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Licenser 
Prorenata Journal tillhandahålls som tjänst. Den grundläggande prismodellen är en kostnad per användare 
per månad. Det finns olika licensnivåer och licensmodeller för Prorenata Journal, för att tillmötesgå olika 
organisationers behov. 

Licensnivåer 
Prorenata Journal prissätts i allmänhet efter antalet användare. För att kunna skala priset efter behov och 
upplevd nytta hos kunden har Prorenata Journal ett antal licensnivåer och två olika licensmodeller. 
Licensnivåerna kommer med olika grader av restriktioner där dyrare licenser ger tillgång till fler funktioner. 
Licensmodellerna är av typen fleranvändare eller enkelanvändare. 

Följande är de tre licensnivåerna i Prorenata Journal 

● Standardlicens - användaren kan använda systemets samtliga funktioner inklusive medicinsk 
journalföring och administration. Finns tillgänglig som enanvändar- eller fleranvändarlicens. 

● EHT-licens - användaren måste ingå i ett EH-team på en skola eller centralt i verksamheten. Hen 
får använda systemets samtliga funktioner förutom de som kräver administratörsrättigheter men 
inte dokumentera enligt HSL eller använda systemet som en CE-märkt medicinsk produkt. Finns 
tillgänglig som enanvändar- eller fleranvändarlicens. 

● Pedagoglicens - användaren arbetar med skolarbete, men är inte stadigvarande i ett EH-team. 
Hen får inte starta eller modifiera ärenden eller protokoll utan endast arbeta i ärenden hen är 
inbjuden till. I praktiken får hen bara ha begränsad ärenderättighet till dokumentationsmappar 
som har ärendetyper kopplade till sig. Hen får heller inte dokumentera i en yrkesspecifik 
doumentationsmapp (dvs en som övriga professioner inte har tillgång till). Hen får inte använda 
systemet som en CE-märkt medicinsk produkt. För övrigt har hen tillgång till samtliga funktioner 
som övriga behörigheter ger tillgång till förutom de som kräver administratörsrättigheter. Finns 
endast tillgänglig som fleranvändarlicens. 

Licensmodeller 
Följande är de två licensmodellerna i Prorenata Journal 

● Enanvändarlicenser kan bara vara kopplade till ett användarkonto, det innebär att varje aktivt 
användarkonto som ska använda sig av enanvändarlicenser medför en licenskostnad per månad. 
Denna licensform används för användare som arbetar i systemet flera gånger i veckan eller oftare. 
Den är tillgänglig för standardlicenser och EHT-licenser. 

● Fleranvändarlicenser är inte knutna till en specifik användare utan kan användas av vilken 
användare som helst, dock bara av en användare i taget. När en användare loggar in så knyts en av 
organisationens fleranvändarlicenser tillfälligt till kontot och lämnas tillbaka när användaren 
loggar ut igen. Om en organisation har tio fleranvändarlicenser så kan alltså maximalt tio av 
organisationens användare vara inloggade samtidigt. Det främsta användningsområdet är när en 
organisation har många sällananvändare som använder systemet en eller ett par gånger i veckan 
eller mer sällan. Den är tillgänglig för standardlicenser, EHT-licenser och Pedagog-licenser 
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Det går även att blanda dessa licensformer vid behov, en organisation kan till exempel ha tio 
enanvändarlicenser kopplade till de tio användare som använder systemet ofta och tre fleranvändarlicenser 
för de 20 användare som använder systemet mer sällan. Maximalt kan då 13 användare vara inloggade 
samtidigt, de tio som har enanvändarlicenser och tre av de 20 som har fleranvändarlicenser. 

Det är Kundens ansvar att via administrationsgränssnittet koppla användare till konton. 

Prissättning (per månad, ex moms) 

Licensnivå  Enanvändarlicens  Fleranvändarlicens 

Standardlicens  440 kr  880 kr 

EHT-licens  220 kr  440 kr 

Pedagoglicens  Finns ej  220 kr 

Licensuppskattningar för fleranvändarlicenser 
Vid fleranvändarlicenser beror antalet licenser som kan behövas på hur många användare som brukar vara 
inloggade vid varje tillfälle. Det ger att man får räkna på olika scenarier för olika licensnivåer och kundtyper, 
kontakta din kundansvarige för en bedömning i ditt fall. 

Licenskontroll 
Ingen användare nekas att logga in på grund av licensbrist. Antalet utnyttjade fleranvändarlicenser 
kontrolleras varje timme, om antalet flerannvändarlicenser som används överstiger antalet som kunden har 
inställt så markeras detta i systemet. Om systemet markerat överträdelse på fyra dagar under en 
kalendermånad så kontaktar Prorenata Kunden för diskussion kring upplicensiering. 

Övriga kostnader 
Post  Pris 

Startkostnad standard  2 900 kr 

Inloggningsnyckel  795 kr 

SMS-utskick  0,65 kr/sms 

Utbildning för 1 grupp, max 12 personer, 3 
timmar 

6 000 kr 

Webbutbildning, 1 timme skräddarsydd  2 000 kr 

Uppdragsutveckling och omfattande 
konfiguration 

1 150 kr/h 

Remiss till laboratorier via Infosolutions 
LabPortalen 

145 kr/anv/mån 

Inloggning med Bank-ID  0,30 kr/inloggning 

Signering med Bank-ID  1,25 kr/signering 

 

Alla priser är exklusive moms och gäller för arbete som utförs i eller i närheten av Stockholm. Vid arbete 
utanför Stockholms Län tillkommer kostnader för resa och logi enligt överenskommelse med kunden. 
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Justeringar 
Prorenata AB förbehåller sig rätten att justera prislistan eller uppdatera licensvillkor. Eventuella justeringar 
kommer att kommuniceras till kund minst en månad innan de träder i kraft.  
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