Information till vårdnadshavare/
elev i samband med skolstart

I samband med skolstarten

Viktigt med
giltig e-legitimation
Förhoppningsvis kommer inte covid-19 att spridas lika mycket
som i våras. Men det finns risk att du ändå behöver provtas för
covid-19. Därför är viktigt att du som fyllt eller snart fyller 13 år
ordnar med egen e-legitimation, om du inte redan har det, så att
du vid behov kan använda egenprovtagning för covid-19.
Region Värmland erbjuder egenprovtagning för covid-19 för alla som fyllt 6 år.
Från det att man fyllt 13 år behöver man själv kunna logga in med en giltig
e-legitimation via e-tjänsterna på 1177.se för att använda sig av egenprovtagning.
Vårdnadshavare får inte agera ombud för barn över 12 år när det gäller e-tjänsterna på 1177.se, detta är nationella regler.
Det är därför viktigt att du som fyllt 13 har en egen e-legitimation som fungerar för
inloggning på 1177.se.
Godkänd e-legitimation för inloggning i e-tjänsterna är Bank-id och Freja e-id
plus.
Bank-id beställs hos din bank. Bankerna har olika krav på ålder, men om du är
under 18 år måste du ha tillstånd av vårdnadshavaren. Observera att så kallat
mobilt säkerhets-id inte fungerar för inloggning i e-tjänsterna på webbplatsen
1177.se.
Freja e-id plus är en gratis, svensk e-legitimation. För att skaffa Freja e-id plus
behöver du ha en smartmobil eller surfplatta, en fysisk legitimation och ett e-postkonto. När appen är nerladdad och registrering klar behöver du ta med telefon
och ID-handling till ett godkänt e-id-ombud. Den som är under 18 år måste ha
tillstånd av sin vårdnadshavare.
Kontrollera gärna att du kan logga in på 1177.se med din e-legitimation!

Egenregistrerade provtagningskit
Om det blir smittspridning i skolmiljö under hösten kan provtagning på skolorna
komma att genomföras med så kallade egenregistrerade provtagningskit. Egenregistrerade provtagningskit innebär att provtagningen inte behöver bokas i förväg
via e-tjänsterna på 1177.se, utan den som ska provtas registrerar själv provet via
e-tjänsterna i samband med egenprovtagningen.

Forts. nästa sida.

Beslut om provtagning i samband med smittspårning av närkontakter sker i samråd mellan skolan och Smittskydd Värmland. Hur provtagning och inlämning ska
gå till anpassas efter situationen och kan vara olika på olika skolor och vid olika
tillfällen. I stora drag ser det ut så här:
•
Berörda elever och personal får provtagningskiten i skolan.
•
Provtagningen genomförs som egenprovtagning i skolan eller i hemmet.
Elever kan behöva stöd av vuxen i samband med provtagning och registrering.
•
För att registrera provet i e-tjänsterna på 1177.se krävs giltig e-legitimation.
•
Skolan samlar in genomförda prov för vidare distribution till analys.
•
Provsvaret visas i e-tjänsterna på webbplatsen 1177.se.

Frågor och svar om e-legitimation för egenprovtagning
Varför kan inte vårdnadshavaren logga in med sin e-legitimation för att boka
åt barn i ålder 13–17 år?
Vårdnadshavare kan se sitt barns journal och uträtta ärenden fram tills barnet fyllt
13 år. Av integritetsskäl är det därefter den unga själv som loggar in med egen
e-legitimation för att använda e-tjänsterna. Den som fyllt 16 kan också läsa sin
journal.
Varför måste man skaffa e-legitimation redan innan barnet blir sjukt?
Ofta krävs att personen finns på plats fysiskt hos bank eller e-id-ombud för att
skaffa e-legitimationen. En person som har symtom som kan vara tecken på
covid-19 ska inte träffa andra människor.
Vad kan den unga göra mer med sin e-legitimation?
I e-tjänsterna på webbplatsen 1177.se kan den unga till exempel kontakta en
ungdomsmottagning, boka en tid, be om nytt recept och beställa ett klamydiatest. Det finns även flera myndigheter där hen kan legitimera sig med e-legitimation. Med Bank-id är det möjligt att göra bankärenden.
Finns det inte risk att den unga kan använda e-legitimationen för till exempel
näthandel?
Freja e-id+ fungerar inte för handel utan bara för tjänster hos kommuner, regioner
och myndigheter. Personer under 18 år kan generellt inte ingå avtal eller köpa
saker utan vårdnadshavares tillåtelse.
Kan den unga ha sin e-legitimation i vårdnadshavarens mobil eller en gemensam surfplatta?
Det kan i vissa fall vara möjligt, men varje person ska logga in själv med sin egen
kod. Kolla vad den ungas bank säger om detta.
Om den unga inte hunnit skaffa e-legitimation innan hen blir sjuk – hur gör
man då?
Då vänder man sig till hens ordinarie vårdcentral för provtagning där.
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