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Bilaga: Allmänna villkor 

 

1 Parter och Villkorens tillämplighet  

 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) reglerar villkoren för Parternas samverkan 

kring E-hälsomyndighetens utfärdande och tillhandahållande av Vaccinationsbevis till 

Enskilda. Villkoren är tillämpliga på 

a) E-hälsomyndigheten, och 

 b) Aktör som har undertecknat Samverkansavtalet.  

 Villkoren gäller om inte annat följer av Samverkansavtalet eller författning. 

 

2 Användande av Tjänsten 

 Endast Aktör som genom Samverkansavtalet åtagit sig att följa dessa Villkor får 

använda Tjänsten. För att kunna använda Tjänsten måste Aktören dessutom ha 

tecknat ett avtal med E-hälsomyndigheten avseende anslutning till, och nyttjande av, 

myndighetens register och tjänster (nedan definierat som ”Anslutningsavtal”). 

3 Definitioner 

 ”Aktör” avser juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver 

öppenvårdsapotek och har erhållit tillstånd av Läkemedelsverket att bedriva 

öppenvårsapotek.   

  ”Anslutningsavtal” avser det avtal som Aktören tecknat med E-hälsomyndigheten 

avseende anslutning till, och nyttjande av, E-hälsomyndighetens register och tjänster 

(i äldre version det så kallade ”Tjänsteavtalet” som numera uppdaterats och kallas 

”Huvudavtal för anslutning”).  

 ”Behörig Personal” avser sådan apotekspersonal som Aktören har tilldelat 

behörighet att för Aktörens räkning få åtkomst till Tjänsten för att kunna 

administrera Vaccinationsbevis i enlighet med dessa Villkor;  

 ”Covidbevis” avser ett interoperabelt bevis med information om en enskilds status i 

fråga om vaccination (”Vaccinationsbevis”), testning (”Testbevis”) och/eller 



 

 

Dokumentnamn: Allmänna villkor Samverkansavtal vaccinationsbevis apotek 2/9 

 

Ju
n

i 2
01

4 
©

 e
H

äl
so

m
yn

d
ig

h
et

en
 

tillfrisknande (”Tillfrisknandebevis”) som utfärdas av E-hälsomyndigheten i 

enlighet med EU-förordningarna 2021/953 och 2021/954. Samverkan mellan 

Parterna avser endast Vaccinationsbevis; 

 ”Enskild” avser sådan enskild person som är berättigad till ett Vaccinationsbevis 

enligt EU-förordningarna om digitala covid-bevis och som har svenskt person-eller 

samordningsnummer eller ett immunitetsnummer eller ytterligare personer som efter 

överenskommelse mellan Parterna kan erhålla Vaccinationsbevis genom Tjänsten vid 

senare tidpunkt; 

 ”EU-förordningarna 2021/953 och 2021/954” avser Europaparlamentet och 

Rådets förordning (EU) 2021/953 av den 14 juni 2021 om en ram för utfärdande, 

kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och 

tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) för att underlätta fri rörlighet 

under covid-19-pandemin samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

2021/954 av den 14 juni 2021 om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av 

interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 

(EU:s digitala covidintyg) för tredjelandsmedborgare som lagligen vistas eller är 

bosatta i medlemsstaternas territorier under covid- 19-pandemin; 

  ”Nödvändiga uppgifter” avser uppgifter om Enskilds identitetsnummer som 

Behörig personal ska bekräfta och rapportera in till Tjänsten och som är nödvändiga 

för att E-hälsomyndigheten ska kunna utfärda ett Vaccinationsbevis;  

 ”Säker identifiering ”avser en kontroll av den Enskildes identitet genom 

identitetshandlingar såsom pass, körkort eller annan identitetshandling som utfärdats 

av en nationell myndighet, eller genom andra uppgifter och handlingar från en 

oberoende och tillförlitlig källa; 

 ”Tillämplig Dataskyddslagstiftning” avser de bestämmelser som följer av EU:s 

dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, nationell lagstiftning som kompletterar 

dessa bestämmelser samt sådana specialförfattningar som är tillämpliga på den 

behandling av personuppgifter som kommer att ske enligt dessa Villkor; 

  ”Tjänsten” avser den tjänst/webbfunktion som E-hälsomyndigheten tillhandahåller 

för att Aktören, på begäran av Enskilda, ska kunna hämta Vaccinationsbevis från E-
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hälsomyndigheten samt, på uppdrag av E-hälsomyndigheten, tillhandahålla 

Vaccinationsbeviset till den Enskilde.  

