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Tilleggsoppdrag 506 C - Skottlands koronasertifikat  

 

1. Helsedirektoratet anbefaler i samråd med Folkehelseinstituttet og Politidirektoratet at 
Skottlands koronasertifikat legges til grunn som koronadokumentasjon på lik linje med 
"NHS COVID pass" som dekker England og Wales og Nord-Irlands "COVID Certificate" 
ref. oppdrag 506 del 1 og 506 B del 1. 

2. Helsedirektoratet anbefaler videre en forskriftsendring som dekker bruken av Skottlands 
koronasertifikat ved innreise til, og innenlands bruk i, Norge. 

 
Oppdraget Del 1 
Helse- og omsorgsdepartementet ber Helsedirektoratet i samarbeid med Folkehelseinstituttet 
og Politidirektoratet om å vurdere om og eventuelt hvordan Skottlands koronasertifikat kan 
legges til grunn som en sikker og verifiserbar måte å dokumentere status for vaksinasjon, test 
eller gjennomgått koronasykdom. 
 
Det bes om eventuelt utkast til forskriftendringer.  
 
Frist: 25. august 2021  
 
Vurdering og konklusjon 
Vurderingen av Skottlands koronasertifikat bygger på de smittevernfaglige, tekniske, 
sikkerhetsmessige, praktiske og juridiske vurderingene som ble gjort av "NHS COVID pass" for 
England og Wales i oppdrag 506 del I og Nord-Irlands "COVID Certificate" i oppdrag 506 B del 1. 
 
FHI har identifisert den skotske løsningen som veldig lik England og Wales sin løsning og de 
samme vurderingene gjort i oppdrag 506 del I gjelder for Skottlands koronasertifikat 
ROSanalyse for England og Wales er også dekkende for Skottland, og den er godkjent. Endringer 
i DPIA eller personvernerklæring er ikke funnet nødvendig. 
 
Politidirektoratet vurderer den praktiske anvendelsen og de praktiske konsekvensene og 
forutsetningene til å være de samme som ved NHS COVID pass. 
 
Helsedirektoratet legger også den samme juridiske vurdering til grunn. Anbefalingen blir derfor 

HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 
Krisestab HOD 
Postboks 8011 Dep 
0030 OSLO 

Deres ref.:    
Vår ref.: 21/30268-20 
Saksbehandler: Arve Paulsen 

Dato: 24.08.2021 
  
    
 



- 2 - 
 

en forskriftsendring i COVID-19-forskriften vedlegg D som foreslås å lyde: 
 
Fremvisning av koronasertifikat fra Skottland med en QR-kode som kan verifiseres av norske 
myndigheter. 
 
Implementering 
Etter at Skottland har satt en stabil løsning for utveksling av offentlige nøkler i produksjon, kan 
vi i løpet av 2 dager utvikle og produksjonssette integrasjonen til denne løsningen, gitt at den 
blir identisk med de nord-irske og engelske. 
  
Skottland har ennå ikke klar løsning for å utveksle offentlige nøkler. Før den er i stabil drift er 
det ikke mulig å fastsette dato for integrasjon mot en slik løsning. Dato forproduksjonssetting 
må derfor avtales nærmere med Helse- og omsorgsdepartementet. 
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