
 

 

 

Dokumentation av varning och 
upplysning i Prorenata 

Varning 
Rutinerna ska säkerställa att elevjournalen innehåller en markering som ger en 
varning om att en elev har visat intolerans eller har en överkänslighet som innebär en 
allvarlig risk för elevens liv eller hälsa. Observera att elever med blodsmitta inte ska 

läggas som en varning eller upplysning 

I Prorenata dokumenterar du varning genom att öppna den medicinska journalen och 
välj ny journalmärkning - ”Ny Varning”. Valbara alternativ är allergi eller ”annat”. 

 

  

 

Här dokumenteras allvarliga allergier som kan behöva adrenalinbehandling.  

 

En symbol blir synlig på längst upp till höger i journalen: 

 

När du för muspilen över Varningssymbolen, syns varningen i sin helhet. 
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Klickar du på Varningssymbolen kan du redigera eller ta bort den. 

OBS! Detta blir inte en journalanteckning! Skriv därför en journalanteckning om 

varningen. 

Upplysning 

I Prorenata dokumenterar du hälsoupplysning genom att öppna den medicinska 

journalen och välj ny journalmärkning - ”Ny Upplysning”. En upplysning är en 

information om elev som också kan vara av värde att kunna filtrera ut i en lista över 
samtliga elever.  

 

 

• En upplysning kan till exempel vara avvikelser gällande rygg, tillväxt, syn och 

hörsel.  

 

• Ställd diagnos av medicinsk betydelse, exempelvis diabetes och epilepsi. 

 

• För elever med kompletterande vaccinationer skriver du ”Kompletterande 

vaccinationer pågår”. När eleven har fått sina kompletterande vaccinationer 

ändrar du upplysningen till ”Kompletterande vaccinationer är fullföljda”. 

Viktigt att skilja upplysning från bevakning som är en daterad påminnelsefunktion med 
koppling till kalendern! 

Upplysningen ligger som en fast information i journalen tills den manuellt tas bort och 

visas uppe till höger i journalen. 

När du för muspilen över Upplysningssymbolen, ser du Upplysningen i sin helhet. 

 

Klickar du på Upplysningssymbolen kan du redigera eller ta bort den. 

OBS! Detta blir inte en journalanteckning! Skriv därför också en journalanteckning om 

hälsoupplysning. 

 

 

Källa: 

(HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården 

  