 ”Vaccinationsbevis” avser ett bevis som bekräftar att Enskild har fått vaccin mot 

sjukdomen covid-19 och som uppfyller kraven på vaccinationsintyg som anges i 

artikel 5 i EU-förordning 2021/953; 

4 Administrering av Vaccinationsbevis 

 På begäran av Enskild ska Aktören lägga in Nödvändiga uppgifter i Tjänsten och 

lämna utfärdat Vaccinationsbevis till den Enskilde enligt vad som beskrivs nedan. 

Aktören ska säkerställa att inloggning och administrering i Tjänsten endast kan göras 

av Behörig personal för administrering och utlämnande av Vaccinationsbevis. 

Behörig personal får enbart bereda sig åtkomst till Tjänsten för detta ändamål. 

Aktören ska vidta erforderliga åtgärder för att förhindra att andra än Behörig 

Personal kan få åtkomst och kan använda Tjänsten.  

 Vaccinationsbevis utfärdas av E-hälsomyndigheten, under förutsättning att samtliga 

förutsättningar enligt EU-förordningarna 2021/953 och 2021/954 är uppfyllda. 

Vaccinationsbevis kan endast utfärdas efter begäran av en Enskild som enligt någon 

av EU-förordningarna 2021/953 och 2021/954 är berättigad att erhålla och beställa 

ett sådant bevis. Aktören ska säkerställa, och Behörig personal bekräfta, att begäran 

om Vaccinationsbevis och användning av Tjänsten endast sker på initiativ från den 

Enskilde. Behörig personal ska vidare genom Säker identifiering kontrollera den 

Enskildes identitet vid uthämtandet av den Enskildes Vaccinationsbevis från E-

hälsomyndigheten.   

 Innan Vaccinationsbevis uthämtas från E-hälsomyndigheten ska Behörig personal 

inhämta två samtycken från den Enskilde; i) samtycke till att uppgifter som 

registrerats om den Enskildes vaccinationer mot sjukdomen covid-19 hämtas från det 

Nationella Vaccinationsregistret till E-hälsomyndigheten samt ii) samtycke till att den 

Enskildes Vaccinationsbevis skickas från E-hälsomyndigheten till Aktören för att 

lämnas till den Enskilde.  

 För att Vaccinationsbevis ska kunna utfärdas av E-hälsomyndigheten behöver 

Behörig personal registrera samtliga Nödvändiga uppgifter som anges i Tjänsten.   

 E-hälsomyndigheten tillgängliggör den Enskildes Vaccinationsbevis till Aktören via 

Tjänsten. Aktören ska därefter och utan dröjsmål tillhandahålla Vaccinationsbeviset i 
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pappersformat till den Enskilde. Aktören har inte rätt att ta ut någon kostnad för 

Vaccinationsbeviset av den Enskilde. 

 För det fall Vaccinationsbevis inte kan utfärdas ska Aktören upplysa den Enskilde 

om detta samt skälen därtill om Aktören har kännedom om dessa. I annat fall ska 

Aktören hänvisa den Enskilde till E-hälsomyndigheten för frågor.  

 Vaccinationsbevis kan utfärdas till barn under 18 år. Ett Vaccinationsbevis som rör 

ett barn under 16 år ska begäras av och tillhandahållas till barnets vårdnadshavare. 

Om ett barn har fyllt 16 år får begäran ske av såväl barnet som vårdnadshavare och 

tillhandahållandet av Vaccinationsbeviset sker till den som begärt 

Vaccinationsbeviset.  

 Behörig personal ska informera den Enskilde om att Vaccinationsbeviset utfärdats av 

E-hälsomyndigheten. Den information som Behörig personal ska lämna till den 

Enskilde kommer att tillhandahållas av E-hälsomyndigheten i Tjänsten.  

 E-hälsomyndigheten ska tillhandahålla Aktören med skriftlig information om den 

personuppgiftsbehandling som E-hälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig för 

och Aktören ska säkerställa att den Enskilde kan ta del av informationen när denne 

hämtar sitt Vaccinationsbevis.  

