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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (2021:708) om digitala 
covidbevis 

Utfärdad den 13 januari 2022 

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2021:708) om digitala 

covidbevis 

dels att 3 och 9 §§ ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas två nya paragrafer, 8 a och 11 a §§, och närmast 

före 8 a § en ny rubrik av följande lydelse. 

3 §    Med digitalt covidbevis avses ett sådant digitalt covidintyg enligt 

artiklarna 5–8.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953 

som utfärdas av den utfärdande myndigheten i Sverige. 

Med vaccinationsbevis avses den del av covidbeviset som utgörs av 

vaccinationsintyget enligt artikel 5 i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2021/953. 

Personer som har vaccinerats i ett annat land 

8 a §    E-hälsomyndigheten får i enlighet med artiklarna 3.1 a, 5 och 8.1 i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953 utfärda 

vaccinationsbevis för enskilda som har fullvaccinerats i ett annat land om 

den enskilde som begär det 

1. har personnummer, eller

2. tillhör en utländsk beskickning eller ett karriärkonsulat i Sverige och

har diplomat- eller tjänstepass. 

Ett vaccinationsbevis som utfärdas enligt bestämmelsen i första stycket 

får endast utfärdas  

1. för sådant covid-19-vaccin som avses i artikel 5.5 i Europaparlamentets

och rådets förordning (EU) 2021/953, och 

2. om E-hälsomyndigheten har fått tillgång till all nödvändig information

om vaccinationer som erhållits i det andra landet och äkthet, giltighet och 

integritet av de dokument där detta framgår har kontrollerats.  

9 §    E-hälsomyndigheten ska på begäran av en enskild tillhandahålla 

uppgifter, digitalt eller i pappersform, om den enskildes vaccinationer mot 

sjukdomen covid-19, bevis om testning för och bevis om tillfrisknande från 

covid-19 i ett digitalt covidbevis.  

Om en enskild begär det, ska ett sådant bevis tillhandahållas i pappers-

form.  

Ett digitalt covidbevis som utfärdas med stöd av 8 a § ska tillhandahållas 

i digital form. Om det finns särskilda skäl får dock E-hälsomyndigheten i 

enskilda fall besluta om en annan form för tillhandahållandet.  
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11 a §    För digitala covidbevis som utfärdas med stöd av 8 a § ska 

E-hälsomyndigheten informera den som begär det digitala covidbeviset om

1. vilken sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

som uppgifterna en enskild lämnar till en myndighet omfattas av när de 

hanteras för att ett digitalt covidbevis ska kunna utfärdas, och 

2. hur uppgifterna kommer att behandlas av myndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2022. 

På regeringens vägnar 

LENA HALLENGREN 

Johanna Mihaic 

(Socialdepartementet) 
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