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Att göra skärmbilder 
 

Skärmbild med print screen 

Enklast och snabbast är att använda tangenten PrtScn. Det är lämpligt när det 

inte finns sekretessbelagda uppgifter på skärmen.  

 

 Vald sida visas. Tryck på tangenten PrtScn 

 

 

 

 Öppna ett mail eller ett worddokument och spara din skärmbild ge-

nom att samtidigt trycka ner de två tangenterna Ctrl och v, alterna-

tivt tryck ner höger musknapp och välj klistra in.  
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Skärmbild med verktyget Klipp & Skissa 

När det finns personuppgifter som namn, personnummer eller annat som du 

bedömer är sekretessbelagd information är det nödvändigt att du döljer dessa 

uppgifter innan du skickar vidare din skärmbild.  

 

 Verktyget Klipp & Skissa finns i listan över verktyg som kommer 

fram om du klickar på ikonen för start längst ner i vänster hörn. (Du 

kan lägga den som Genväg genom att markera Klipp & Skissa, hålla 

nere vänster musknapp och dra den till fältet för Genväg). 

 Klicka på Klipp & Skissa 

 

 

 

 Klicka på Nytt uppe i vänstra hörnet. Bilden mörknar och ett vitt 

kryss framträder. Ställ dig på det vita krysset och håll nere vänster 

musknapp. Dra från högst upp i vänstra hörnet diagonalt ner till 

längst ner i högra hörnet. ULR adressen (webb adressen) samt datum 

och klockslag måste finnas med i skärmklippet. Det är med hjälp av 

detta som nationella supporten vid Inera kan göra felsökningar. 
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 Klicka på ikonen för ”tjockare penna” som är placerad uppe på lis-

ten. Du behöver klicka två gånger. Välj färgen svart. Du kan också 

välja tjocklek på pennan genom att dra markeringen på linjen längst 

ner. När du gjort dina val klickar du med vänster musknapp någon-

stans på skärmen.  

En penna kommer fram som du med vänster musknapp kan föra 

över de uppgifter du önskar dölja.  

Om du markerar fel kan du sudda genom att klicka på suddgummit 

två gånger och välja Radera alla pennanteckningar.  

 

 

 

 

 

Exempel från Stöd och behandling där personuppgifter har dolts. 
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 Spara din skärmbild genom att klicka på ikonen för Kopiera uppe i 

högra hörnet. 

Öppna ett mail eller ett word dokument och sparar din skärmbild ge-

nom att trycka ner de två tangenterna Ctrl + v, alternativt tryck ner 

höger musknapp och välj klistra in.  

 

 

 