 E-hälsomyndighetens servicedesk erbjuder en samlad och enhetlig kontaktyta för 

hantering av inkommande ärenden rörande Tjänsten. Servicedesk är öppen helgfria 

vardagar 8.00-17.00. Kontaktuppgifter till servicedesk finns på E-hälsomyndighetens 

webbplats. Information om driftstatus och tidpunkter för servicefönster visas på 

E-hälsomyndighetens webbplats. 

5 Personuppgiftsbehandling 

 E-hälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker vid 

utfärdande, kontroll och godtagande av Vaccinationsbevis samt vid överföring av 

Vaccinationsbeviset till Aktören. E-hälsomyndigheten är också 

personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som Aktören utför i 

samband med att Aktören mottar och tillhandahåller Vaccinationsbeviset till den 
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Enskilde. Aktören behandlar i denna senare del personuppgifter för E-

hälsomyndighetens räkning och är E-hälsomyndighetens personuppgiftsbiträde.  

 EU-förordningarna 2021/953 och 2021/954 ger rättslig grund för den 

personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att utfärda, kontrollera och godta 

Vaccinationsbevis. 

 De personuppgifter som Aktören kommer att behandla för E-hälsomyndighetens 

räkning är de personuppgifter som ingår i informationsmängden i ett 

Vaccinationsbevis enligt art. 5 EU-förordning 2021/953.  

 Aktören får endast behandla utfärdat Vaccinationsbevis och personuppgifterna i 

detta för ändamålet att på begäran av den Enskilde tillhandahålla Vaccinationsbeviset 

till den Enskilde samt i enlighet med tillämpliga bestämmelser och instruktioner i 

dessa Villkor.  

 Aktören ska begränsa sina anställdas behörighet att behandla utfärdat 

Vaccinationsbevis och personuppgifterna i detta till sådan Behörig personal som får 

ha åtkomst till Tjänsten och som behöver behandla personuppgifterna för att fullgöra 

Aktörens åtagande som personuppgiftsbiträde enligt dessa Villkor.  

 Aktören ska se till att all åtkomst till utfärdat Vaccinationsbevis och 

personuppgifterna i detta sker på en Enskilds begäran. Aktören ansvarar för att 

Behörig personal som behandlar personuppgifterna är informerad om och följer 

dessa Villkor. 

 Aktören får inte spara eller lagra Vaccinationsbeviset eller personuppgifterna.   

 Aktören ska vidta de administrativa, tekniska och organisatoriska åtgärder som enligt 

Tillämplig Dataskyddslagstiftning krävs för att skydda ett utfärdat Vaccinationsbevis 

och personuppgifterna i detta mot obehörig åtkomst, otillåten spridning, förstöring, 

förlust och ändring och förvanskning.  

 Om tillsynsmyndighet eller annan tredje part kontaktar Aktören i syfte att kontrollera 

efterlevnaden av Tillämplig Dataskyddslagstiftning ska Aktören utan oskäligt 

dröjsmål informera E-hälsomyndigheten. Aktören har inte rätt att företräda E-

hälsomyndigheten eller agera för dennes räkning gentemot tillsynsmyndighet eller 

annan tredje part.  

 Aktören ska bistå E-hälsomyndigheten så att myndigheten kan fullgöra sina 

skyldigheter enligt Tillämplig Dataskyddslagstiftning, t.ex. gentemot Enskilda när 
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dessa utövar sina rättigheter enligt lagstiftningen och vid utredning av inträffade 

personuppgiftsincidenter.  

 Aktören ska, när denne får vetskap om att en personuppgiftsincident skett, som avser 

den behandling som Aktören utför i egenskap av personuppgiftsbiträde, utan onödigt 

dröjsmål underrätta E-hälsomyndigheten om detta. Alla personuppgiftsincidenter ska 

dokumenteras av Aktören och dokumentationen ska överlämnas utan onödigt 

dröjsmål till E-hälsomyndigheten på begäran. I de fall en incident ska rapporternas 

till behörig tillsynsmyndighet, ska Aktören samarbeta med och bistå E-

hälsomyndigheten med information som efterfrågas.  

