
 

 

 

Skanna dokument till journal i 
Prorenata 
Det finns olika alternativ för att bifoga ett dokument i journalen. Nedan presenteras tre 
olika exempel. 

 

1. Journalkopior tidigare skola 
 

• Klicka på Administrativ anteckning under Ny journalanteckning. Välj Uppgifter 
från tidigare journal under Kontakttyp.  

I anteckningsfältet skriver du vad det är för typ av dokument t.ex Journalkopia 

från Testskolan. Här skriver du även en sammanfattning av journalen. 
Gå vidare till punkt 4. 
 

2. Journalkopior från annan vårdgivare  

ex. diabetesmottagningen, allergimottagningen m.fl 

• Klicka på Dokument under Ny journalanteckning. I anteckningsfältet skriver du 

vad det är för typ av dokument t.ex Journalkopia från allergimottagningen.  

Gå vidare till punkt 4. 
 

3. Skanna in remissvar till remiss 

 

• Klicka på Koppla Remissvar på Elevöversikten och välj Remissvar. Skriv i 

anteckningsfältet var remissvaret kommer ifrån t ex Remissvar från 
Barnspecialistmottagningen.  
Gå vidare till punkt 4. 
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4. Skanna dokument 
 

• Klicka på Scanna längst ner i journalposten 

 

 

 

• Nu öppnas ett fönster där du kan göra olika val. 
 

 

 

 

1. Här ska din lokala skanner vara förvald 

3. Här väljer du om du vill skanna in färg eller 

svartvitt. Du startar skanningen genom att klicka 

på någon av dessa knappar. För bästa resultat 
välj att Scanna färg 

2. Arkmatare ska alltid bockas i. Har du 
dubbelsidiga dokument måste du bocka i den 

här rutan innan du startar skanningen. 
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• Det inskannade dokumentet öppnas i ett förhandsgranskningsläge  
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• Klicka på dokumentet för att öppna det, och kontrollera att dokumentet är 

läsbart.  
 

 
 

• Klicka på Spara och signera 

4. Här kan du kontrollera att rätt antal sidor är 
inskannade 

5. Har det blivit fel eller tomma sidor är 
inskannade, kan du ta bort sidor 

6. Om dokumentet ligger åt ”fel håll” går det 
att rotera sidorna. 

7. Avsluta med att Ladda upp dokumentet 


