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Basdata 
Basdatauppgifter   

 
 

Variabeltyp Obligatoriskt 
 

Namn 
Önskade 
variabler 

enval ja  Har informerats om registrering i BORIS kvalitetsregister  

datum ja  Registreringsdatum  

text ja  Personnummer  

enval/beräknas nej  Kön  

datum/beräknas ja  Födelsedatum  

text nej  Förnamn  

text nej  Efternamn  

enval ja  Center  

datum nej  Avregisteringsdatum  

enval nej  Avregisteringsorsak  

enval nej  Kommentar  

heltal nej  Boris Id  

  
 

 
 

Projekt   
 

 

Variabeltyp Obligatoriskt 
 

Namn 
Önskade 
variabler 

text nej  Projekt 1  

text nej  Projekt 2  

text nej  Projekt 3  

text nej  Projekt 4  

text nej  Projekt 5  

  
 

 
 

Viktutveckling före inklusion    

Variabeltyp Obligatoriskt 
 

Namn 
Önskade 
variabler 

decimaltal nej  Vikt vid ett år  

decimaltal nej  Längd vid ett år  

beräknas nej  BMI  

decimaltal nej  Vikt vid tre år  

decimaltal nej  Längd vid tre år  

beräknas nej  BMI  

beräknas nej  BMI SDS (IOTF)  

beräknas nej  BMI status (IOTF) vid tre år  

decimaltal nej  Vikt vid fem år  

decimaltal nej  Längd vid fem år  

beräknas nej  BMI  

beräknas nej  BMI SDS (IOTF)  

beräknas nej  BMI status (IOTF) vid fem år  

decimaltal nej  Vikt vid sju år  

decimaltal nej  Längd vid sju år  

beräknas nej  BMI  

beräknas nej  BMI SDS (IOTF)  

beräknas nej  BMI status (IOTF) vid sju år  
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Bakgrund   
 

 

Variabeltyp Obligatoriskt 
 

Namn 
Önskade 
variabler 

heltal nej  Födelsevikt  

heltal nej  Födelselängd  

heltal nej  Graviditetslängd  

heltal nej  Amning  

heltal nej  Debutålder för fetma enligt ISO BMI  

enval nej  Patient född i Sverige  

enval nej  vilket land  

heltal nej  Kom till Sverige, ålder  

enval nej  Far född i Sverige  

enval nej  vilket land  

heltal nej  Kom till Sverige, ålder  

enval nej  Mor född i Sverige  

enval nej  vilket land  

heltal nej  Kom till Sverige, ålder  

flerval nej  Medfödd hypothyreos  

flerval nej  Medfödd hypofysrubbning  

flerval nej  Medfödd binjurebarkssjukdom  

flerval nej  MODY  

flerval nej  Downs syndrom  

flerval nej  Laurence-Moon Bardet-Biedl  

flerval nej  Prader Willi  

flerval nej  Fragile-X  

flerval nej  Alströms syndrom  

flerval nej  Cohen syndrom  

flerval nej  Övriga  

flerval nej  Förståndshandikapp UNS  

flerval nej  Medfödd hjärnskada  

text nej  Andra genetiska rubbningar  

flerval nej  MMC  

flerval nej  Annat immobiliseringstillstånd  

text nej  Frifältsvar  

 

 

 

 

 

 

 

 



