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Digitalt samtycke för vaccination 
Det digitala samtycket är ett formulär som är länkat till Prorenata journal och signeras 

med bank-id av vårdnadshavare. Ingen information hamnar utanför journalsystemet. 

Du kommer till formuläret via länken nedan. 

Kopiera länken och förmedla till vårdnadshavare förslagsvis via mejl eller Unikum. 

https://journal.prorenata.se/contactform/uppsala-kommu/samtycke-vaccination-
dTp/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formuläret ska besvaras och signeras med bank-id av båda vårdnadshavarna vid 

gemensam vårdnad. 
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Ta emot samtycke i Prorenata journal 

När vårdnadshavarna signerat samtycket får du e-post om att du har ett inkommet 

formulär i funktionsbrevlådan. Du får ett meddelande för varje formulär som 
inkommer, dvs vid gemensamvårdnad två per elev. 

TIPS! Skapa en ny mapp i inkorgen dit du styr inkomna meddelanden från Prorenata, 
läs mer på Insidan 

 

 

Under Meddelanden hittar du fliken Funktionsbrevlåda, där samlas alla inkomna 

samtyckesformulär. 

 

Klicka på den blå funktionspilen för att få upp dina administrativa val: 

 

 

 

Klicka på ”Visa meddelande” för att 
förhandsgranska innan du för in 
formuläret i elevens journal.  
Välj därefter ”För in i 

dokumentationsmapp”. 

 

https://insidan.uppsala.se/Kommungemensamt/IT--telefoni/System--program/Outlook-e-postsystem/Lathundar-e-post-Outlook/
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I funktionsbrevlådan är nu meddelandet märkt som hanterat och du kan välja att ”Gå 

till införd anteckning” 

 

 

Det av vårdnadshavare bank-id signerade formuläret är nu infört i elevens journal. 
Signera anteckningen. 

 

Efter signering av anteckning, kontrollera att det  inkomna meddelandet i 
funktionsbrevlådan är markerat som hanterat.  
Om vårdnadshavare angett fel skola i formuläret  kommer skolsköterskan på den 

angivna skolan får formuläret. Meddela Pernilla Geidnert eller Marie Wahlman så flyttar 

vi formuläret till rätt skola. 

I fältet 
”Dokumentationsmapp” väljer 

du Medicinsk elevhälsa. Klicka 
på Spara. 

I fönstret som öppnas föreslås 
vilken elev du ska föra in 
formuläret på, förutsatt att 

vårdnadshavarna angett rätt 
personnummer. Om ett förslag 

inte visas går det bra att söka 
fram eleven med namn eller 

personnummer i samma ruta. 
Om VH angivit fel person-

nummer på eleven, kontrollera 
med VH innan du för in 

samtycket i journalen. 

 


