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

beslutade den 17 september 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 det ska införas två nya paragrafer, 1 § och 1 a §, och närmast före  
1 och 1 a §§ nya rubriker av följande lydelse, 

dels att det närmast före 2 § ska införas en ny rubrik som ska lyda ”Test-
intyg”.

Vaccinationsintyg
1 § Vaccinationsintyg enligt 3 a § andra stycket 11 a förordningen (2020:127) 
om tillfälligt inreseförbud till Sverige ska godtas om det av intyget framgår att

1. personen är fullvaccinerad och inresan sker tidigast efter 14 dagar räknat 
från datumet för den sista dosen covid-19-vaccin, och

2. covid-19-vaccinet har beviljats godkännande för försäljning i enlighet 
med förordning (EG) nr 726/2004 eller covid-19-vaccinet har genomgått 
Världshälsoorganisationens godkännandeförfarande för användning i nöd-
situationer.

Intyg som motsvarar EU:s vaccinationsintyg
1 a § Intyg som avses i 3 § andra stycket 8 förordningen (2020:127) om till-
fälligt inreseförbud till Sverige, som är utfärdat i en stat eller i ett område som 
anges i bilaga 2 till denna förordning ska godtas om intyget uppfyller krite-
rierna i 1 §.
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Elanders Sverige AB, Vällingby 2021

Dessa föreskrifter träder i kraft den 20 september 2021.

Folkhälsomyndigheten

JOHAN CARLSON

Bitte Bråstad

HSLF-FS kan laddas ner via Folkhälsomyndigheten.
Webb: www.folkhalsomyndigheten.se 

Författningen kan beställas via:
Norstedts Juridik 
106 47 Stockholm 
Telefon: 08-598 191 90
E-post: kundservice@nj.se
Internet: www.nj.se/offentligapublikationer
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