Sida 3 av 23 
 

Besök 

Variabeltyp Obligatoriskt Min Max Namn 
Önskade 
variabler 

datum ja     Datum  

text nej     Vårdgivare  

decimaltal nej 10 300 Vikt  

decimaltal nej 0 3 Längd  

beräknas nej     BMI  

decimaltal nej     BMI SDS (IOTF)  

beräknas nej     BMI status (IOTF)  

decimaltal nej     Bukomfång (midja)  

decimaltal nej     Höft  

beräknas nej     Midja/höft  

heltal nej 60 200 Blodtryck systoliskt  

heltal nej 40 120 Blodtryck diastoliskt  

heltal nej     Tanner stadium, bröst/genitalier  

heltal nej     Tanner stadium, pubesbehåring  

heltal nej 6 20 Tidpunkt menarche (ålder)  

heltal nej     Acanthosis nigricans  

heltal nej     Läkare  

heltal nej     Sjuksköterska  

heltal nej     Psykolog  

heltal nej     Dietist  

heltal nej     Fysioterapeut  

heltal nej     Kurator  

heltal nej     Barnsköterska/Undersköterska  

heltal nej     Hälsopedagog  

heltal nej     Annat  

text nej     Annat, kommentar  

decimaltal nej     Bukhöjd  
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Övrig sjuklighet 

Variabeltyp Obligatoriskt Namn 
Önskade 
variabler 

DATE nej Datum  

enval nej Ledsmärta  

heltal nej Ledsmärta, debutålder  

enval nej Hypertoni  

heltal nej Hypertoni, debutålder  

enval nej Diabetes typ 2    

heltal nej Diabetes typ 2, debutålder  

enval nej Hyperlipidemi  

heltal nej Hyperlipidemi, debutålder  

enval nej Fettlever  

heltal nej Fettlever, debutålder  

enval nej Sömnapné  

heltal nej Sömnapné, debutålder  

enval nej PCO  

heltal nej PCO, debutålder  

enval nej Gallbesvär  

heltal nej Gallbesvär, debutålder  

enval nej ADHD  

heltal nej ADHD, debutålder  

heltal nej ADD  

heltal nej ADD, debutålder  

enval nej Autismspektrumtillstånd/Asperger  

heltal nej Autismspektrumtillstånd/Asperger, debutålder  

heltal nej Dyslexi  

heltal nej Dyslexi, debutålder  

enval nej Diabetes typ 1  

heltal nej Diabetes typ 1, debutålder  

heltal nej Astma  

heltal nej Astma, debutålder  

enval nej Enures  

heltal nej Enures, debutålder  

enval nej Förståndshandikappad  

heltal nej Förståndshandikappad, debutålder  

enval nej Fysiska funktionshinder  

heltal nej Fysiska funktionshinder, Vilket/Vilka  

enval nej Fysiska funktionshinder, debutålder  

enval nej Psykiska funktionshinder  

heltal nej Psykiska funktionshinder, Vilka/Vilka  

enval nej Psykiska funktionshinder, debutålder  

heltal nej Nedsatt glukostolerans  

enval nej Nedsatt glukostolerans, debutålder  

text nej Kommentar  
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Behandling uppföljning  
Samtal om kost och fysisk aktivitet   

 

Variabeltyp Obligatoriskt Min Max Namn 
Önskade 
variabler 

enval nej     Grupp  

enval nej     Deltagare  

enval nej     Individuell  

enval nej     Grupp – Läkare  

enval nej     Grupp – Sjuksköterska  

enval nej     Grupp – Psykolog  

enval nej     Grupp - Dietist  

enval nej     Grupp – Fysioterapeut  

enval nej     Grupp – Kurator  

enval nej     Grupp – Barnsköterska/Undersköterska  

enval nej     Grupp – Hälsopedagog  

enval nej     Grupp – Annan  

text nej     Grupp – Vem  

enval nej     Individuell – Läkare  

enval nej     Individuell – Sjuksköterska  

enval nej     Individuell – Psykolog  

enval nej     Individuell - Dietist  

enval nej     Individuell – Fysioterapeut  

enval nej     Individuell – Kurator  

enval nej     Individuell – Barnsköterska/Undersköterska  

enval nej     Individuell – Hälsopedagog  

enval nej     Individuell – Annan  

text nej     Individuell – Vem  

heltal nej 1 50 
Grupp - Per yrke: Antal besök/kontakter har 
patienten haft 

 

heltal nej 0 50 
Grupp - Per yrke: Antal gånger som patienten 
har uteblivit 

 

heltal nej 0 50 
Grupp - Per yrke: Antal gånger som patienten 
har lämnat återbud 

