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Till: 

Samtliga verksamhetschefer inom primärvården i Västmanland 

Vårdvalsrådet 

 

INFORMATION FRÅN VÅRDVAL PRIMÄRVÅRD - NR 7/21 

Intyg om vaccination mot covid-19 

Nationellt vaccinationsbevis 
Det pågår ett arbete inom EU med att ta fram ett digitalt vaccinationsbevis, så kallat 
grönt bevis, som ska göra det lättare att resa inom EU. Läs mer om Gröna beviset hos 
E-hälsomyndigheten: https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/grona_beviset/ 

I väntan på nationellt vaccinationsbevis gäller följande i Region Västmanland: 

• Om invånare ber om ett regionalt vaccinationsintyg så hänvisas man till sin 

vårdcentral. 

• Alla vårdcentraler måste erbjuda detta då vi är skyldiga enligt lag att erbjuda det. 

• Vårdcentralen skriver ut vaccinationsintyg som finns i Cosmic till de som frågar 

om det, bifogat. 

• Vaccinationsintyget ska skrivas under av behörig person. 

• Vaccinationsintyget är avgiftsbelagt med 450 kr.  

− Vårdcentral hanterar betalning enligt normala rutin. 

• Vårdcentralen skriver ut intyg vid dos 2. Oavsett om det finns en dos 1 

registrerad i vårt system. (En person kan t.ex. ha vaccinerat sig med dos 1 i annat 

län) 

• Personer som vaccinerat sig inom kommunen (LSS, hemsjukvård etc.) får höra av 

sig till den vårdcentral där man är listad. 

− Samma gäller för dem som vaccinerat sig på klinik (slutenvård) oavsett om de 

är patienter eller personal. 

• Vi kommer inte att från regionen aktivt gå ut och kommunicera denna möjlighet. 

Vi erbjuder det dock till dem som ber om det. Information kommer finnas på 

1177.  

• Regionen tar inget ansvar för hur eller till vad detta intyg kan användas.  

• När det nationella vaccinationsbeviset (Gröna kortet) är lanserat, så kommer vi 

att ta bort denna regionala tjänst. 
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Följande information kommer publiceras på 1177 på torsdag den 27 maj, för er 
kännedom 

Intyg om vaccination mot covid-19 

Nationellt vaccinationsbevis 
Det pågår ett arbete inom EU med att ta fram ett digitalt vaccinationsbevis, så kallat 
grönt bevis, som ska göra det lättare att resa inom EU. Läs mer om Gröna beviset hos 
E-hälsomyndigheten: https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/grona_beviset/ 

Egen journalanteckning i 1177 
I väntan på det gröna beviset kan du logga in på 1177.se och skriva ut en 
journalanteckning om din vaccination. Journalanteckningen visar endast på att en 
vaccination genomförts och kan till exempel inte användas vid resor. 

Så här skriver du ut din journalanteckning utan kostnad via 1177.se:  

1. Logga in på 1177.se med e-legitimation.  

2. Välj Journalen och Anteckningar.  

3. Välj anteckningen från det datum du blev vaccinerad 

4. Skriv ut.  

Regionalt vaccinationsintyg 
Din vårdcentral kan skriva ut ett regionalt vaccinationsintyg. Detta intyg medför en 
administrativ avgift om 450 kronor. Det regionala vaccinationsintyget visar endast på 
att en vaccination genomförts och kan till exempel inte användas vid resor. 

 

Med vänlig hälsning 

Maria Martinsson 

Vårdvalschef primärvård  
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