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Föreskrifter 
om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter 
(HSLF-FS 2021:14) om kriterier för intyg om covid-19-
infektion;

beslutade den 23 december 2021.

Folkhälsomyndigheten föreskriver med stöd av 5 § förordningen (2020:127) 
om tillfälligt inreseförbud till Sverige i fråga om myndighetens föreskrifter 
(HSLF-FS 2021:14) om kriterier för intyg om covid-19-infektion

dels att 1 § ska upphöra att gälla, 
dels att  rubriken närmast före 1 § ska utgå, 
dels att 1 a och 2 §§ ska ha följande lydelse.

1 a §1 Intyg som avses i 3 § andra stycket 8 förordningen (2020:127) om 
tillfälligt inreseförbud till Sverige, som är utfärdat i en stat eller i ett område 
som anges i bilaga 2 till denna förordning ska godtas om det av intyget fram-
går att
1. personen är vaccinerad med covid-19-vaccin och inresan sker tidigast efter 
14 dagar räknat från datumet för vaccinationen,  
2. covid-19-vaccinet har beviljats godkännande för försäljning i enlighet med 
förordning (EG) nr 726/2004 eller covid-19-vaccinet har genomgått Världs-
hälsoorganisationens godkännandeförfarande för användning i nödsituationer, 
och
3. innehåller de uppgifter som avses i Europaparlamentets och rådets förord-
ning (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 artikel 5.2 samt de uppgifter som avses i 
punkt 1 a-j i bilagan Dataset för intyg. 

Uppgifterna i intyget ska anges på svenska, danska, norska, engelska eller 
franska. 

2 §2 Ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-in-
fektion som avses i 3 a § första stycket förordningen (2020:127) om tillfälligt 

1 Senaste lydelse HSLFS-FS 2021:71
2 Senaste lydelse HSLF-FS 2021:58
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Elanders Sverige AB, Vällingby 2021

inreseförbud till Sverige ska godtas för inresa om det avser ett antigentest eller 
ett PCR/NAAT-test och innehålla uppgifter om 
1. namn och födelsedatum på den som har testats, 
2. datum och tidpunkt för provtagningstillfället, 
3. sjukdom eller smittämne, covid-19 (SARS-CoV-2 eller en av dess varian-
ter), 
4. huruvida testet är ett antigentest eller ett PCR/NAAT-test, 
5. det negativa testresultatet, och 
6. namn och adress till intygsutfärdaren eller laboratoriet som genomfört tes-
tet. 

Uppgifterna i intyget ska anges på svenska, engelska, norska, danska eller 
franska.  

Denna författning träder i kraft den 28 december 2021.

Folkhälsomyndigheten

KARIN TEGMARK WISELL

Bitte Bråstad
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