 

heltal nej 1 50 
Individuell - Per yrke: Antal besök/kontakter 
har patienten haft 

 

heltal nej 0 50 
Individuell - Per yrke: Antal gånger som 
patienten har uteblivit 

 

heltal nej 0 50 
Individuell - Per yrke: Antal gånger som 
patienten har lämnat återbud 

 

     
 

Fysisk träning/aktivitet    
 

Variabeltyp Obligatoriskt Min Max Namn 
Önskade 
variabler 

enval nej     Grupp  

enval nej     Deltagare  

enval nej     Grupp – Läkare  

enval nej     Grupp – Sjuksköterska  

enval nej     Grupp – Psykolog  
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enval nej     Grupp - Dietist  

enval nej     Grupp – Fysioterapeut  

enval nej     Grupp – Kurator  

enval nej     Grupp – Barnsköterska/Undersköterska  

enval nej     Grupp – Hälsopedagog  

enval nej     Grupp – Skolsköterska  

enval nej     Grupp – Distriktssköterska  

enval nej     Grupp – Primärvårdsrehab, Korpen etc  

enval nej     Grupp – Annan  

text nej     Grupp – Vem  

enval nej     Individuell  

enval nej     Individuell – Läkare  

enval nej     Individuell – Sjuksköterska  

enval nej     Individuell – Psykolog  

enval nej     Individuell - Dietist  

enval nej     Individuell – Fysioterapeut  

enval nej     Individuell – Kurator  

enval nej     Individuell – Barnsköterska/Undersköterska  

enval nej     Individuell – Hälsopedagog  

enval nej     Individuell – Skolsköterska  

enval nej     Individuell – Distriktssköterska  

enval nej     Individuell – Primärvårdsrehab, Korpen etc  

enval nej     Individuell – Annan  

text nej     Individuell – Vem  

heltal nej 1 50 
Grupp - Per yrke: Antal besök/kontakter har 
patienten haft 

 

heltal nej 0 50 
Grupp - Per yrke: Antal gånger som patienten 
har uteblivit 

 

heltal nej 0 50 
Grupp - Per yrke: Antal gånger som patienten 
har lämnat återbud 

 

heltal nej 1 50 
Individuell - Per yrke:  - Antal besök/kontakter 
har patienten haft 

 

heltal nej 0 50 
Individuell - Per yrke: Antal gånger som 
patienten har uteblivit 

 

heltal nej 0 50 
Individuell - Per yrke: Antal gånger som 
patienten har lämnat återbud 

 

     
 

VLCD/LCD     
 

Variabeltyp Obligatoriskt Min Max Namn 
Önskade 
variabler 

enval nej     Grupp  

enval nej     Deltagare  

enval nej     Grupp – Läkare  

enval nej     Grupp – Sjuksköterska  

enval nej     Grupp – Psykolog  

enval nej     Grupp - Dietist  

enval nej     Grupp – Fysioterapeut  

enval nej     Grupp – Barnsköterska/Undersköterska  
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enval nej     Grupp – Hälsopedagog  

enval nej     Grupp – Annan  

text nej     Grupp – Vem  

enval nej     Individuell  

enval nej     Individuell – Läkare  

enval nej     Individuell – Sjuksköterska  

enval nej     Individuell – Psykolog  

enval nej     Individuell - Dietist  

enval nej     Individuell – Fysioterapeut  

enval nej     Individuell – Barnsköterska/Undersköterska  

enval nej     Individuell – Hälsopedagog  

enval nej     Individuell – Annan  

text nej     Individuell – Vem  

heltal nej 1 50 
Grupp - Per yrke: Antal besök/kontakter har 
patienten haft 

 

heltal nej 0 50 
Grupp - Per yrke: Antal gånger som patienten 
har uteblivit 

 

heltal nej 0 50 
Grupp - Per yrke: Antal gånger som patienten 
har lämnat återbud 

