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Patientinformation
Det nationella kvalitetsregistret för barnobesitas, BORIS
För att utveckla och säkra barnobesitasvårdens kvalitet vill VÅRDGIVARE rapportera uppgifter
om ert barn till det Nationella kvalitetsregistret för barnobesitas, BORIS. Centralt
personuppgiftsansvarig för BORIS är Stockholms läns landsting. VÅRDGIVARE är
personuppgiftsansvarig för hanteringen i samband med att uppgifter om ert barn samlas in och
registreras i BORIS.
Om ni inte vill att uppgifter om ert barn registreras i BORIS, vänligen kontakta …………….
(representant för VÅRDGIVARE)
Ni bidrar till en bättre vård!
Genom att vara med i BORIS bidrar ert barn till att förbättra barnobesitasvården. Uppgifterna
används för att jämföra barnobesitasvården mellan olika sjukhus och barnmottagningar runt
om i landet. Resultaten använder vi sedan i vårt förbättringsarbete av vården. Kvalitetsregistret
bidrar till ny kunskap om hur vi ska behandla barnobesitas och ju fler som deltar, desto säkrare
blir resultaten.
Uppgifter som registreras
För att utveckla och säkra barnobesitasvårdens kvalitet vill vi registrera uppgifter om ert barns
födelsedatum, hans/hennes vårdkontakter med oss, behandling och provresultat.
Så hanteras uppgifterna om ert barn
Uppgifter om ert barn samlas in från barnets patientjournal samt från er själva. Uppgifterna i
kvalitetsregistret får bara användas för att utveckla och säkra barnobesitasvårdens kvalitet,
framställa statistik samt för forskning. Uppgifterna får även, efter sekretessprövning, lämnas ut
till någon som ska använda uppgifterna för något av dessa tre ändamål. Om en uppgift får
lämnas ut från BORIS kan det ske elektroniskt.
Sekretess
Ert barns uppgifter skyddas av hälso- och sjukvårdssekretessen i Offentlighets- och
sekretesslagen. Det innebär som huvudregel att uppgifter om ert barn bara får lämnas ut från
BORIS om det står klart att varken ert barn eller ni som föräldrar/målsmän lider men om
uppgiften lämnas ut.
Säkerhet
Ert barns uppgifter i BORIS skyddas mot obehöriga. Det finns särskilda krav på
säkerhetsåtgärder som bl.a. innebär att bara den som har behov av uppgifterna får ha tillgång
till dem, att det ska kontrolleras att ingen obehörig tagit del av uppgifterna, att uppgifterna ska
skyddas genom kryptering samt att inloggning för att ta del av uppgifter bara får ske på ett
säkert sätt.
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Åtkomst
Som inrapporterande vårdgivare har VÅRDGIVARE direktåtkomst till de uppgifter som
registreras i BORIS. Ingen annan vårdgivare har direktåtkomst till dessa uppgifter. Som
ansvarig för registret kan Stockholms läns landsting ta del av uppgifter om ert barn.
Gallring
Uppgifter om ert barn tas bort när de inte längre behövs för att utveckla och säkra
barnobesitasvårdens kvalitet.
Rättigheter
Ni har när som helst rätt att få uppgifter om ert barn borttagna ur BORIS. Ni har också rätt att
få information om vilken åtkomst som har skett till ert barns uppgifter. Ni har även rätt till
skadestånd om personuppgifterna hanteras i strid med personuppgiftslagen eller
patientdatalagen. Om personuppgifter har hanterats i strid med personuppgiftslagen har ni
rätt att begära rättelse av uppgifterna. Ni har en gång per år, kostnadsfritt, rätt att få veta vilka
personuppgifter som finns registrerat om ert barn (registerutdrag). En sådan ansökan ska vara
skriftlig, undertecknad av båda föräldrar/målsmän samt inskickad till kontaktpersonen nedan.
Vill ni ha mer information om BORIS kontakta:

……………………………………………………………………………….. (representant för VÅRDGIVARE)

Vill ni ha ett registerutdrag för ert barn, skicka er skriftliga begäran till:
Pernilla Danielsson Liljeqvist
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge/Karolinska Institutet
Blickagången 6A, Novum
141 57 Huddinge
(ombud för Stockholms läns landsting)
Vill ni att ert barns uppgifter tas bort från registret kontakta:
Pernilla Danielsson Liljeqvist
pernilla.danielsson-liljeqvist@regionstockholm.se
08-585 874 23
(ombud för Stockholms läns landsting)
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