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Begäran och fullmakt 

(inkommen) – skriftlig- om 
utlämnande av 
patientuppgifter/journalkopior  

(t.ex. från försäkringsbolag, 

socialtjänst, advokat). 

Handlingen/handlingarna ska inte 

förvaras i journalen. Hanteras i 
DHS. 
I logopedens journalanteckning ska 

framgå att begäran gjorts, vilka 

handlingar som har lämnats ut och 
till vem. 

Se ”Diarieför begäran om allmän 

handling - elevjournal” 

Begäran (inkommen) – muntlig – 

om utlämnande av 
patientuppgifter/journalkopior. 

Om muntlig begäran inkommer 

från vårdnadshavare om att skicka 
till annan instans, skicka 
handlingarna till vårdnadshavarens 

folkbokföringsadress. 

Journalförs på sedvanligt sätt. 

Om tveksamhet råder kring 
utlämnandet vid muntlig 
begäran, be om en skriftlig 

begäran. För vidare hantering: se 

ovan. 

Brev, e-post, sms, skriftlig 

information från 
elev/vårdnadshavare. 

 

Relevanta för elevens vård och 

behandling. 
Bifogas eller skannas in i journalen, 

eller sammanfatta innehållet 

(relevant) i en journalanteckning.  

 
Strimla/radera efter införande i 

journal. 

 

Brev, e-post, sms, skriftlig 
information från 

lärare/pedagogisk personal. 

 

 

 

 

 

Relevanta för elevens vård och 
behandling. 

Bifogas eller skannas in i journalen, 

eller sammanfatta innehållet 

(relevant) i en journalanteckning. 
 

Strimla/radera efter införande i 

journal. 

 

 

Behandlingsinsats i grupp med 
elever. 

Elever som har språkdiagnos och 
deltar i gruppbehandling 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Detta rör sig om insatser som 
ska journalföras.  

Skriv en journalanteckning om 

den planerade 
behandlingsinsatsen – vad den 
ska innehålla, syfte, upplägg osv 
innan behandlingen påbörjas. 

Eter avslutad insats skrivs en ny 
journalanteckning med 
sammanfattande information 

om elevens deltagande, 

bedömning av 
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Elever som inte har språkdiagnos 
och deltar i gruppinsats inom 

skolan. 

 

utveckling/resultat av insatsen 

osv. 
 
Betraktas som en mer generell 

insats och journalförs inte. 

Diagnos Skrivs under “Ny upplysning” i 

logopedjournalen i Prorenata. 

Om logopeden själv sätter 

diagnosen, skriv: 
▫ aktuell diagnos 
▫ leg. logoped “ditt namn” 

▫ verksamhet du verkar inom 

▫ datum för diagnos 

 
Om det i journalhandlingar 
framkommer diagnos som 

legitimerad logoped hos annan 
vårdgivare fastställt, skriv: 

 

▫ aktuell diagnos  

▫ leg. logoped “Namn Namn” 

▫ verksamhet som logopeden 

verkade inom då diagnosen 
sattes 

▫ datum för diagnos 

 

Elevhälsoteamsmöten. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Uppgifter från elevhälsoteamets 

möten ska inte journalföras. 
 

För mer information om hur 

minnesanteckningar från EHT-

möten ska hanteras, se 

dokumentet “Allmänna handlingar 

och anteckningar förda vid 
elevhälsoteamsmöten” i 
webbhandboken. 

Logoped som deltar i 

elevhälsoteamet får inte 
journalföra uppgifter som 

framkommer om en enskild elev 

på elevhälsoteamsmötet i 

elevens journal. Om uppgifterna 

är av betydelse för logopedens 

fortsatta hantering, bör elev (och 
i förekommande fall 
vårdnadshavare) kallas till ett 
möte för att diskutera 

uppgifterna. Vad som 
framkommer i detta samtal 
dokumenteras i elevens journal. 
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Förebyggande insatser 

 
 
 

 

 
 
 

 

 När det gäller förebyggande 

insatser som inte är riktade mot 
en viss patient utan till grupper 
av personer, t ex arbete med en 

grupp elever med pedagogisk 

inriktning eller samtal med en 
föräldragrupp om barns 
språkutveckling, ska inte 

journaler föras. 

Inlämnat elevmaterial (t.ex. 
rättstavningsprov) 

Pappersdokumentet gallras, dvs. 
förstörs. 
 

Dokumentation av använda test 
och resultat sker i journalen. 

Intyg 

 
 

 

Bifogas, skannas in i journalen eller 

skrivs direkt i intygsmallen i 
journalen. 

Strimla ev. papperskopia efter 

införande i journal. 

Journalkopior från andra 
vårdgivare 

Skannas in i journalen. 
 

