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INFORMATION OM SEKRETESS OCH BEHÖRIGHET (PRORENATA) FÖR 
PSYKOLOGER INOM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN, UPPSALA KOMMUN 
 

Alla psykologer inom Utbildningsförvaltningen, Uppsala kommun, dokumenterar i kommunens 
digitala journalsystem – Prorenata. 

 

I systemet hanterar psykologerna journalerna i ett gemensamt digitalt register, databas. Registret 

är upplagt enligt de lagar och förordningar som reglerar verksamheten och du som psykolog har en 

skyldighet att arbeta i enlighet med dessa bestämmelser. 
 
Sekretessbestämmelser 
Alla psykologer inom förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och 

gymnasiesärskola omfattas av sekretess enligt 23 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400, OSL) samt 4 kap. 1 § patientdatalagen (2008:355).  
 
Enligt 23 kap. 2 § OSL gäller sekretess i skolan för uppgift som hänför sig till psykologisk 
undersökning eller behandling och för uppgift om enskilds personliga förhållanden hos psykolog 
och kurator, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon 
närstående till denne lider men. 
Sekretessen gäller för personer som under anställning hos en myndighet fått kännedom om 
uppgifter som omfattas av offentlighets- och sekretesslagen (2 kap. 1 § OSL). 
Sekretessen gäller även efter anställningens upphörande. 

 
Inre sekretess  
Enligt 4 kap. 1 § patientdatalagen får den som arbetar hos en vårdgivare ta del av dokumenterade 

uppgifter om en patient endast om han eller hon deltar i vården av patienten eller av annat skäl 
behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården. 
 

Brottsbestämmelser 

Brott mot tystnadsplikten 

Den som röjer en sekretessuppgift kan dömas för brott mot tystnadsplikt till böter eller fängelse i 
högst ett år (20 kap. 3 § brottsbalken). 

 
Intrång i förvar 

Den som olovligen bereder sig tillgång till journalhandlingar (papper) utan att ha rätt till det kan 
dömas för intrång i förvar till böter eller fängelse i högst två år (4 kap. 9 § brottsbalken). 

 
Dataintrång 

Den som olovligen bereder sig tillgång till journalhandlingar (data) utan att ha rätt till det kan dömas 

för dataintrång till böter eller fängelse i högst två år (4 kap. 9 c § brottsbalken). 

 
Andra konsekvenser vid åsidosättande av reglerna om sekretess och behörighet 
Den som döms till brott enligt ovan kan utöver den straffrättsliga påföljden (böter eller fängelse) 

drabbas av avsked. Även skadeståndsansvar kan aktualiseras. Vidare kan förfarandet föranleda 
någon form av disciplinpåföljd (erinran eller varning). 
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Som psykolog har du därför ansvar för att: 
1. personliga lösenord, yubikey och autentisering inte kan bli tillgängliga för obehöriga, 

2. datorer och andra informationsbärare, som har använts, inte lämnas utan att 
patientuppgifterna är skyddade från obehörig åtkomst och  

3. endast ta del av journaluppgifter på elev som du har en vårdrelation till. Således har du läs- 
och skrivbehörighet endast för de elever på din skola/skolor, som du har en vårdrelation till, 
om inte annat avtalats genom t.ex. samtycke från vårdnadshavare/elev. 

 
Verksamhetschefen ansvarar för: 

1. patientuppgifternas kvalitet och ändamålsenlighet, 
2. att utdelade behörigheter för åtkomst till patientuppgifter är ändamålsenliga och förenliga 

med hälso- och sjukvårdspersonalens och andra befattningshavares aktuella 
arbetsuppgifter, 

3. att hälso- och sjukvårdspersonalen och andra befattningshavare är informerade om de 
bestämmelser som gäller för hantering av patientuppgifter, och uppföljning av 
informationssystemens användning genom regelbunden kontroll av loggarna. (Se 2 kap. 19 

§ 1-4 i Socialstyrelsens författningssamling, SOSFS 2008:14.)  

 

För att säkra verksamhetens ambition att hålla en hög säkerhetsnivå är systemet utrustat med ett 

särskilt loggsystem för regelbunden övervakning av handläggning samt intrång av obehörig 

användare. Säkerhetsloggen administreras av verksamhetens systemförvaltare. 

 

Du kommer att tilldelas en personlig användaridentitet till systemet och en personlig yubikey. Dessa 

får absolut inte överlåtas eller användas av annan person, eftersom användaridentiteten är strikt 

ansvarskopplad mot signeringen av journalen. 

 

Av sekretess- och patientsäkerhetsskäl, ska inloggning och dokumentation i Prorenata endast ske 

från kommundator. 

 

 
AVTAL OM SEKRETESS OCH BEHÖRIGHET 

 

Jag har tagit del av ovanstående information och försäkrar härmed att jag kommer att iaktta 

reglerna om sekretess samt att jag endast kommer att ta del av läs- och skrivbehörigheter av 

journaler som tillhör elever på min egen skola/skolor, som jag har en vårdrelation till. 

 

__________________ 

Datum 
 
 

_______________________________________________ 

Underskrift psykolog  

 
_______________________________________________ 
Namnförtydligande 


