Dokumentation af COVID-19 test, hvis du ikke har NemID
På Covidresults.dk kan personer uden dansk cpr-nummer og NemID se deres COVID-19 testsvar.
Før du kan blive testet, skal du oprette en profil på Covidresults.dk. Det er også muligt at downloade
eller printe et certifikat, der dokumenterer testen.

Opret dig som bruger på Covidresults.dk, inden du testes
Du skal oprette dig som bruger på Covidresults.dk, inden du PCR-testes på et offentligt testcenter i Danmark.
Det gør du ved at følge disse trin:
• Gå til Covidresults.dk. Klik på Sign up og indtast din e-mail adresse. Tryk
på Continue.
• Du vil få tilsendt en mail, hvor du skal klikke på Activate now. Tjek evt. dit
spamfilter.
• Du oplyser dit navn, nationalitet og telefonnummer. Læs og accepter
Privacy Policy. Klik Save and continue.
• Du skal aktivere et ekstra lag sikkerhed. Vælg SMS → ”Enable”. Du vil få
tilsendt en SMS-kode *
• Du vælger et password, som du kan huske

*Hvis du har et ikke-dansk
telefonnummer, så husk at aktivere
international roaming på din telefon,
så du kan modtage SMS.

Når du er oprettet som bruger, kan du blive testet på en TestCenter Danmark
teststation og efterfølgende se svaret på Covidresults.dk.
Du behøver ikke bestille tid til test.

Når du møder op til test
Du skal vise stregkode fra Covidresults.dk til personalet, når du skal testes.
Stregkoden finder du under din brugerprofil.
Du kan medbringe et print af stregkoden, eller du kan på teststedet logge
ind på Covidresults.dk fra din mobiltelefon.

Se prøvesvar
Gå til Covidresults.dk for at se dit prøvesvar. Indtast e-mail
adresse og klik på Continue.
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 testcertifikat
Du har på Covidresults.dk mulighed for at dokumentere, at du er blevet testet.
Når du har fået svar på testen, kan du downloade eller printe et certifikat, der
viser, hvornår du er testet.
Du kan vælge mellem to certifikater:
• Certifikat med prøvesvaret. Vælg ”View certificate”
• Certifikat uden prøvesvar. Vælg ”Certificate without test result”

Kontakt
Hvis du oplever fejl eller problemer med Covidresults.dk,
så kontakt Sundhed.dks support på
E-mail: covidresultssupport@sundhed.dk
Telefon: 32 42 04 42
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