
Steg för steg instruktion 

till Boris-registret

boris.carmona.se



Inloggning

Logga in på boris.carmona.se med 

inloggningsuppgifter du fått från 

din lokala administratör.

Alt 1: SITHS kort

Alt 2: Användarnamn + engångskod som 

skickas via e-post eller sms. 

Koden är giltig i 5 minuter.



Sök patient

• Sökningen sker bland patienter som tillhör samma enhet 

som användaren är inloggad på, i detta fall Eskilstuna 

barnklinik.

• Patienter som är avslutade markeras med rosa skuggning.

• Klicka på patienten för att komma till dennes sida.



Ny patient

• Lägg in patienter med personnummer. Kontroll görs för att 

verifiera att det är ett korrekt uppbyggt personnummer. 

Födelsedatum och Kön sätts automatiskt.

• Patienter kan även registreras med reservnummer. Ingen 

kontroll görs förutom att det måste vara unikt bland de 

andra reservnumren i registret. Födelsedatum och Kön 

måste skrivas in för hand. 



Registrera uppgifter på en patient

I denna sektion finns basdata om 

patienten, de uppgifter som fylldes i när 

patienten skapades. Dessa uppgifter ska 

bara fyllas i en gång, det är en beskrivning 

av patientens utgångspunkt när denne 

inkluderades i registret.

I den nedre sektionen finns formulär som 

ska fyllas i löpande medan patienten är 

inkluderad i registret.



Att registrera varje gång

Fliken Besök: Lägg till

Vid varje möte med patienten ska 

följande registreras: datum, vilka 

yrkesroller som var engagerade i 

besöket samt längd och vikt. 

Besöket innehåller även frivilliga 

uppgifter om utökade mätdata, 

pubertetsbedömning och blodtryck. 

Vid varje besök bör Övrig sjuklighet 

ses över. 



Att följa upp tidigare registreringar

Tidigare registreringar i en modul visas som en rad. 

De variabler som sammanfattar besöket visas i kolumner. 

Klicka på raden för att öppna ett tidigare besök för att se eller 

ändra i det.



Att följa upp en gång per år

Årligen, eller oftare, ska en 

sammanfattning av all 

behandling göras. Perioden 

som ska beskrivas är den 

sedan senast gjord 

uppföljning. 

• För varje typ av behandling finns det underval. 

• När insatser markeras så fälls kompletterande frågor ut.



Att följa upp vid nya labvärden

Nya labvärden registreras under Biokemiska variabler 1 och 

Biokemiska variabler 2. 

Vissa av variablerna har intervall där varning ges om de passeras. 

Avvikande värden går att spara men markeras med rött.



Att följa upp vid behov

• Aktuell medicinering: Typ av läkemedel som patienten har

• Fysisk aktivitet: Aktivitetsnivå, kondition och 

syreupptagningsförmåga

• Hereditet: Viktuppgifter på syskon, moder och fader. Förekomst av 

obesitasrelaterade sjukdomar i närmaste släkten.

• Psykosocialt: Familjesituation, missbruk, psykiska diagnoser och 

ätstörningar i familj och hos patient.

• Fysiologiska mätningar: Här finns formulär för 24-h 

blodtrycksmätning, Kroppssammansättning och Ekokardiografi

• Barnformulär: Här finns PedsQL formulär för barn i olika åldrar.

• Föräldraformulär: Här finns PedsQL formulär för föräldrar till barn i 

olika åldrar.



Registervård

Under Urvalslistor/Rapporter, i menyn på sidan som man möts av när 

man loggar in, finns listor med patienter som man bör följa upp. 

Klicka på patienten i listan för att komma till patientsidan och 

korrigera/komplettera data. 




