
 
 
 
 
 

Journalhandlingar i medicinsk journal, Prorenata 
Finns inte det dokument du ska skanna i listan nedan, måste Centrala elevhälsan kontaktas för att 
utreda om dokumentet är en journalhandling och ska bifogas journalen. 
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Begäran och fullmakt 

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

(t.ex. från försäkringsbolag, 
socialtjänst, polis, advokat). 

 

Handlingen/handlingarna ska inte 

förvaras i journalen. Hanteras i DHS. 
I journalanteckning ska framgå att 
begäran gjorts, vilka handlingar som 

har lämnats ut och till vem. 
 

Se rutinbeskrivning under 

avsnittet Journalhantering i 
webbhandboken 
 

Begäran (inkommen) – muntlig 
– om utlämnande av 

patientuppgifter/journal- 
kopior. 

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  
 

Bifogas eller skannas in i journalen, 

eller sammanfatta innehållet (relevant) 
i en journalanteckning.  
 

Strimla/radera efter införande i 
journal. 

Relevanta för elevens vård och 

behandling. 
 

Brev, e-post, sms, skriftlig 
information från 
lärare/pedagogisk personal. 

 
 

 

Bifogas eller skannas in i journalen, 
eller sammanfatta innehållet (relevant) 
i en journalanteckning.  

 
Strimla/radera efter införande i 

journal. 

Relevanta för elevens vård och 
behandling. 
 

Elevhälsoteamsmöten Uppgifter från elevhälsoteamets 
möten ska inte journalföras. 

Skolsköterska 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 

skolsköterskans 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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Epikris och journalkopia från 

andra vårdgivare 

 
 
 
 

Pappersdokumentet gallras (dvs 

förstörs) efter inskanning i 

journalen. 
Om dokumentet bifogas elektroniskt 
ska den ursprungliga dokumentfilen 
raderas. 

Signeras av skolsköterska. 

 

Om handlingen ej har 
betydelse för elevens fortsatta 
vård och behandling kan 
handlingen gallras.  

Dokumentera i journalen: 

”Epikris inkommer från 
vårdgivare NN, gallras.” 

Förebyggande insatser  När det gäller förebyggande 
insatser som inte är riktade 
mot en viss patient utan till 
grupper av personer, t ex 

samtal med en grupp elever 

gällande hälsa eller samtal 
med en föräldragrupp om 
barns kost, ska inte journaler 

föras. 

Hälsouppgift FSK, Åk 4, Åk 7, 
Gymnasiet åk 1. 

Pappersdokumentet gallras (dvs 
förstörs) efter inskanning i 

journalen. 

Om dokumentet bifogas elektroniskt 

ska den ursprungliga dokumentfilen 
raderas. 

 

 

Hälsoenkät FSK, Åk 4, Åk 7, 
Gymnasiet åk 1. 

 

Bifogas ej till journalen. Gallras efter 
dokumentation i journalen. 

 
 

 

Konsultation/handledning 

 

Hör inte till journalen. 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 
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sådana fall får 

minnesanteckningar, som 

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

Remiss - utgående 

 

Skrivs direkt i mall i Prorenata. 

 

 

Remissvar från andra 

vårdgivare 

Pappersdokumentet gallras (dvs 

förstörs) efter inskanning i 

journalen. 
Om dokumentet bifogas elektroniskt 

ska den ursprungliga dokumentfilen 
raderas. 

Signeras av remittent i 

Prorenata. 

Samtal med patient 

 

Journalförs på sedvanligt sätt. 

 

Antecknade samtal med 

patient av betydelse för vård 
och behandling bevaras i 
patientjournal. 

Samtycke för journalrekvisition 

(inkommen t.ex. från 

skolsköterska på annan 
skola/kommun, annan 
vårdinrättning) 

Bevaras i pappersform och gallras efter 

två år. 

Skolsköterskan själv har ansvar för 
denna gallring. 
 

Anteckning om samtycke 

skrivs i journalen. 

 

Samtycke vaccination Pappersdokumentet gallras (dvs 
förstörs) efter inskanning i 
journalen. 

Om dokumentet bifogas elektroniskt 

ska den ursprungliga dokumentfilen 

raderas. 

 

Sammanfattning BVC Pappersdokumentet gallras (dvs 
förstörs) efter inskanning i 

journalen. 

Om dokumentet bifogas elektroniskt 

ska den ursprungliga dokumentfilen 
raderas. 

 

Sjukintyg från annan 

vårdgivare 

Pappersdokumentet gallras (dvs 

förstörs) efter inskanning i 
journalen. 
Om dokumentet bifogas elektroniskt 

ska den ursprungliga dokumentfilen 
raderas. 

 

Skattningsformulär Pappersdokumentet gallras (dvs 

förstörs) efter inskanning i 

journalen. 

Om dokumentet bifogas elektroniskt 
ska den ursprungliga dokumentfilen 
raderas. 
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Skolläkarens/skolsköterskans 

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. 

Tidsbokning I journalen kan tid för kommande vård 

och behandling anges. Anteckningar 
som rör administration kring 
tidsbokningar ska inte föras in i 

journalen. 

Planerade åtgärder och 

tidpunkt för dessa ska 
redovisas. Dessa skrivs i 
journalanteckningen under 

rubrikerna ”Åtgärd” och 

”Uppföljning”. En tidpunkt kan 

även vara ”efter 
överenskommelse med ...” 
eller ”när utredningen är 
klar...” 

 
 


