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Rutin för utfärdande av 
vaccinationsbevis för personer med 
reservnummer  

Bakgrund 
eHälsomyndigheten har lanserat en ny tjänst där vårdgivare via ett webbaserat formulär kan skapa ett 
vaccinationsbevis (covidbevis) till en person som blivit vaccinerad mot covid-19 i Sverige och fått sina 
vaccinationer registrerade på ett reservnummer. Västra Götalandsregionen har tagit fram en rutin för hur 
vaccinatörer ska gå till väga för att utfärda dessa bevis. 
 

I Västra Götalandsregionen gäller följande 
Covidbeviset ska tillhandahållas och utfärdas av vaccinatör på begäran från individ vars vaccination registrerats 

med reservnummer. För personer som har ett samordningsnummer gäller att vaccinationen ska 

registreras på samordningsnumret i första hand.1  

Individen vars vaccination registrerats med reservnummer kan antingen begära (ansöka) om ett covidbevis direkt 

i samband med vaccinationen eller i efterhand genom att kontakta er.  För att underlätta för er själva är det 

bra att redan i samband med vaccinationen att ansöka om personens covidbevis hos 

eHälsomyndigheten – på så sätt behöver personen inte kontakta er igen. Om personen kontaktar er i 

efterhand och begär ett covidbevis kan detta hanteras via telefon då individen blivit identifierad i samband med 

vaccination.  

Personer som är 16 år eller äldre kan beställa beviset själva.  

Personen ska 

 ha journalförd vaccination mot covid-19  

 ange det reservnummer som användes vid vaccinationen 

                                                           
1 Rutinen som beskrivs i detta dokument omfattar inte vaccinationer som registrerats med 

samordningsnummer. 
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 ange en adress dit beviset skickas som rekommenderat brev 

Vaccinatören ska  

 utse minst två ansvariga personer per vårdgivare* och ansöka om behörighet för dessa. (Se tabell nedan 

hur ansökan går till). * varje enskild vaccinationsplats behöver inte ha egen ansvarig. 

 

 Maila ovan kontaktuppgifter till covid-19@vgregion.se för att Regional vaccinsamordning ska kunna 

hänvisa personer med reservnummer till rätt ansvarig hos vårdgivaren.  

 Skapa vaccinationsbevis för personer med reservnummer via eHälsomyndighetens tjänst 
https://covidbevis.se/friskbevis-web/. (Se även eHälsomyndighetens manual för vårdpersonal 
som ska tillhandahålla vaccinationsbevis.) 

 

Så här ansöker vaccinatören om behörighet 

Behörigheten består av olika delar. För att kunna registrera vaccinationerna i eHälsomyndighetens 

applikation krävs: 

 

1. ett eTjänstekort (SITHS). Detta kort krävs både för den verksamhetschef som ska ansöka om 

behörighet och för varje person som ska kunna använda eHälsomyndighetens tjänst. se 

eTjänstekort - VästKom (gitsvg.se) 

 

2. en systemanvändarroll i HSA-katalogen för varje person som ska kunna använda 

eHälsomyndighetens tjänst. 

 

3. ett så kallat vårdmedarbetaruppdrag för varje person som ska kunna använda 

eHälsomyndighetens tjänst. 

 

För Västra Götalandsregionens egna 
vårdgivare inom vårdvalvårdcentral samt 
sjukhusförvaltningarna 
 

För privata vårdgivare inom vårdval 
vårdcentral samt externa avtalade 
vaccinatörer 

Ansök om behörighet via 
https://beh.vgregion.se/ 
 

Ansök om systemanvändarrollen via 
webben 

 När Västra Götalandsregionen meddelar att 
HSA-id är klara ska verksamhetschefen göra 
behörighetsansökan för 
vårdmedarbetaruppdrag via 
https://beh.vgregion.se/ 
 

 

eHälsomyndigheten ska 

 utfärda ett covidbevis när formuläret är skapat via webbformuläret 

 skicka covidbeviset till individen med rekommenderat brev 

mailto:covid-19@vgregion.se
https://covidbevis.se/friskbevis-web/
https://www.ehalsomyndigheten.se/globalassets/dokument/covidbevis/manual-vardpersonal-vaccinationsbevis-reservnummer.pdf
https://www.ehalsomyndigheten.se/globalassets/dokument/covidbevis/manual-vardpersonal-vaccinationsbevis-reservnummer.pdf
https://gitsvg.se/etjanstekort
https://beh.vgregion.se/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VaJi_CBC5EebWkGO7jHaX-4s_1LCFr9Ns_u4nDpzKEVUNExRNUdBRjhVSlExNDE4VTVDUDVFUzFXNy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VaJi_CBC5EebWkGO7jHaX-4s_1LCFr9Ns_u4nDpzKEVUNExRNUdBRjhVSlExNDE4VTVDUDVFUzFXNy4u
https://beh.vgregion.se/
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Information 
Samlad information med länkar finns på sidan Covidbevis - Vårdgivarwebben Västra 
Götalandsregionen (vgregion.se). 

 

 

Kristine Rygge, Samordnare vaccination Covid-19 och ställföreträdande beslutsfattare regional 

särskild sjukvårdsledning (RSSL)

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/covid-19/covidbevis/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/covid-19/covidbevis/
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