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Regeringsuppdrag 
E-hälsomyndigheten (eHM) har fått ett regeringsuppdrag där vaccinationsbevis till invånare med 
reservnummer ingår.  eHM ska tillhandahålla funktionalitet för inrapportering av uppgifter som 
vårdgivare ska skicka till eHM. Detta för att möjliggöra utfärdande av vaccinationsbevis när 
vaccinationer inte är sökbara i det nationella vaccinationsregistret (NVR). 

Startdatum för den nya tjänsten och då vårdgivarna måste kunna ansöka åt invånaren är 17 
december 2021. 

 

Kontrollera om invånaren har ett samordningsnummer eller har fått ett 
personnummer.  
Om invånaren har (eller har fått) ett samordningsnummer eller personnummer, byt detta i 
MittVaccin eller Svevac. Invånaren ska då använda sitt samordningsnummer alternativt 
personnummer för att ta ut vaccinationsbevis och ingen ansökan ska göras på A-nummer. Efter att 
byte från A-nummer är gjort i MittVaccin eller Svevac skickas sedan vaccinationerna till NVR (sker 
automatiskt nästkommande natt). Invånaren kommer sedan, efter 2-7 arbetsdagar, kunna begära ut 
ett vaccinationsbevis från eHälsomyndigheten (eHM) på samordningsnumret/personnumret. 

För att byta identitet på invånaren: 

 I MittVaccin: Sök upp invånaren med A-numret, använd menyvalet ”Ändra 
personuppgifter”, ändra till det nya numret. Klicka på Spara (se mer information i 
MittVaccin-manualen Sök och lägg till patient och ändra personuppgifter sidan 3). 

 I Svevac: Sök upp invånaren med A-numret, använd menyvalet ”Uppdatera person”, 
ändra till det nya numret. Klicka på Signera (se mer information i Svevacs manual sidan 
39). 
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Ansök om vaccinationsbevis för invånare som endast har reservnummer 

 

Villkor för vaccinationsbevis:  
 På begäran från individ över 16 år. 
 Gäller individer utan personnummer eller samordningsnummer. 
 Journalförd vaccination mot Covid-19. Invånaren ska vara vaccinerad på någon enhet som 

tillhör samma vårdgivare som enheten som ansökan görs från. 
 Reservnummer ska anges i ansökan. 
 Invånaren ska kunna uppvisa legitimation för att vårdcentralen ska kunna säkerställa att det 

är rätt invånaren/A-nummer som får vaccinationsbeviset. Dvs invånaren behöver fysiskt vara 
på vårdcentralen för att legitimera sig. 

 Om man vid vaccinationstillfället har lämnat ut vaccinationskort bör invånaren också kunna 
uppvisa detta. 

Ansöka om vaccinationsbevis: 
1. Fyll i blanketten ”Ansökan om vaccinationsbevis för personer med reservnummer” tillsammans 
med invånaren, kontrollera samtidigt att registreringarna finns i MittVaccin (alt. Svevac). 

 För att ta fram informationen i MittVaccin: följ manualen ”Skriva ut vaccinationshistorik” och 
instruktionen under rubriken Skriva ut journal. Denna utskrift kan sedan användas som 
underlag för att fylla i ansökan och sparas tillsammans med den ifyllda blanketten.  

 Kontrollera också i MittVaccin att ingen ansökan om vaccinationsbevis redan är gjord för 
invånaren, dvs läs under knappen ”Anteckningar”. 

2. Skicka in via eHMs tjänst för vaccinations-bevis för reservnummer (den ifyllda blanketten och 
journalutskriften används som underlag).  

Inloggning med siths-kort på adress kommer presenteras på eHMs utbildning 16 december. 

3. Dokumentera i MittVaccin (under anteckningar) att ”vårdcentralen xx” har ansökt om 
vaccinationsbevis med ”A-numret”. 

  

https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/api/Evolution/pdf/140516bb-c47f-46b1-b34c-02f200c5f254


Tänk på: 
 Vaccinationsbeviset skickas som rekommenderat brev från eHälsomyndigheten, dvs 

invånaren måste kunna legitimera sig för att kunna hämta ut brevet.  
 Handläggningstiden på eHM beräknas till minst 4 veckor  
 Var noggrann i kontroll av identitet och att vaccinationerna tillhör rätt person, enligt eHM 

finns det ökad risk för försök till fusk kring utfärdandet av vaccinationsbevis. 

