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Tillfrisknandebevis
Från och med den 12 augusti finns det tre olika typer av covidbevis för resa:
 Vaccinationsbevis.
 Bevis på negativt test (negativt NAAT eller RAT test, 48-72h, ej egenprovtagning
eller självtest).
 Tillfrisknandebevis, om man har testat positivt för covid-19 med NAAT-test (PCR
eller liknande) är det i särskilda fall möjligt att skaffa ett tillfrisknandebevis.
Tillfrisknandebeviset baseras på EU-förordning 2021/953 om digitala covidbevis och
ska underlätta den fria rörligheten och möjliggöra ett säkert resande i EU under
coronapandemin. Ett tillfrisknandebevis kan man få om man har testat positivt för
covid-19 med ett test utfört av hälso-och sjukvårdspersonal, exempelvis när man
varit i kontakt med sjukvården eller varit inneliggande på sjukhus. Den egenprovtagning regionen haft via bussar, apotek och hemtransport gäller inte som grund för
ett tillfrisknandebevis.
För de flesta personer är det enklare och snabbare att få ett vaccinationsbevis eller
ett bevis på negativt test i stället för ett tillfrisknandebevis, eftersom
tillfrisknandebeviset kräver att du uppfyller specifika villkor. Inom Region
Västmanland utfärdas tillfrisknandebeviset av vårdcentralerna och den som vill
begära ut ett ombeds att ta kontakt med sin vårdcentral. Läs mer på: Bevis på
tillfrisknande för att resa • E-hälsomyndigheten (ehalsomyndigheten.se)
VILLKOR FÖR UTFÄRDANDE AV TILLFRISKNANDEBEVIS
 Positivt test för Covid-19 utförd av utbildad sjukvårdspersonal. Testet måste vara
ett så kallat NAAT-test (PCR eller liknande). Egenprovtagning och självtest gäller
inte även om det är övervakat av vårdpersonal. Antikroppstest är inte heller är
giltiga.
 Resultatet måste finnas sparat i journalen.
 Beviset kan utfärdas tidigast från 11 dagen och innan 180 dagar efter
provresultatdatum.
 Personen måste ha fyllt 16 år och ha svenskt personnummer. (Funktionalitet för
att skapa tillfrisknandebevis till barn och personer utan personnummer kommer
senare.
Uppfyller inte individen villkoren hänvisar vi till vaccinationsbevis eller ett negativt
testbevis.
Region Västmanland tar inte test för resor utan hänvisar till privata vårdgivare som är
ansluten till tjänsten Covidbevis. Du hittar en lista över vilka på E-hälsomyndigheten.
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Tillfrisknandebevis
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Tillfrisknandebeviset utfärdas av den vårdcentral individen är listad hos.
Behörighet för att utfärda tillfrisknandebevis:




För att ha behörighet att utfärda tillfrisknandebevis krävs att medarbetaren har
ett SITHs-kort och finns i HSA-katalogen med behörighet:
vårdmedarbetaruppdrag.
Den som saknar rätt behörighet ska vända sig till HSA-administratör som
beställer behörighet hos HSA förvaltningen.

Utfärdande av tillfrisknandebevis:
1. Individen begär ut ett tillfrisknandeintyg.
2. Utfärdaren av testet kontrollerar att individen uppfyller villkoren för testningen
genom att kontrollera i journalen att det positiva provet är taget inom hälso-och
sjukvården av utbildad sjukvårdspersonal och ej genom egenprovtagning.
3. Logga in i tjänsten med SITHS-kort: https://covidbevis.se/friskbevis-web
4. Fyll i formuläret med individens personnummer och datum för det första positiva
testet. Systemet säger automatiskt ifrån om det inte gått 11 dagar sedan det
positiva testet togs.
5. Bocka i rutorna att alla villkor är uppfyllda och skicka iväg.
6. Vänta på svar om att beviset har skapats och hur det skickats.
7. Om personen har en digital brevlåda (Digimail, E-boks, Kivra eller Min
myndighetspost) skickas tillfrisknandebevis dit, om inte så skickas
tillfrisknandebeviset till folkbokföringsadressen, informera då individen att det
tar ca 10-15 dagar innan beviset anländer i brevlådan.
Instruktionsfilm till vårdgivare om beställning av tillfrisknandebevis:
Information till vårdgivare som förmedlar begäran om tillfrisknandebevis på uppdrag
av patient • E-hälsomyndigheten (ehalsomyndigheten.se)
Support för vårdgivare:
Vid problem eller frågor, välkommen att kontakta E-hälsomyndighetens kundtjänst
för vård- och apoteksaktörer.
Telefon 0771-18 18 77, eller mejla på covidbevis@ehalsomyndigheten.se. Vänligen
ange ”Anslutning tillfrisknandebevis” i ämnesraden.
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