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Skaffa e-legitimation till din tonåring – krav för att beställa
egenprovtagning för covid-19 på 1177.se och hjälper smittspårarna
Är du förälder eller vårdnadshavare så är det viktigt att du skaffar en giltig elegitimation åt din tonåring för att kunna beställa egenprovtagning för covid-19
via 1177.se. E-legitimation behövs också för att kunna använda de
egenregistrerade provtagningskit som används vid smittspårning i skolor.
Att testa sig för covid-19 är en av de viktigaste metoderna för att minska
smittspridningen. Ungdomar från 13 år sköter sin egen inloggning på 1177.se.
Föräldrar eller vårdnadshavare kan inte göra det åt dem.
E-legitimation
För att beställa egenprovtagning för barn mellan 13–17 år och använda
egenregistrerade provtagningskit, behöver barnet en egen e-legitimation,
antingen BankID eller Freja eID Plus.
•

BankID
För att skaffa BankID måste man vara kund hos en bank som är ansluten
till BankID. Bankerna kan ha olika åldersgränser. Därför behöver du
kontakta din bank för att ta reda på vad som gäller för just dig och ditt
barn.

•

Freja eID Plus
För ungdomar under 18 år finns en enklare typ av e-legitimation. Freja eID
Plus är en gratis, mobil, svensk e-legitimation. Freja eID Plus skaffar du
genom att först ladda ner en app till din mobil eller surfplatta. Sedan
besöker du ett av de anslutna ATG-ombuden för att aktivera elegitimationen på plusnivån. För att skaffa Freja eID Plus behöver du vara
folkbokförd i Sverige och ha en giltig id-handling, till exempel pass eller
nationellt id-kort.

E-legitimation kan användas för flera vårdärenden
Även för att göra andra vårdärenden, till exempel för att kontakta en
ungdomsmottagning, boka en tid, be om nytt recept, beställa ett klamydiatest
eller läsa sin journal, är det bra att ha en e-legitimation.
Läs mer om hur du gör på 1177.se, Logga in på 1177.se för dig som är 13–17 år 1177 Vårdguiden
Den som av någon anledning inte kan skaffa en e-legitimation har ändå möjlighet
att provta sig för covid-19 genom att kontakta sin hälso- eller vårdcentral.

