Skapa tillfrisknandebevis för patienter med
reservnummer
Manual
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Logga in
Öppna din webbläsare och gå till adressen:
https://covidbevis.se/friskbevis-web/
För att vara säker på att du kan använda e-tjänsten Administrera covidbevis
rekommenderar vi att du använder någon av följande webbläsare:
• Google Chrome
• Microsoft Edge
• Mozilla Firefox
• Safari
Du behöver ha ett vårdmedarbetaruppdrag, samt en särskild roll i HSAkatalogen för att kunna skapa tillfrisknandebevis för patienter med
reservnummer. Om du har det, så loggar du in med ditt SITHS-kort och din
personliga kod.
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Du behöver ta ställning till villkoren
Här tar du ställning till de villkor som gäller för att använda e-tjänsten.

Börja skapa ett bevis
Om du accepterar villkoren, så kan du börja skapa tillfrisknandebevis åt
patienter med reservnummer.
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Steg 1 – Patientens personuppgifter
Börja med att fylla i patientens reservnummer i översta fältet.
Var noga med att kontrollera att reservnumret är korrekt och stämmer
överens med det reservnummer som angivits i journalen i samband med att
testet togs.
Fyll i övriga fält. Personuppgifterna behövs för att skapa själva beviset och
dessa måste överensstämma med patientens identitetshandling.
Födelsedatumet används även för att avgöra hur gammal patienten är och
om det behövs en vårdnadshavare eller inte för att hämta ut beviset.
Tryck på ”Nästa sida” när du är färdig.
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Steg 2 – Adress- och kontaktuppgifter
I nästa steg behöver du fylla i adress- och kontaktuppgifter till den som begär
ut beviset. Överst i den gula rutan ser du personuppgifterna för patienten
som du håller på att skapa ett bevis till.
Är det en patient som är äldre än 18 år och som begär ut beviset till sig själv,
ska patienten också stå som mottagare på brevet med beviset i. Därför ska
du fylla i patientens adress- och kontaktuppgifter.
Adressen behövs för att kunna posta beviset till mottagaren av brevet.
Beviset postas som rekommenderat brev. Kontaktuppgifterna används för
avisering och underlättar för att beviset når mottagaren.
Du kan välja att fylla i antingen en svensk eller en utländsk adress.
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Är patienten yngre än 16 år behöver vårdnadshavaren begära ut beviset. Det
är vårdnadshavaren som då kommer att ta emot beviset. Fyll i
vårdnadshavarens adress- och kontaktuppgifter.

Är patienten 16 eller 17 år ska du fylla i om det är patienten själv eller
vårdnadshavaren som begär ut beviset och därmed tar emot beviset. Fyll
därefter i adress- och kontaktuppgifter till mottagaren.

Tryck på ”Nästa sida” när du är färdig.
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Steg 3 – Uppgifter om testet
Här fyller du i information om testet. Välj datum för det första positiva testet
och ta ställning till om alla krav uppfylls. Tryck sedan på ”Granska uppgifter”.
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Steg 4 – Kontrollera uppgifter
Här kommer du till en kontrollsida som sammanfattar alla de uppgifter som
du har matat in. Kontrollera att allt stämmer och kryssa i ”Jag bekräftar att
uppgifterna stämmer” om allt ser bra ut. Är något fel går du tillbaka och rättar
till den felaktiga uppgiften. Det kan du göra dels genom välja knappen
”Föregående sida”, dels genom att välja rubrikerna i guiden.

När du har bekräftat att uppgifterna stämmer kan du trycka på ”Skapa
tillfrisknandebevis” för att skapa beviset.
Har allt gått rätt till så får du nu en bekräftelse på att beviset kommer att
skickas till E-hälsomyndigheten för utskrift och postas med rekommenderat
brev till mottagaren. Om något behöver ändras, så får du ett meddelande om
vad felet är och hur du kan rätta till det.
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