
 

 

 

Skicka journaler digitalt i Prorenata 
OBS! Att skicka och ta emot digitala journalkopior i Prorenata är endast möjligt 

mellan vårdgivare som använder Prorenata. 

Varje skola i Prorenata har en unik journalkopieringskod, denna kod hittas under 
skolans sida. 

 

När du skickar en journalkopia via Prorenata skickas följande uppgifter med:  

• Anteckningar (Ej signerade anteckningar skickas med som låsta) 

• Elevkort 
• Varningar 

• Upplysningar 
• Ej avklarade bevakningar 
• Tillväxtkurvor och vaccinationskort 
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Följande uppgifter skickas INTE med: 

• Kontaktuppgifter 
• Kontaktpersoner 

• Foto 
• Smarta checklistor 
• Okopplade anteckningar (om okopplade anteckningar finns genereras en varning om 

detta) 
• Strukna anteckningar (samt anteckningshistoriken i strukna anteckningar) 

• Minnesanteckningar 

 

1. Gå till elevens journal (OBS, kontrollera att rätt journal är vald) 

2.  Tryck på Skicka Journalkopia, bilderna nedan visar vart du hittar knappen.  

Har eleven en aktuell skolplacering på din skola, hittar du knappen här. Finns inte 
knappen, är eleven placerad/arkiverad på en annan skola än din. 

 

3. Journalkopieringskod 

I detta steg ombeds du att ange den journalkopieringskod du fått av mottagaren. 

När du angett koden och vill gå vidare trycker du på och Kontrollera.  
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4. Filtrera 
Det finns möjlighet att filtrera vad som ska ingå i journalkopian 

- Datum 

- Elevkort 
- Endast signerade anteckningar 
- Begränsa till enskilda anteckningar 
- Sekretess markerade anteckningar 
- Upplysningar 

- Varningar 
- Bevakningar 

 

5. Överblicka och kontrollera 

Här får du en översikt av vad du kommer att ingå i journalkopian, vilka filter som 

används Du ser även eventuella varningar exempelvis osignerade eller okopplade 

anteckningar. Detta är endast information och blockerar dig inte från att skicka 
journalkopian. 

För att bekräfta och gå vidare till nästa steg för att skicka journalkopian klicka 

på Bekräfta. 
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6. Bekräfta och skicka 
I steget Bekräfta kan du välja om du vill att en anteckning skall skapas i journalen, 
som visar att en journalkopia har skickats. 

Klicka på Skicka för att skicka journalkopian. Om du inte vill skicka journalkopian 
klickar du på Avbryt. 

 

7. Skickad journalkopia 

Journalkopian är nu skickad och om du valt att skapa en anteckning för den 
skickade journalkopian så ser du anteckningen i eleven/patientens journal. 
Anteckningen inkluderar även information om filtreringen som gjordes för 

journalkopian. (Om anteckningen inte visas ladda om journalen) 

 