 

heltal nej 1 50 
Individuell - Per yrke: Antal besök/kontakter 
har patienten haft 

 

heltal nej 0 50 
Individuell - Per yrke: Antal gånger som 
patienten har uteblivit 

 

heltal nej 0 50 
Individuell - Per yrke: Antal gånger som 
patienten har lämnat återbud 

 

     
 

E-kontakt     
 

Variabeltyp Obligatoriskt Min Max Namn 
Önskade 
variabler 

enval nej     Appar  

enval nej     Appar – Läkare  

enval nej     Appar – Sjuksköterska  

enval nej     Appar – Psykolog  

enval nej     Appar – Dietist  

enval nej     Appar – Fysioterapeut  

enval nej     Appar – Barnsköterska/undersköterska  

enval nej     Appar – Hälsopedagog  

enval nej     Appar – Annan  

text nej     Appar – Vem  

enval nej     Videosamtal  

enval nej     Videosamtal – Läkare  

enval nej     Videosamtal – Sjuksköterska  

enval nej     Videosamtal – Psykolog  

enval nej     Videosamtal – Dietist  

enval nej     Videosamtal – Fysioterapeut  

enval nej     Videosamtal – Barnsköterska/undersköterska  

enval nej     Videosamtal – Hälsopedagog  

enval nej     Videosamtal – Annan  
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text nej     Videosamtal – Vem  

enval nej     Chattar  

enval nej     Chattar – Läkare  

enval nej     Chattar – Sjuksköterska  

enval nej     Chattar – Psykolog  

enval nej     Chattar – Dietist  

enval nej     Chattar – Fysioterapeut  

enval nej     Chattar – Barnsköterska/undersköterska  

enval nej     Chattar – Hälsopedagog  

enval nej     Chattar – Annan  

text nej     Chattar – Vem  

enval nej     Telefon  

enval nej     Telefon – Läkare  

enval nej     Telefon – Sjuksköterska  

enval nej     Telefon – Psykolog  

enval nej     Telefon – Dietist  

enval nej     Telefon – Fysioterapeut  

enval nej     Telefon – Barnsköterska/undersköterska  

enval nej     Telefon – Hälsopedagog  

enval nej     Telefon – Annan  

text nej     Telefon – Vem  

enval nej     E-post  

enval nej     E-post – Läkare  

enval nej     E-post – Sjuksköterska  

enval nej     E-post – Psykolog  

enval nej     E-post – Dietist  

enval nej     E-post – Fysioterapeut  

enval nej     E-post – Barnsköterska/undersköterska  

enval nej     E-post – Hälsopedagog  

enval nej     E-post – Annan  

text nej     E-post – Vem  

enval nej     SMS  

enval nej     SMS – Läkare  

enval nej     SMS – Sjuksköterska  

enval nej     SMS – Psykolog  

enval nej     SMS – Dietist  

enval nej     SMS – Fysioterapeut  

enval nej     SMS – Barnsköterska/undersköterska  

enval nej     SMS – Hälsopedagog  

enval nej     SMS – Annan  

text nej     SMS – Vem  

enval nej     Annan metod  

enval nej     Annan metod – Läkare  

text nej     Annan metod – Läkare, metod  

enval nej     Annan metod – Sjuksköterska  

text nej     Annan metod – Sjuksköterska, metod  

enval nej     Annan metod – Psykolog  
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text nej     Annan metod – Psykolog, metod  

enval nej     Annan metod – Dietist  

text nej     Annan metod – Dietist, metod  

enval nej     Annan metod – Fysioterapeut  

text nej     Annan metod – Fysioterapeut, metod  

enval nej     Annan metod – Barnsköterska/undersköterska  

text nej     
Annan metod – 
Barnsköterska/undersköterska, metod 

 

enval nej     Annan metod – Hälsopedagog  

text nej     Annan metod – Hälsopedagog, metod  

enval nej     Annan metod – Annan  

text nej     Annan metod – Annan, metod  

text nej     Annan metod – Vem  

 

