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INSTRUKTION - ATT LADDA NER INTYG 
 

1.1. SMS när negativt resultat finns (ej påvisad) 
När ett negativt (ej påvisad) provsvar finns tillgängligt i journalen får kunden ett 
SMS: 

“Hej! 

Ditt resultat finns nu tillgängligt i din journal på journal.werlabs.se.  

Ditt reseintyg utfärdas när en av våra läkare har utvärderat ditt resultat. 

Provresultat: ✓ 
Reseintyg: - 

Mvh, Team Werlabs” 

 

 

1.2. Vid positivt eller obedömtbart resultat 
Om du får ett positivt eller obedömbart resultat på en vardag kommer en av 
Werlabs läkare att ringa dig för att ge dig information och göra en 
smittskyddsanmälan (om det behövs).  

http://journal.werlabs.se/
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På helgtid kommer du att få ett skriftligt svar. Svaret innehåller information och 
förhållningsregler (om svaret är positivt). 
Nästföljande vardag kommer en av Werlabs läkare ringa dig för att ge dig 
information och göra en smittskyddsanmälan (om det behövs). 

2. SMS när intyg kan laddas ner 
När en läkare har signerat resultatet skapas möjligheten att ladda ner intyg. I 
samband med att resultatet signeras skickas följande SMS: 

"Hej! 

Du kan nu ladda ned ditt reseintyg från journal.werlabs.se 

Provresultat: ✓ 
Reseintyg: ✓ 

Mvh, Team Werlabs" 

 

 

 

 
 

http://journal.werlabs.se/
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3. Hämta intyget i journalen 
Logga in och öppna journalen (se nedan för hur man loggar in). 

 

 
Ladda ner sitt intyg genom att klicka på ”Hämta reseintyg” i bilden ovan.  
 
 

 
Du ska nu skriva in ditt Passnummer och klicka på ”Hämta” 
 
Då får du upp själva reseintyget. 
Vi rekommenderar att alla skriver ut sitt reseintyg i god tid före resan. 
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4. Logga in i Werlabs digitala journal 
För att kunna ladda ner intyget måste man logga in på Werlabs digitala journal. 
Detta gör man enklast med hjälp av BankID. Om man inte har BankID kan man 
även logga in med e-postadress och lösenord. 

Gå in på https://werlabs.se/ och öppna ”Min journal” 

 

Med dator 

  

Med mobiltelefon 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Klicka på ”Min journal” 

 

 

 

Klicka här och sedan på 
”Min journal” 

https://werlabs.se/
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När du klickat på ”Min journal” kommer du till själva inloggningen.   

 

 

Du kan nu välja att logga in med e-postadress och lösenord eller med BankID. Om 
du loggar in med BankID ska det stå: 

“I identify myself at Werlabs AB.” 

 

 

Vid problem går det alltid bra att ringa till oss på 08 520 277 99. 