 All behandling av ett utfärdat Vaccinationsbevis och personuppgifterna i detta ska 

ske inom EU/EES. Aktören får inte överföra personuppgifterna till tredje land, d v s 

utanför EU/EES 

6 Sekretess 

 Aktören förbinder sig att inte utan E-hälsomyndighetens medgivande till tredje man 

under avtalstiden och därefter avslöja Konfidentiell Information. Med Konfidentiell 

Information avses i dessa Villkor varje uppgift – teknisk, kommersiell eller av annan 

art – oavsett om uppgiften dokumenterats eller inte och som E-hälsomyndigheten 

anger ska vara konfidentiell. Med Konfidentiell Information avses även information 

avseende Enskilda. 

 Konfidentiell Information ska dock inte avse information som:  

a) är allmänt känd eller som kommit till allmän kännedom på annat 

sätt än genom brott mot lag eller Samverkansavtalet eller dessa 

Villkor;  

b) Aktören kan visa att Aktören redan kände till innan 

informationen mottogs från E-hälsomyndigheten;  

c) Aktören på rättmätigt sätt utan begränsningar i rätten att 

vidarebefordra erhåller från tredje part utanför detta 

avtalsförhållande; 

d) Aktören är skyldig att avslöja på grund av tvingande lagstiftning, 

domstols dom eller annan behörig myndighet beslut. Aktören ska 

vid sådant förhållande omgående skriftligen meddela E-
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hälsomyndigheten om detta samt begära att de efterfrågade 

uppgifterna omfattas av sekretess vid utlämnandet. 

 Aktören ansvarar för att vidta skäliga och nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 

Konfidentiell Information förvaras så att ingen obehörig kan ta del av informationen 

och hanteras så att informationen inte sprids inom eller utanför Aktörens 

organisation. 

 Apoteksaktören ska begränsa tillgång till Konfidentiell Information till anställda hos 

Apoteksaktören som behöver ta del av informationen för att fullgöra sina 

arbetsuppgifter. Aktören ska säkerställa att all berörd personal iakttar sådan sekretess 

och tystnadsplikt som följer av för Aktören tillämplig reglering, samt av 

sekretessåtagandena i dessa Villkor t.ex.  genom att ingå särskild sekretessförbindelse 

eller genom att upplysa om att tystnadsplikt föreligger enligt tillämplig reglering. 

 E-hälsomyndighetens skyldighet att iaktta sekretess, inklusive tystnadsplikt, följer av 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).  

 Sekretessåtagandena i denna punkt 65.12 gäller även om Samverkansavtalet och dessa 

Villkor i övrigt upphör att gälla.  

7 Ansvar   

 Parterna ska under hela avtalstiden uppfylla sina åtaganden enligt Samverkansavtalet 

och dessa Villkor samt Anslutningsavtalet. Aktören ska använda Tjänsten endast på 

det sätt och för de ändamål som följer av avtalet. Parternas ansvar för sina åtaganden 

enligt detta Samverkansavtal regleras enligt bestämmelserna i Anslutningsavtalet.  

 Vid ersättning för skada i samband med behandling som, genom fastställd dom eller 

förlikning, ska utgå till den registrerade till följd av överträdelse av bestämmelse i 

dessa Villkor, instruktioner och/eller Tillämplig Dataskyddslagstiftning ska artikel 82 

i Dataskyddsförordningen tillämpas. 

 Sanktionsavgifter enligt artikel 83 i Dataskyddsförordningen, eller enligt svensk 

kompletterande lagstiftning, ska bäras av den av Parterna som påförts en sådan 

avgift.  

8 Revision 

 E-hälsomyndigheten har rätt att själv eller genom en oberoende tredje part kontrollera 

att Aktören fullgör sina åtaganden som personuppgiftsbiträde. E-hälsomyndigheten 
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ska informera Aktören om sådana granskningar åtminstone tio (10) dagar i förväg. 

Granskningar får endast genomföras under helgfria vardagar och under kontorstid.  

 Aktören ska samarbeta vid sådan granskning och ge E-hälsomyndigheten eller den 

oberoende tredje parten tillträde till lokaler, utrustning, material och annat som kan 

vara av betydelse för granskningen. Granskningen ska utföras på ett sådant sätt att den 

inte stör Aktörens verksamhet mer än vad som är skäligt med hänsyn till ändamålet. 