Beteendemodifierande terapi    
 

Variabeltyp Obligatoriskt Min Max Namn 
Önskade 
variabler 

enval nej     Läkare  

enval nej     Sjuksköterska  

enval nej     Psykolog  

enval nej     Dietist  

enval nej     Fysioterapeut  

enval nej     Kurator  

enval nej     Barnsköterska/Undersköterska  

enval nej     Hälsopedagog  

enval nej     Annan  

text nej     Vem  

heltal nej 1 50 
Grupp - Per yrke: Antal besök/kontakter har patienten 
haft 

 

heltal nej 0 50 
Grupp - Per yrke: Antal gånger som patienten har 
uteblivit 

 

heltal nej 0 50 
Grupp - Per yrke: Antal gånger som patienten har 
lämnat återbud 

 

heltal nej 1 50 
Individuell - Per yrke: Antal besök/kontakter har 
patienten haft 

 

heltal nej 0 50 
Individuell - Per yrke: Antal gånger som patienten har 
uteblivit 

 

heltal nej 0 50 
Individuell - Per yrke: Antal gånger som patienten har 
lämnat återbud 

 

     
 

Familjeterapi     
 

Variabeltyp Obligatoriskt Min Max Namn 
Önskade 
variabler 

enval nej     Läkare  

enval nej     Sjuksköterska  

enval nej     Psykolog  

enval nej     Dietist  

enval nej     Fysioterapeut  
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enval nej     Kurator  

enval nej     Barnsköterska/Undersköterska  

enval nej     Hälsopedagog  

enval nej     Annan  

text nej     Vem  

heltal nej 1 50 
Grupp - Per yrke: Antal besök/kontakter har patienten 
haft 

 

heltal nej 0 50 
Grupp - Per yrke: Antal gånger som patienten har 
uteblivit 

 

heltal nej 0 50 
Grupp - Per yrke: Antal gånger som patienten har 
lämnat återbud 

 

heltal nej 1 50 
Individuell - Per yrke: Antal besök/kontakter har 
patienten haft 

 

heltal nej 0 50 
Individuell - Per yrke: Antal gånger som patienten har 
uteblivit 

 

heltal nej 0 50 
Individuell - Per yrke: Antal gånger som patienten har 
lämnat återbud 

 

     
 

Kirurgi     
 

Variabeltyp Obligatoriskt Min Max 
Namn 

Önskade 
variabler 

approx datum nej     Datum för ingrepp  

enval nej     Typ av ingrepp  

enval nej     Läkare  

enval nej     Sjuksköterska  

enval nej     Psykolog  

enval nej     Dietist  

enval nej     Fysioterapeut  

enval nej     Kurator  

enval nej     Barnsköterska/Undersköterska  

enval nej     Hälsopedagog  

enval nej     Annan  

text nej     Vem  

heltal nej 1 50 
Grupp - Per yrke: Antal besök/kontakter har patienten 
haft 

 

heltal nej 0 50 
Grupp - Per yrke: Antal gånger som patienten har 
uteblivit 

 

heltal nej 0 50 
Grupp - Per yrke: Antal gånger som patienten har 
lämnat återbud 

 

heltal nej 1 50 
Individuell - Per yrke: Antal besök/kontakter har 
patienten haft 

 

heltal nej 0 50 
Individuell - Per yrke: Antal gånger som patienten har 
uteblivit 

 

heltal nej 0 50 
Individuell - Per yrke: Antal gånger som patienten har 
lämnat återbud 
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Läkemedel mot fetma 

