
Dokumentation af COVID-19 test, hvis du har NemID
Her kan du læse mere om, hvordan du kan blive COVID-19 testet, hvis du har et dansk 
CPR-nummer/administrativt CPR-nummer OG har NemID.

Book tid til test på
Log ind med dit NemID og vælg: ”Bestil tid - Virustest podning borger”. 
Vælg derefter tid og sted for din prøve. Du kan klikke på ”kort” øverst til 
højre og vælge det teststed, der er tættest på dig. Bekræft tid og sted. 
Det er vigtigt at oplyse telefonnummer, så smitteopsporingen kan kom-
me i kontakt med dig, hvis du testes positiv.

Coronaprover.dk findes både på dansk og engelsk, og du kan finde 
hjælp til booking af test og andre spørgsmål under ”Spørgsmål og svar”

Du kan blive testet på mobile teststationer uden tidsbestilling.

Se prøvesvar
Du finder svaret på din test på Sundhed.dk. Klik på ”Se dit COVID-19 
prøvesvar”. Log ind med NemID.  
Du kan også se dit prøvesvar i appen MinSundhed.

Du vil normalt kunne se svaret på din COVID-19 test senest to dage 
efter, du har fået foretaget testen. Ofte vil du kunne se svaret allerede 
dagen efter.

Print eller download dokumentation for test
På Sundhed.dk kan du downloade eller printe et COVID-19 pas, der dokumenterer, at 
du har fået taget en test.  
Gå til sundhed.dk  ”COVID-19 pas”  login med NemID.  
Du kan se og downloade dit COVID-19 pas, når du har fået svar på din prøve, men 
vær opmærksom på, at du ikke vil kunne se og downloade dit COVID-19 pas, hvis dit 
prøvesvar er ældre end syv dage. 
 
Vær opmærksom på, at dokumentationen for test kun findes i en udgave, hvor testre- 
sultatet fremgår. Hvis din arbejdsgiver anmoder om dokumentation uden testresultatet,  
skal du selv strege testresultatet ud.

Når du møder op til test
Følg anvisningerne på prøvestedet.

Hvis du på forhånd har bestilt tid, så mød op så tæt på den 
bestilte tid som muligt for at undgå smittespredning. 

Kontakt 
Hvis du oplever problemer med at bestille tid på Coronaprover.dk eller at 
se dine prøvesvar på Sundhed.dk, så kontakt Sundhed.dks support på 
E-mail: coronaproversupport@sundhed.dk
Telefon: 44 22 12 88

Efternavn / Surname / Nom

ANDERSEN

Fornavn / Given names / Prénoms

ANDERS PREBEN

Fødselsdato / Date of birth / Date de naissance

03 07 68

Personnummer / Personal code number / Numéro d‘identité

030768-1429

Køn / Sex / Sexe

M

ENG: ”NEGATIV” or ”IKKE PÅVIST” means the test is negative

DA:   ”NEGATIV” eller ”IKKE PÅVIST” betyder, at testen er negativ

FR: ”NEGATIV” ou ”IKKE PÅVIST” signifie que le test est négatif

Dokument ID / Document ID / ID de document
333-333-333

COVID-19 PAS
COVID-19 PASSPORT

PASSEPORT COVID-19
DANMARK / DENMARK / DANEMARK

Prøvetagningstidspunkt / Sampling Period / Période d’échantillonnage

2020-06-04 kl.15:37

Testtype / Test type / Type de test

SARS-CoV-2 (Covid 19) PCR-test

Rekvisitionsnummer / Requisition / Réquisition

8000005498727

COVID-19 test / COVID-19 test / Test COVID-19

IKKE PÅVIST

Ved spørgsmål til dette dokument skal henven- 
delse rettes til den lokale danske ambassade  
eller Udenrigsministeriet +45 33 92 11 12

Questions regarding this document can be dire-
cted to the local Danish embassy or Ministry of 
Foreign Affairs of Denmark +45 33 92 11 12

D’éventuelles questions au sujet de ce document 
peuvent être adressées à l’ambassade locale du 
Danemark, ou au Ministère danois des affaires 
étrangères en composant le  +45 33 92 11 12

EXAMPLE