Behörigheter:  
 För att kontrollera vaccinationerna i MittVaccin behövs rollen sköterska, sköterska med 

delegering eller läkare. Saknas behörighet så beställs behörighet sjuksköterska i 
tjänstekatalogen. Obs! är man inte sjuksköterska ska denna roll endast användas för att läsa i 
MittVaccin och kontrollera att vaccinationerna finns dokumenterade.  

 För att kontrollera vaccinationer i Svevac behövs behörighet till Svevac. 
 Ny HSA-roll (vaccinbevis a-nummer) är framtagen för att kunna registrera uppgifter på e-

hälsomyndighetens sida. Endast 1-2 personer per enhet ska ha denna behörighet. Obs! 
begränsat antal/vårdcentral. HSA-administratörer på varje vårdcentral kan tilldela detta 
uppdrag. 

 
 Den som fyller i ansökan hos eHM behöver ha vårdmedarbetaruppdrag i HSA på den enhet 

som ansökan ska registreras för. 

Frågor och svar:  
 Vilken enhet ska ansöka om vaccinationsbevis för invånare som har vaccinerats: 

o på annan vårdenhet (primär- eller specialistvård) inom regionen? Vårdcentralerna 
kan ansöka om vaccinationsbevis även för invånare som har vaccinerat på annan 
vårdcentral eller inom specialistsjukvården, ex om dos 1 och dos 2 är tagna på olika 
enheter. 

o hos en privat vårdcentral inom RJL? Inom sammanhållen journalföring visas bara 
vaccinationer inom samma vårdgivare för invånare utan personnummer. Detta 
innebär att endast den vårdgivare (i detta fall den privat vårdcentral) som har 
vaccinerat invånaren kan ansöka om vaccinationsbevis för invånaren med A-
nummer. 

o hos kommun inom Jönköpings län? Inom sammanhållen journalföring visas bara 
vaccinationer inom samma vårdgivare för invånare utan personnummer. Detta 
innebär att endast den vårdgivare (i detta fall den kommun) som har vaccinerat 
invånaren kan ansöka om vaccinationsbevis för invånare med A-nummer. 

o i annan region? Dessa kommer inte Region Jönköpings län kunna ansöka om 
vaccinationsbevis till utan invånaren får vända sig till den vårdgivare som har 
vaccinerat dem. Inom sammanhållen journalföring visas bara vaccinationer inom 
samma vårdgivare för invånare utan personnummer. Detta innebär att endast den 
vårdgivare som har vaccinerat invånaren kan ansöka om vaccinationsbevis för 
invånare med A-nummer. 

o i annat land? Dessa kommer inte Region Jönköpings län kunna ansöka om 
vaccinationsbevis till. Men eHälsomydigheten håller på att utreda hur 
vaccinationsbevis ska hanteras för vaccinationer i andra länder.  



 Om invånaren har flera olika A-nummer hos samma vårdgivare? I Mittvaccin, slå ihop 
journalerna så att invånaren bara finns med en gång (Sök och lägg till patient och ändra 
personuppgifter, sidan 4). I Svevac går journaler inte att slå ihop, kontrollera i så fall 
vaccinationerna i de olika journalerna samt skriv på pappersblanketten att två olika A-
nummer finns, använd det ena A-numret för ansökan. Skriv en anteckning på varje A-
nummer att ansökan för vaccinationsbevis är gjord och vilket A-nummer som använts.  

 Kan man se vaccinationer i sammanhållen journalföring för invånare med reservnummer (A-
nummer, samordningsnummer)? Nej, för invånare med reservnummer syns inte 
vaccinationer hos andra vårdgivare i sammanhållen journalföring.  

 Ska pappersblanketten ”Ansökan om vaccinationsbevis för personer med reservnummer”  
sparas? Pappersblanketten är inte en journalhandling, men vi rekommenderar att man 
behåller blanketten samt journalutskriften i 3 år på enheten ifall det uppstår frågor kring 
vaccinationsbeviset.  

 Hur snabbt måste ansökan skickas in till eHM? Inom 1-2 vardagar är rekommendationen från 
RJL.  

Utbildning:  
16 december, via eHM, inbjudan kommer skickas ut via funktionsbrevlådor. 

Support: 
Frågor skickas till covid19vaccination@rjl.se
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