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1 Avtalsparter  

 

1.1 Detta avtal, inkluderat personuppgiftsbiträdesavtal, avseende samverkan kring 

E-hälsomyndighetens utfärdande och tillhandahållande av Covid-bevis till Enskilda 

(”Samverkansavtalet”) har träffats mellan  

1. E-hälsomyndigheten, org. nr.: 202100-6552, Box 913, 391 29 Kalmar, 

(”E-hälsomyndigheten”) och  

2. ”Vårdgivaren” 

Organisationens namn: 

 

Organisationens organisationsnummer: 

 

1.2 Var och en kallas i detta avtal för ”Part” och gemensamt för ”Parterna”.  

 

2 Kontaktuppgifter för ansvarig för Samverkansavtalet hos 
Vårdgivaren 

Namn:  

E-postadress:  

Telefonnummer:  
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3 Bakgrund  

3.1 EU-förordningarna om digitala covid-bevis tillämpas sedan från den 1 juli 2021 och 

föreslås gälla i ett år från detta datum. EU-förordningarna skapar tillsammans ett 

ramverk för en EU gemensam standard för covid-19 bevis. I Sverige tillämpas den 

Svenska förordningen om digitala covid-bevis från samma datum. Den Svenska 

förordningen innehåller kompletterande regleringar avseende svenska Covid-bevis.  

3.2 Syftet med de digitala Covid-bevisen är att underlätta resande mellan EU:s 

medlemsstater genom att inreserestriktioner i form av tester och karantän ska kunna 

lyftas.  

3.3 Mot bakgrund av EU-förordningarna om digitala covid-bevis har 

E-hälsomyndigheten tillsammans med Myndigheten för Digital förvaltning (DIGG) 

och Folkhälsomyndigheten i uppdrag av regeringen att utveckla och förvalta en tjänst 

för utfärdande av vaccinationsbevis till personer som vaccinerats mot covid-19 

(regeringens beslut S2021/03695). E-hälsomyndigheten har även fått i uppdrag att 

komplettera den digitala infrastrukturen till att innehålla tjänster som möjliggör 

utfärdande av bevis om negativa provsvar på ett covid-19 test samt bevis om 

tillfrisknande från sjukdomen covid-19 (regeringens beslut S2021/03939 och 

S2021/04607). Tjänsterna ska kompletteras med en möjlighet för personer utan e-

legitimation att beställa sådana bevis. 

3.4 E-hälsomyndigheten öppnar i samarbete med DIGG e-tjänsten Covidbevis.se den 1 

juli 2021. I den första versionen av e-tjänsten ska Enskilda med e-legitimation kunna 

få ett kostnadsfritt Covid-bevis. 

3.5 E-hälsomyndighetens utfärdande och tillhandahållande av bevis om negativa 

provsvar på ett covid-19 test, s.k. Testbevis, förutsätter samverkan med Vårdgivare 

som erbjuder provtagning och tester för covid-19 för reseintyg.  

3.6 Vårdgivaren erbjuder provtagning och tester för covid-19 för reseintyg och önskar 

ansluta till Tjänsten för samverkan kring E-hälsomyndighetens utfärdande och 

tillhandahållande av s.k. negativa Testbevis till Enskilda.  

3.7 Mot denna bakgrund har Parterna kommit överens om följande. 

4 Avtalets omfattning  

4.1 Detta Samverkansavtal reglerar villkoren för anslutning av Vårdgivarens 

Anslutningssystem till Tjänsten för att möjliggöra överföring av Nödvändiga 



 

 

Dokumentnamn: Samverkansavtal Vårdgivare negativa Testbevis  4/5 

 

uppgifter till E-hälsomyndigheten för Parternas samverkan kring utfärdande av 

Testbevis. Testbevis ska endast utfärdas på en Enskilds begäran.  

4.2 Avtalet reglerar vidare villkoren för Parternas samverkan kring tillhandahållande av 

utfärdat Testbevis till den Enskilde, antingen i digitalt format eller i pappersformat. 

Vid tillhandahållande av Testbeviset i digitalt format ska Vårdgivarens E-tjänst 

uppfylla särskilda krav på säkerhet och godkännas på förhand av 

E-hälsomyndigheten.   

4.3 Samverkan mellan Parterna innebär att Vårdgivaren kommer att behandla 

personuppgifter för E-hälsomyndighetens räkning. Detta Samverkansavtal med 

tillhörande Allmänna villkor och bilagor utgör ett sådant skriftligt avtal om 

personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter för den 

personuppgiftsansvariges räkning som anges i artikel 28 EU:s dataskyddsförordning 

samt instruktioner för personuppgiftsbehandlingen. 

5 Avtalstid  

5.1 Samverkansavtalet träder i kraft vid undertecknande och gäller tills vidare, dock 

längst till och med utgången av EU-förordningarna om digitala covid-bevis och den 

Svenska förordningen om digitala covid-bevis. Uppsägning av Samverkansavtalet 

regleras i Bilaga 1, Allmänna villkor.  

6 Avtalsdokument och tolkningsföreträde  

6.1 Samverkansavtalet består av detta avtal med tillhörande Allmänna Villkor (Bilaga 1) 

och Krav på anslutning till Tjänsten (Bilaga 2), inklusive Kravkatalogen. De 

definitioner som används i dessa handlingar finns i Bilaga 3 Definitioner.  

6.2 Om handlingarna innehåller oklarheter eller uppgifter som strider mot varandra, ska 

detta avtalsdokument äga tolkningsföreträde framför Bilaga 1. Bilagorna ska 

sinsemellan äga tolkningsföreträde i angiven nummerordning, om inte 

omständigheterna uppenbarligen föranleder annat.  

7 Kostnader  

7.1 Vardera Part ska bära sina egna kostnader för uppfyllande av åtaganden enligt detta 
Samverkansavtal. 

8 Ändringar och tillägg  

8.1 E-hälsomyndigheten har rätt ändra de Allmänna villkoren om sådan ändring är 

nödvändig på grund av säkerhetsskäl, ny författningsreglering, beslut av domstol eller 

annan myndighet eller av annat särskilt skäl. Om Vårdgivaren inte accepterar 
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ändringen har Vårdgivaren respektive E-hälsomyndigheten rätt att säga upp 

Samverkansavtalet med omedelbar verkan. De vid var tid gällande Allmänna 

villkoren samt bilaga 2 ska finnas tillgängliga på E-hälsomyndighetens webbplats. 

Den vid var tid gällande Kravkatalogen finns angiven på plats som anvisas av E-

hälsomyndigheten i Bilaga 2 eller på annan plats som anvisas av E-hälsomyndigheten. 

Kravkatalogen kan ensidigt ändras av E-hälsomyndigheten på samma sätt som gäller 

avseende ändringar i Tjänsten i Allmänna villkoren.  

8.2 Övriga ändringar och tillägg till Samverkansavtalet ska vara skriftliga och 

undertecknade av Parterna.  

 

Samverkansavtalet har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav Parterna erhållit var 

sitt.  

 

      Vårdgivaren 

 

      ____________________ 

      Ort och datum  

 

      _____________________ 

      Namn Titel 

 

      ______________________ 

 

 


