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Om BORIS
BORIS ( BarnObesitasRegister I Sverige ) , det nationella kvalitetsregistret
för barnobesitas, startades upp under 2005. Registret stöds ekonomiskt av
Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting.
Det grundläggande syftet med registret är att långsiktigt följa behandling av
barnfetma i landet. Vilka behandlingsformer erbjuds och hur är resultaten?
Sker en kvalitetshöjning i takt med att kompetensen och utbildningsnivån höjs?
Med hjälp av ett nationellt kvalitetsregister kvalitetssäkras vården lokalt gentemot hur det ser ut i Sverige totalt.
Ett annat syfte är att öka kunskapen om vilka behandlingsformer som är bra
och vilka som är mindre lämpliga för barn i olika åldrar. Samtidigt är en målsättning med registret att det också ska tillhandahålla enkla arbetsinstrument
både för den som drar igång ett behandlingsprojekt, men också för den kliniska
verksamheten.

UPPL ÄGG
Onsdag 21 oktober – Praktisk utbildning i datasal
10.00 – 16.00

Vi kommer att gå igenom hur man kan
• använda BORIS data
• göra resultatmallar som passar din enhet
• exportera data från BORIS för statistisk bearbetning
OBS! Begränsat antal deltagare, i första hand en deltagare per enhet.
Utbildningen är kostnadsfri, lunch bekostas dock av deltagarna själva.

Torsdag 22 oktober – BORIS-dagen 2009
10.00 – 15.00

Besök gärna hemsidan, www.e-boris.se, för mer information kring BORIS !

Preliminära programpunkter
• barnfetmabehandling - resultat från svenska studier
• barnfetmabehandling - frågestund med styrgruppen
• BORIS resultat 2009
• BORIS award 2009
• ”underhållning”
Inbjudan till BORIS-dagen avser två deltagare per enhet.
Dagen är kostnadsfri, lunch och kaffe ingår.
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Bindande anmälan till båda dagarna sker till viktoria.svensson@karolinska.se
senast den 25:e september 2009. Plats meddelas senare.