Variabeltyp Obligatoriskt Min Max Namn 
Önskade 
variabler 

enval nej     Läkare  

enval nej     Sjuksköterska  

enval nej     Psykolog  

enval nej     Dietist  

enval nej     Fysioterapeut  

enval nej     Kurator  

enval nej     Barnsköterska/Undersköterska  

enval nej     Hälsopedagog  

enval nej     Annan  

text nej     Vem  

heltal nej 1 50 
Grupp - Per yrke: Antal besök/kontakter har patienten 
haft 

 

heltal nej 0 50 
Grupp - Per yrke: Antal gånger som patienten har 
uteblivit 

 

heltal nej 0 50 
Grupp - Per yrke: Antal gånger som patienten har 
lämnat återbud 

 

heltal nej 1 50 
Individuell - Per yrke: Antal besök/kontakter har 
patienten haft 

 

heltal nej 0 50 
Individuell - Per yrke: Antal gånger som patienten har 
uteblivit 

 

heltal nej 0 50 
Individuell - Per yrke: Antal gånger som patienten har 
lämnat återbud 

 

     
 

Läger     
 

Variabeltyp Obligatoriskt Min Max Namn 
Önskade 
variabler 

enval nej     Deltagare  

enval nej     Läkare  

enval nej     Sjuksköterska  

enval nej     Psykolog  

enval nej     Dietist  

enval nej     Fysioterapeut  

enval nej     Kurator  

enval nej     Barnsköterska/Undersköterska  

enval nej     Hälsopedagog  

enval nej     Annan  

text nej     Vem  

enval nej     Längd på läger  

     
 

Endast viktkontroll    
 

Variabeltyp Obligatoriskt Min Max Namn 
Önskade 
variabler 

enval nej     Läkare  

enval nej     Sjuksköterska  

enval nej     Psykolog  
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enval nej     Dietist  

enval nej     Fysioterapeut  

enval nej     Kurator  

enval nej     Barnsköterska/Undersköterska  

enval nej     Hälsopedagog  

enval nej     Annan  

text nej     Vem  

heltal nej 1 50 
Grupp - Per yrke: Antal besök/kontakter har patienten 
haft 

 

heltal nej 0 50 
Grupp - Per yrke: Antal gånger som patienten har 
uteblivit 

 

heltal nej 0 50 
Grupp - Per yrke: Antal gånger som patienten har 
lämnat återbud 

 

heltal nej 1 50 
Individuell - Per yrke: Antal besök/kontakter har 
patienten haft 

 

heltal nej 0 50 
Individuell - Per yrke: Antal gånger som patienten har 
uteblivit 

 

heltal nej 0 50 
Individuell - Per yrke: Antal gånger som patienten har 
lämnat återbud 

 

     
 

Andra vårdgivare/kontakter    
 

Variabeltyp Obligatoriskt Min Max Namn 
Önskade 
variabler 

enval nej     BVC  

enval nej     Förskola  

enval nej     Skolhälsovård  

enval nej     Fritids  

enval nej     BUP  

enval nej     Habilitering  

enval nej     Gynekologi  

enval nej     Sociala myndigheter  

enval nej     Behandlingshem  

 

