får visa testbeviset digitalt först efter att en säker identifiering har gjorts av 
den enskilde. Om vårdgivaren ska tillgängliggöra testbeviset digitalt till individen så 
kräver E-hälsomyndigheten, i egenskap av personuppgiftsansvarig, att individen 
identifierar sig med godkänd svensk e-legitimation.

• Vårdgivaren är skyldig att lämna ut testbeviset på papper om individen önskar det

• All behandling av testbevis och personuppgifter som tillhandahålls vårdgivaren 
ska ske inom EU/EES. Vårdgivaren får inte överföra personuppgifter till tredje land, det 
vill säga utanför EU/EES. E-hälsomyndigheten tillåter inte att det utfärdade beviset 
hanteras hos en driftsleverantör med ägare utanför EU/EES.



Arbetsmaterial

Åtaganden och bindande dokument
Systemleverantör – undertecknad självdeklaration och 
intygande av kravuppfyllnad i samband med godkännande

• 2 - Godkännande - Tjänst för testbevis - Confluence
(ehalsomyndigheten.se)

Vårdgivare – undertecknat samverkansavtal inkl. bilagor 

• 3 - Avtal - Tjänst för testbevis - Confluence
(ehalsomyndigheten.se)



Uppföljning av 
kvalitetsaspekter
Carl Jarnling, enhetschef Invånartjänster, E-hälsomyndigheten
Michel Silvestri, enhetschef Samordning, E-hälsomyndigheten



Arbetsmaterial

Granskning och kontroll
• E-hälsomyndigheten granskar vårdgivare och de system 

som används och begär in loggar och underlag vid behov

• Viktigt att du som vårdgivare förstår gällande krav och 
säkerställer uppfyllnad

• Vi genomför nu ytterligare kontroller av följsamhet till 
gällande ställda krav

• Vid avtalsbrott kan vårdgivaren stängas av med 
omedelbar verkan



2021-08-20
Helen Nyman, Enhetschef, Enheten för miljö och hälsa
Selcuk Aydin, Bedömningsledare, Avdelningen för ackreditering



Arbetsmaterial

Ackreditering

• Ackreditering är en kompetensprövning som görs enligt europeiska och internationella standarder.

• Företag som kontrollerar och bedömer andras varor och tjänster, granskas och godkänns för att kunna 
utföra sina åtaganden. 

• När man åker hiss, dricker ett glas vatten direkt från kranen, köper KRAV-märkt mat eller får bilen 
besiktigad är verksamheter involverade i kontrollen, ackrediterade av Swedac.



Arbetsmaterial

• Syftet med ackreditering är att kunna säkerställa att kontrolluppdrag (certifiering, kontroll, provning och 
validering/verifiering) görs opartiskt med hög kvalitet och enligt internationellt erkända standarder.

- ger större trygghet för kunder - kan vara obligatoriskt i vissa fall 

- innebär ökad konkurrenskraft - förenklar global handel.

- Skapar ordning och reda i verksamheten 

EU REGULATION (EG) nr 765/2008

Swedac är Sveriges 
ackrediteringsorgan enligt 
Lag (2011:791) om ackreditering 
och teknisk kontroll 



Arbetsmaterial

PT 
Providers
ISO/IEC 17043

LABs
ISO/IEC 17025
ISO/IEC 15189

INSP.
ISO/IEC 17020

Verif./Valid.
ISO/IEC 17029

CBs
ISO/IEC 17065
ISO/IEC 17021
ISO/IEC 17024

Typer av ackrediterade organ (CAB:s)



Arbetsmaterial

• Företag som utför kontroller för att säkerställa att fastställda krav uppfylls, ansöker om 
ackreditering

• Swedac undersöker möjligheten för att erbjuda ackreditering och planerar sedan 
bedömningen

• Swedac bedömer företagets kompetens och opartiskhet

• Företag åtgärder eventuella brister mot internationellt erkända standarder

• Swedac beslutar om ackreditering och utför sedan regelbunden tillsyn

Så fungerar ackreditering



Kommunikation

Erika Burlin Hellman, kommunikationschef, E-hälsomyndigheten
Jan Pettersson, kommunikationsstrateg, E-hälsomyndigheten
Maria Ström, produktansvarig, E-hälsomyndigheten



Arbetsmaterial

Frågor att besvara
• Är det tydligt för invånaren vilket bevis de 

beställer/får?

• Framgår det tydligt hur invånaren ska göra för 
att aktivt begära ut just ett Covidbevis i form 
av testbevis?

• Framgår det tydligt hur invånaren ska göra för 
att få ta del av ett Covidbevis, både digitalt 
och på papper?

• Vet alla anställda hos vårdgivaren hur ett 
giltigt Covidbevis med QR-kod ser ut? 



Arbetsmaterial

Stöd i kommunikation om Testbevis
Syfte: att tydliggöra avtalets punkt 11 om kommunikation:
• 11.1 All kommunikation om och marknadsföring av Covidbevis samt 

E-hälsomyndighetens e-tjänst Covidbevis.se ska ske i enlighet med 
E-hälsomyndighetens instruktioner samt på ett sätt som inte skadar 
eller riskerar att skada förtroendet för E-hälsomyndigheten.

