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Så fungerar covidbevis: 
vaccinationsbevis och 
testbevis



Vad är covidbevis?
• Med ditt covidbevis visar du på ett enkelt och säkert sätt att du har blivit

vaccinerad eller testas negativt för covid-19.
• Du kan du använda ditt covidbevis vid resor inom Europa och i andra länder

där EU:s digitala covidbevis gäller.
• Det är ditt ansvar att ta reda på vilka regler som gäller i det land som du ska

resa till.
• Mer information hittar du på www.covidbevis.se.



Vaccinerad?
Så här får du ditt covidbevis
• Sju dagar efter att du har blivit vaccinerad kan du hämta ditt vaccinationsbevis.
• Det gör du genom att logga in på www.covidbevis.se med hjälp av din

e-legitimation.
• Om du saknar e-legitimation kan du besöka ett apotek för att få hjälp med ditt

vaccinationsbevis. Du kan också beställa ditt vaccinationsbevis genom att skriva
ut, fylla i och posta en blankett till E-hälsomyndigheten.

http://www.covidbevis.se/


Inte vaccinerad?
Så här får du ditt covidbevis
• Testa dig för covid-19 hos en vårdgivare som är ansluten till tjänsten Covidbevis.
• Ditt negativa testresultat lagras i ett testbevis.
• Du får ditt testbevis direkt av vårdgivaren.
• Har du en digital brevlåda skickas ditt testbevis också till den.
• Äldre negativa test för covid-19 eller test som du tar själv är inte giltiga.
• Mer information och lista på anslutna vårdgivare hittar du på

www.ehalsomyndigheten.se/covidbevis

http://www.ehalsomyndigheten.se/covidbevis


Vaccinationsbevis
Covidbevis i sex steg
Så här fungerar det i praktiken



Vaccinera dig
• Vaccinera dig mot covid-19.
• Fortsätt att följa råd och

rekommendationer för att hindra
smittspridning.
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Vaccinationen 
rapporteras in
• Regioner har sju dagar på sig att

rapportera in vaccinationen till
Nationella vaccinationsregistret.

• Sju dagar efter att du har blivit
vaccinerad kan du hämta ditt bevis
på www.covidbevis.se.
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Logga in på 
covidbevis.se
• När du ska hämta ditt

vaccinationsbevis behöver du logga
in med en giltig e-legitimation.

• Information om e-legitimationen hittar
du på:
www.ehalsomyndigheten.se/e-
legitimation
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http://www.ehalsomyndigheten.se/e-legitimation


Hämta och spara ditt 
vaccinationsbevis
• Du kan spara ditt vaccinationsbevis

på din dator eller mobiltelefon.
• Har du en digital brevlåda skickas

ditt vaccinationsbevis också till den.
• Det finns flera digitala brevlådor att

välja mellan till exempel Kivra, Billo,
e-Boks och Min myndighetspost.
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Vad gäller för ditt 
resmål?
• Kom ihåg att det är ditt ansvar att ta 

reda på vilka regler som gäller i det 
land du ska resa till.

• Reglerna kan ändras med kort 
framförhållning.

• Mer information hittar du på UD:s 
webbplats www.swedenabroad.se
och i deras app Resklar.
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http://www.swedenabroad.se/


Redo att användas
• Du visar upp ditt vaccinationsbevis i

samband med id-kontroll.
• Ha ditt bevis tillgängligt under hela

resan.
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Saknar du 
e-legitimation?
• Om du saknar e-legitimation kan du

besöka ett apotek för att få hjälp med
ditt vaccinationsbevis.

• Du kan också beställa ditt
vaccinationsbevis genom att skriva
ut, fylla i och posta en blankett till
E-hälsomyndigheten.

• Läs mer på www.covidbevis.se

http://www.covidbevis.se/


Testbevis
Covidbevis i fem steg
Så här fungerar det i praktiken



1
Vad gäller för ditt 
resmål?
• Kom ihåg att det är ditt ansvar att ta

reda på vilka regler som gäller i det
land du ska resa till.

• Reglerna kan ändras med kort
framförhållning.

• Mer information hittar du på UD:s
webbplats www.swedenabroad.se
och i deras app Resklar.

http://www.swedenabroad.se/


2 Testa dig
• Testa dig för covid-19 hos en ansluten

vårdgivare.
• Äldre negativa test för covid-19 eller test

som du tar själv är inte giltiga.
• Lista på anslutna vårdgivare hittar du på

www.ehalsomyndigheten.se/covidbevis



• Om ditt test är negativt, det vill säga
att du inte är sjuk i covid-19, så
skapas automatiskt ett testbevis
åt dig.
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C-19

Vänta på testresultat



Få ditt testbevis
• Du får ditt testbevis direkt av

vårdgivaren som testade dig.
• Har du en digital brevlåda skickas

ditt testbevis också till den.
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Redo att användas
• Du visar upp ditt testbevis i samband

med id-kontroll.
• Ha ditt bevis tillgängligt under hela

resan.
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Uppdaterad information finns på

www.covidbevis.se
www.ehalsomyndigheten.se/covidbevis

http://www.covidbevis.se/
http://www.ehalsomyndigheten.se/covidbevis
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