Kontrollen ska vidare genomföras med hänsyn till Aktörens behov av sekretess.  

 Aktören ska säkerställa att E-hälsomyndigheten har rätt att utföra granskning även hos 

Aktörens underleverantörer.  

 Vardera parten ska bära sina egna kostnader för granskningen.  

 Om det vid granskning framkommer brister har E-hälsomyndigheten rätt att begränsa 

eller stänga av Aktörens åtkomst till Tjänsten i enlighet med avsnitt 11. 

9 Underleverantörer 

 Aktören har inte rätt att anlita underleverantör för själva administreringen och 

tillhandahållandet av Vaccinationsbevis till den Enskilde. Aktören har dock rätt att 

anlita underleverantörer, tex systemleverantör, för att kunna fullgöra dessa åtaganden, 

under förutsättning att Aktören informerar E-hälsomyndigheten på förhand. Aktören 

ansvarar då för underleverantörens åtgärder som om Aktören hade utfört åtgärderna 

själv. Sådana underleverantörer som idag är godkända enligt Anslutningsavtalet 

behöver dock inte godkännas. 

 Om underleverantörens åtagande innefattar behandling av personuppgifter ska 

skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal upprättas mellan Aktören och 

underleverantören. 

10 Force Majeure 

 Ingen av Parterna ska ansvara för utebliven, bristfällig eller försenad prestation av 

någon av sina skyldigheter enligt Villkoren i den utsträckning och för sådana 

tidsperioder som sådan utebliven, bristfällig eller försenad prestation beror på 

förhållanden utanför den presterande Partens kontroll. Förhållanden utanför Parts 

kontroll innefattar, men är inte begränsade till, strejk och annan arbetskonflikt, brand, 

explosion, översvämning, jordbävning, tyfoner, epidemi, krig, myndighetsåtgärd, 

upplopp, revolution, sabotage, naturkatastrofer, myndighetsbeslut eller myndighets 

underlåtenhet, ändrat myndighetsuppdrag, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller 
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annan liknande omständighet som den Part som åberopar omständigheten inte 

skäligen kunde ha förutsett effekterna av eller övervunnit på annat sätt. 

11 Avstängning 

 Om Aktören bryter mot Samverkansavtalet eller dessa Villkor eller om Aktörens 

agerande skadar eller riskerar att skada förtroendet för E-hälsomyndigheten har E-

hälsomyndigheten rätt att stänga av eller begränsa Aktörens åtkomst till Tjänsten.  

12 Uppsägning 

 Aktören har rätt att, med iakttagande av trettio (30) dagars uppsägningstid, när som 

helst säga upp Samverkansavtalet. Uppsägning ska ske skriftligen för att vara 

gällande.  

 E-hälsomyndigheten har rätt att omedelbart säga upp Samverkansavtalet om (i) 

Aktören i väsentlig mån eller vid upprepade tillfällen brister i förpliktelse enligt 

Samverkansavtalet och inte vidtar rättelse inom 10 dagar efter det att E-

hälsomyndigheten skickat skriftlig begäran därom, (ii) Aktören försätts i konkurs, 

inleder ackordsförhandlingar, inställer sina betalningar, ansöker om 

företagsrekonstruktion eller annars kan anses riskera att komma på obestånd, (iv) E-

hälsomyndigheten är skyldig att stänga Tjänsten på grund av säkerhetsskäl, ny 

författningsreglering eller på grund av beslut av domstol eller annan myndighet, (v) 

Aktören inte accepterar nödvändiga ändringar i Tjänsten i enlighet med punkt 7 i 

Samverkansavtalet.  

13 Överlåtelse 

 Aktören får inte helt eller delvis överlåta sina rättigheter eller skyldigheter 

enligt Samverkansavtalet utan skriftligt medgivande från E-

hälsomyndigheten. 

14 Konsekvenser av Samverkansavtalets upphörande  

Vid tidpunkten för Samverkansavtalets upphörande, oavsett orsak, ska Aktören 

säkerställa att Behörig personal inte längre får åtkomst till Tjänsten.   

 

 

Senast uppdaterad:  


