Manual Tillfrisknandebevis
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Logga in
Du behöver ha rollen Medarbetaruppdraget ”Vård och behandling” i HSAkatalogen för att kunna logga in i tjänsten och registrera tillfrisknandebevis
för patienter. Om du har det så loggar du in med ditt SITHS-kort och din
personliga kod.

Överst på sidan
Överst på sidan står information som du behöver känna till. Beviset som
skapas gäller i 180 dagar från det datum som patienten testade positivt. Du
kan enbart skapa ett bevis efter 11 dagar och innan 180 dagar efter datum
för individens första positiva provresultat.
För att kunna skapa ett tillfrisknandebevis behöver du fylla i samtliga fält på
sidan. Nedan gäller när du skapar tillfrisknandebevis för en vuxen (16 år eller
äldre) som begär ett bevis till sig själv. Bevis för barn kommer längre fram.
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Steg för steg
1. Börja med att ange personnummer i översta fältet. Det anges med 12
siffror och kontrolleras mot Skatteverkets personregister.
OBS! Kontrollera noga att personnumret är korrekt. Om du anger ett
felaktigt personnummer men som stämmer överens med en annan
person som blivit testad för Covid-19 kan det bli fel person som får
tillfrisknandebeviset.
2. Ange datum för det första positiva testet. Klicka på inmatningsfältet,
välj datum och klicka på ”OK”. Du kan tidigast välja datum elva dagar
innan dagens datum.

3. Därefter behöver du bocka för följande fyra kryssrutor som
representerar krav som behöver vara uppfyllda för att patienten ska
kunna få ut sitt tillfrisknandebevis. Den andra kryssrutan innebär att
testet ska vara utfört av vårdpersonal och det räcker inte att
vårdpersonal har tittat på när patienten gör ett självtest.

4. När du fyllt i samtliga fält i formuläret klickar du på knappen ”Skapa
tillfrisknandebevis”
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Tillfrisknandebeviset
Om patientens personnummer finns i folkbokföringsregistret skapas beviset
och en grön ruta visas. Som den vårdpersonal som utfärdade beviset
behöver du informera patienten om det som står i den gröna rutan.
Informationen ser olika ut beroende om patienten har digital brevlåda eller ej.
Nedan syns informationen som visas om patienten har digital brevlåda. I det
här exemplet, Kivra.
Beviset skickas till patientens digitala brevlåda hos Kivra.

Nedan syns informationen som visas om patienten inte har digital brevlåda.
Då skickas beviset till patientens folkbokföringsadress.
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Tillfrisknandebevis för barn
Du loggar in som vanligt enligt stegen som nämns ovan.
När personnummer fylls i för barn under 16 år, så är det obligatoriskt att även
ange vårdnadshavarens uppgifter.
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Fyll i alla uppgifter korrekt, enligt nedan:

När alla uppgifter är korrekt ifyllda kan man skapa ett tillfrisknandebevis –
alla övriga krav måste vara uppfyllda, precis som när du skapar bevis för en
vuxen.

6

Därefter kommer en kontroll-popup-ruta så att du kan kontrollera att alla
uppgifter stämmer.

Om vårdnadshavaren har en digital brevlåda så skickas beviset dit.

7

Om vårdnadshavaren inte har en digital brevlåda så skickas beviset till
vårdnadshavarens folkbokföringsadress.

Observera att om barnet är 16 eller 17 år så är vårdnadshavare frivilligt. (En
person som är 16 år eller äldre kan själv begära ett bevis.)
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