• 11.2 Vårdgivaren får inte använda namnet Covidbevis eller domännamnet 
covidbevis.se för annat än i informations- och marknadsföringssyfte. 
Namnen får inte förvanskas eller användas i andra sammanhang eller för 
andra syften. Vårdgivaren får inte använda namnen på ett sätt som riskerar 
att ge intryck av att Vårdgivaren utfärdat Testbeviset.



Arbetsmaterial

Beskrivning av erbjudandet
• Varje vårdgivare som är ansluten till Testbevis ska på sin 

webbplats och i annonsering ha en beskrivande text: 

[Företagsnamn] är anslutet till E-hälsomyndighetens e-tjänst 
Covidbevis. Det innebär att ditt negativa test för covid-19 
automatiskt kan lagras i ett covidbevis. Ditt covidbevis kan du 
använda vid resor i Europa. Om du har en digital brevlåda så 
kommer ditt covidbevis också att skickas till den.
Läs på ehalsomyndigheten.se



Arbetsmaterial

Ej godkända formuleringar
• E-hälsomyndigheten rekommenderar inte något särskilt företag 

som utför covid-19-tester, utan informerar endast om anslutna. 

• Formuleringar som ”Rekommenderas av E-hälsomyndigheten”
eller ”Framtagen i samarbete med E-hälsomyndigheten” får 
därför inte förekomma i några sammanhang.

• Men det finns olika möjligheter för företag som är godkända för 
anslutning till tjänsten att använda visuella element (logotyp)  
eller beskrivande text om Covidbevis i olika sammanhang. 



Arbetsmaterial

Stöd för er finns i Verktygslådan
• Här finns en manual för testföretag: 

https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/covidbevis/informationsmaterial/

Ur innehållet:

• Så skrivs E-hälsomyndigheten, Covidbevis – ett covidbevis?

• Logotypen för Covidbevis och hur den ska användas

• Budskap och korta texter för webbplatser etc

• Länkar som ni kan hänvisa till (info och FAQ)



Arbetsmaterial

Kom ihåg internkommunikationen
• Säkerställ att alla era medarbetare har information om att ert 

företag erbjuder tester för covidbevis

• Säkerställ att alla era medarbetare har fått instruktioner om 
hur de gör när en kund vill ha ett covidbevis

• Informera era medarbetare om var de hittar svar på frågor 
samt ytterligare information om covidbevis:

• https://www.ehalsomyndigheten.se/covidbevis/

• Frågor och svar: https://www.ehalsomyndigheten.se/fragor-
svar/?category=59



Arbetsmaterial

Kontakta oss
Vill du berätta mer om Testbevis eller har behov 
av en kortare eller längre beskrivning?

Kontakta oss så löser vi det:

kommunikation@ehalsomyndigheten.se

Mediefrågor om covidbevis och E-hälsomyndigheten:
hänvisas gärna till vår presstjänst:

Telefon: 010-106 07 98, presstjanst@ehalsomyndigheten.se



Support och hantering av 
avvikelser
Susanne Eklund, funktionsansvarig Kundtjänst, E-hälsomyndigheten



Arbetsmaterial

Rutin för inkomna invånarärenden

• Invånaren hänvisas i första hand till vårdgivaren

• På själva Covidbeviset hänvisas invånaren till E-hälsomyndighetens 
kundtjänst

• När ärenden kommer in till oss hanterar vi de ärenden vi kan och 
ställer ett antal kontrollfrågor 

• När vi inte kan lösa invånarens fråga hänvisas de till den vårdgivare 
som utfört testet



Arbetsmaterial

Rutin för att skicka in ärenden till oss

• Skicka in ärenden till covidbevis@ehalsomyndigheten.se. Märk 
ämnesraden ”testbevis”. 

• Vi påbörjar hanteringen senast inom 4 timmar

• Det är den snabbaste vägen

• Vid driftstörning har vi ett särskilt incidentnummer. Detta kommer 
mailas ut till alla anslutna aktörer idag

• Besvaras dygnet runt

• Endast för misstänkta incidenter

• Ser kontinuerligt över supportprocessen för förbättringar 



Samverkan framöver

Madelene Larsson, samordnare, Kundsamverkan, E-hälsomyndigheten
Jesper Gramenius, arkitekt, Myndigheten för digital förvaltning



Arbetsmaterial

Hur ska samverkan gå till
• Samarbetsyta på Confluence – öppen yta

• För anslutning - Vägen till färdig tjänst

• Presentationer och andra underlag läggs upp löpande

• Mötesinformation och länkar till teknisk beskrivning

• Frågor och svar uppdateras löpande

• Länkar till mer information

• Teamskanal för tekniska frågor

• Möten för tekniska frågor fredagar 11-12

• Kontakt: covidbevis@ehalsomyndigheten.se ange ”testbevis" i 
ämnesraden



Tack


