
 

 

 

Fildelning med användare utanför 
Prorenata Journal 
Prorenata Journal har funktioner för att säkert kunna dela en fil (t.ex. en journal) med 
personer/skolor som inte har ett användarkonto i Prorenata Journal. Ingen 
sekretesskyddad information skickas via e-post, alla filer lagras krypterat i Prorenata 
Journal tills mottagaren väljer att ladda ner dem. 

Hantera mottagare för Prorenata Journal fildelning 

För att dela en fil måste det finnas ett delningskonto för den person som du vill dela 
filen med.  

Kontakta systemadministratör Pernilla Geidnert om mottagaren inte finns under Listor 
& tabeller/Fildelningar och fliken Organisationens mottagare. Du behöver ange 

mottagarens namn och skola, e-post och mobilnummer. 

Mottagaren (skolsköterskan) loggar in till sitt delningskonto genom inloggning med 

SMS (se sida 3). 

Hur du delar en fil eller ett dokument 

Samtliga dokument eller filer som kan skrivas ut kan även delas med en extern 

mottagare (det vill säga icke Prorenata Journal-användare). 

När man väljer att skriva ut en fil eller dokument visas först en förhandsvisning. När 
förhandsvisningen visas kan du välja att antingen Spara filen på datorn, Öppna för 

utskrift eller Dela externt.  

 

Utbildningsförvaltningen 

Barn- och elevhälsan 

Datum: 2022-03-15  

 

Handläggare 

Pernilla Geidnert 



Sida 2 (4) 

Ange en kort beskrivning samt välj mellan vilka datum och tid delningslänken är aktiv 
(rekommenderat 14 dagar). När du angett informationen, klicka på Spara.   

  

 

En dialog visas och informerar om att en ny delning har skapats: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sida 3 (4) 

 

 

Mottagare av en fildelning 

Den som får en fildelningslänk klickar på den länk som visas i email 

meddelandet Logga in till delningskonto.  

 

 

 

Om det är första gången fildelningsmottagaren loggar in måste mottagaren skapa ett 
lösenord.  

 

 

 

 

 



Sida 4 (4) 

När mottagaren skapat ett delningskonto loggar man in via SMS. Det gör man genom 
att trycka på Klicka för att skicka sms. Ett SMS skickas då till det telefonnummer som 
angavs vid skapandet av delningslänken i Prorenata Journal.  

 

 

Mottagaren anger sitt lösenord och engångskod som de fått via SMS:  

 

 

När mottagaren är inloggad visas en lista över de filer och dokument som är aktiva. 

 

Filerna försvinner när utgångsdatumet passerat.   