Strimla papperskopia efter 

införande i journal. 

Innehållet kan sammanfattas i 
en journalanteckning. 

 

Om handlingen ej har betydelse 

för elevens fortsatta vård och 

behandling kan kopian gallras.  
Dokumentera i journalen: 

”Journalkopia  
inkommer från vårdgivare NN, 
gallras.” 

Konsultation/handledning 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 Konsultation och handledning 

till andra yrkesgrupper är inte 
vård av patient och således 

saknas journalföringsplikt vid 

dessa situationer. 

Däremot skulle det kunna vara 
aktuellt att skriva en anteckning 
om handledning/konsultation i 

en elevs ärende om Särskilt stöd 
i PRN, om handledningen 
genomförs som en del av 
insatserna kring elevens 
särskilda stöd.  

Om eleven inte har särskilt stöd, 
kan inga anteckningar skrivas 

varken i journalen eller i Särskilt 
stöd, då saknas lagstöd för 

dokumentation. I sådana fall får 
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minnesanteckningar, som 

sparas så länge de är relevanta t 
ex till nästa möte, skrivas och 
sen förstöras på ett säkert sätt. 

Logopedens anmälan till 
myndighet t ex socialtjänst eller 
polis. 

Ingår i patientjournal och bevaras 
där (skannas eller bifogas). 
 

Strimla/radera efter införande i 
journal. 

Undantag från 
registreringsskyldighet råder när 
man har journalföringsplikt. 

Logopedutlåtande från andra 
vårdgivare. 

Skannas in i journalen.  
Strimla papperskopia efter 
införande i journal. 

 

Logopedutlåtande. Skrivs direkt i mall i Prorenata.  

Remiss – utgående 

 

Skrivs direkt i mall i Prorenata av 

skollogoped. 

Logoped i Centrala teamet, 

Avdelning för barn- och 

elevhälsa, skriver inte remisser, 

hemskolans elevhälsa skickar 
utifrån remissfrågeställning som 

logoped i Centrala teamet kan 

vara behjälplig med. 

Remissvar från andra vårdgivare Ingår i patientjournal och bevaras 

där. Skannas in i journalen. 

Strimla papperskopia efter 

införande i journal. 

Samtal med patient  Antecknade samtal med patient 

av betydelse för vård och 
behandling bevaras i 
patientjournal. 

Samtycke för journalrekvisition 
(inkommen t.ex. från logoped på 

annan skola/kommun, annan 
vårdinrättning) 

Bevaras i pappersform och gallras 
efter 2 år. 

Logopeden själv har ansvar för 
denna gallring. 

Anteckning om samtycke skrivs i 
journalen. 

 

Telefonförfrågningar 

 

Om logoped inom centrala teamet 

rådfrågas kring elev som inte är 

aktuell för individinsats hos 
logopeden, betraktas det som en 
insats som inte ska journalföras. 

 

Om samtalet gäller vård och 

behandling av en patient 

innefattar troligen samtalet 
uppgifter som ska journalföras. 
Detta får i första hand avgöras av 

den som besvarar förfrågan. Om 
man kan säga att 

telefonsamtalet inleder vården 

och behandlingen av en patient 

ska en patientjournal upprättas 



5 (5) 

 
Logopedjournalhandlingar i Prorenata  

 
 

Handling Rutiner avseende handlingen Anmärkning 
 

2021-03-09 

 

eller en journalanteckning göras 

i en befintlig journal. 

Testprotokoll Pappersdokumentet gallras, dvs. 
förstörs. 

Sammanfattning av 
testresultaten skrivs i 

logopedutlåtandet. 

Tidsbokning I journalen kan tid för kommande 
vård och behandling anges.  

Planerade åtgärder och tidpunkt 

för dessa ska redovisas. Dessa 
skrivs i journalanteckningen under 
rubrikerna ”Åtgärd” och 
”Uppföljning”.  

Som tidpunkt betraktas även ”efter 

överenskommelse med ...” eller 
”när utredningen är klar...” 
  

Anteckningar som rör 
administration kring 

tidsbokningar ska inte föras in i 

journalen.  
Med administration avses tex 
telefonsamtal, mejlkontakter, 
sms. Det är inte av vikt för 

elevens vård och behandling att 

hela mejlsträngar rörande 
tidsbokningar dokumenteras i 
journalen. Inte heller 

besökstider som bollas fram och 

tillbaka i flera led, är relevant att 

dokumentera. 

 
Det kan vara av vikt för elevens 
vård och behandling att 

dokumentera återbud och 
uteblivna besök. Återbud och 

eventuella orsaker till återbudet 
dokumenteras mycket 

kortfattat. 

 


