
Vaccinationsbevis  
på apotek 

För den som uppfyller alla fyra krav:
• är vaccinerad i Sverige. Minst sju dagar bör ha gått sedan den  
   senaste dosen
• saknar e-legitimation
• kan legitimera sig med giltig legitimation
• har svenskt personnummer.



Hur gör jag som apoteksmedarbetare?
Om en apotekskund som är över 16 år eller en vårdnadshavare 
önskar att få ett vaccinationsbevis utskrivet, gör så här:

Logga in i tjänsten
A. Välj knappen för KLAS i ert 
expeditionssystem.
B. I nästa steg får du två alternativ; 
KLAS eller Utskrift av covidbevis. 
Välj Utskrift av covidbevis. 

1. Tjänsten Utskrift av 
covidbevis
Be om legitimation för den som 
vaccinationsbeviset ska utfärdas 
för:
• id-kort utfärdat av Skatteverket 
• svenskt pass med vinröd pärm 
• svenskt nationellt id-kort 
• svenskt körkort 
• svenskt SIS-märkt id-kort 
utfärdat av till exempel bank, 
företag, myndighet eller Svensk 
kassaservice 
• svenskt tjänstekort (utan 
SIS-märke) utfärdat av en 
statlig myndighet. 

2. Efter kontroll mot Skatteverkets 
register så visas personuppgifter 
för den som vaccinationsbeviset 
ska utfärdas för.

2a. Om en vårdnadshavare önskar 
bevis för sitt minderåriga barn 
behöver ni be om vårdnads-
havarens legitimation.

2b. Efter kontrollen så visas både 
vårdnadshavarens och barnets 
personuppgifter.

3. Fråga kunden om samtycke till 
att dennes uppgifter behandlas: 

”För att skapa ditt covidbevis 
behöver jag först ditt samtycke 
att hämta uppgifter från Nationella 
vaccinationsregistret och föra över 
dem till E-hälsomyndigheten och 
apoteket. Är det okej?” 

4. Informera kunden om att hen 
kan få mer information om hur 
hens personuppgifter behandlas.

5. Följ sedan instruktionerna i 
tjänsten Utskrift av covidbevis, 
för att hämta ett vaccinations-
bevis och skriva ut detta till 
kunden. 
 
För att skapa ett vaccinations-
bevis så behöver ni inte logga in i 
tjänsten igen. Välj bara alternativet 
Börja om.

Under fliken ”Information och 
länkar” finner ni ytterligare 
information som ni eller kunden 
söker.



Följande individer kan inte få vaccinationsbevis  
på apotek:
• Individer som har e-legitima-
tion hänvisas till att själv hämta 
vaccinationsbevis på 
www.covidbevis.se

• Individer som har vaccinerats  
i ett annat EU-land eller något 
annat land som är anslutet till 
EU:s system för digitala covid-
bevis, hänvisas till detta land 
för att få ett bevis. Se här vilka 
länder som omfattas:  
www.ehalsomyndigheten.se/
tjanster/covidbevis/lander-dar-
covidbevis-galler/

• Individer som har vaccinerats 
i så kallat tredjeland (länder 
utanför EU/EES samt länder där 
det inte har varit möjligt att få 
ett vaccinationsbevis, trots att 
landet är anslutet till EU:s 
system för digitala covidbevis) 
ska vända sig till ett Statens 
servicecenterkontor, som 
validerar vaccinationsdoku-
mentation från tredjeland. 
E-hälsomyndigheten kan 
därefter utfärda ett vaccina-
tionsbevis. Statens service-
center, telefon: 0771-451 000. 
www.statenssc.se

• Individer vars vaccinationer 
har registrerats på så kallade 
reservnummer. Dessa individer 
behöver kontakta vården i den 
region där de vaccinerades, för 
att få ett vaccinationsbevis.

På respektive regional 1177-sida, 
finns information om hur detta 
görs. Gå till www.1177.se

• Individer vars vaccinationer har 
registrerats på samordningsnum-
mer kan beställa ett vaccinations-
bevis med en blankett som finns 
på www.ehalsomyndigheten.se/
tjanster/covidbevis/

Har kunderna frågor  
om vaccinationsbevis? 
Hänvisa till E-hälsomyndighetens 
kundtjänst. 
Telefon: 0771-766 200. 
E-post:
covidbevis@ehalsomyndigheten.se

Mer information finns också 
på www.ehalsomyndigheten.se/
covidbevis

Var finns mer information för 
mig som apoteks-
medarbetare? 
Du hittar mer information samt 
svar på vanliga frågor på 
E-hälsomyndighetens webbplats: 
www.ehalsomyndigheten.se/
tjanster/covidbevis/vaccinationsbe-
vis-pa-apotek/
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