Uppföljning/kontroll av följdsjukdomar   

Variabeltyp Obligatoriskt Namn 
Önskade 
variabler 

enval nej Medicinsk kontroll ospecificerad  

enval nej Medicinsk kontroll ospecificerad - Farmakologisk behandling  

enval nej Medicinsk kontroll ospecificerad - Läkare  

enval nej Medicinsk kontroll ospecificerad - Sjuksköterska  

enval nej Medicinsk kontroll ospecificerad - Psykolog  

enval nej Medicinsk kontroll ospecificerad - Dietist  

enval nej Medicinsk kontroll ospecificerad - Fysioterapeut  

enval nej Medicinsk kontroll ospecificerad - Kurator  

enval nej Medicinsk kontroll ospecificerad - Barnsköterska/undersköterska  

enval nej Medicinsk kontroll ospecificerad - Hälsopedagog  

enval nej Medicinsk kontroll ospecificerad - Skolsköterska  



Sida 13 av 23 
 

enval nej Medicinsk kontroll ospecificerad - Distriktssköterska  

enval nej Medicinsk kontroll ospecificerad - Annan  

text nej Medicinsk kontroll ospecificerad - Kommentar  

enval nej Förhöjt blodtryck  

enval nej Förhöjt blodtryck - Farmakologisk behandling  

enval nej Förhöjt blodtryck - Läkare  

enval nej Förhöjt blodtryck - Sjuksköterska  

enval nej Förhöjt blodtryck - Psykolog  

enval nej Förhöjt blodtryck - Dietist  

enval nej Förhöjt blodtryck - Fysioterapeut  

enval nej Förhöjt blodtryck - Kurator  

enval nej Förhöjt blodtryck - Barnsköterska/undersköterska  

enval nej Förhöjt blodtryck - Hälsopedagog  

enval nej Förhöjt blodtryck - Skolsköterska  

enval nej Förhöjt blodtryck - Distriktssköterska  

enval nej Förhöjt blodtryck - Annan  

text nej Förhöjt blodtryck - Kommentar  

enval nej Förhöjt fasteblodsocker  

enval nej Förhöjt fasteblodsocker - Farmakologisk behandling  

enval nej Förhöjt fasteblodsocker - Läkare  

enval nej Förhöjt fasteblodsocker - Sjuksköterska  

enval nej Förhöjt fasteblodsocker - Psykolog  

enval nej Förhöjt fasteblodsocker - Dietist  

enval nej Förhöjt fasteblodsocker - Fysioterapeut  

enval nej Förhöjt fasteblodsocker - Kurator  

enval nej Förhöjt fasteblodsocker - Barnsköterska/undersköterska  

enval nej Förhöjt fasteblodsocker - Hälsopedagog  

enval nej Förhöjt fasteblodsocker - Skolsköterska  

enval nej Förhöjt fasteblodsocker - Distriktssköterska  

enval nej Förhöjt fasteblodsocker - Annan  

text nej Förhöjt fasteblodsocker - Kommentar  

enval nej Sänkt glukostolerans  

enval nej Sänkt glukostolerans - Farmakologisk behandling  

enval nej Sänkt glukostolerans - Läkare  

enval nej Sänkt glukostolerans - Sjuksköterska  

enval nej Sänkt glukostolerans - Psykolog  

enval nej Sänkt glukostolerans - Dietist  

enval nej Sänkt glukostolerans - Fysioterapeut  

enval nej Sänkt glukostolerans - Kurator  

enval nej Sänkt glukostolerans - Barnsköterska/undersköterska  

enval nej Sänkt glukostolerans - Hälsopedagog  

enval nej Sänkt glukostolerans - Skolsköterska  

enval nej Sänkt glukostolerans - Distriktssköterska  

enval nej Sänkt glukostolerans - Annan  

text nej Sänkt glukostolerans - Kommentar  

enval nej Typ II diabetes  

enval nej Typ II diabetes - Farmakologisk behandling  
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enval nej Typ II diabetes - Läkare  

enval nej Typ II diabetes - Sjuksköterska  

enval nej Typ II diabetes - Psykolog  

enval nej Typ II diabetes - Dietist  

enval nej Typ II diabetes - Fysioterapeut  

enval nej Typ II diabetes - Kurator  

enval nej Typ II diabetes - Barnsköterska/undersköterska  

enval nej Typ II diabetes - Hälsopedagog  

enval nej Typ II diabetes - Skolsköterska  

enval nej Typ II diabetes - Distriktssköterska  

enval nej Typ II diabetes - Annan  

text nej Typ II diabetes - Kommentar  

enval nej Förhöjda blodfetter  

enval nej Förhöjda blodfetter - Farmakologisk behandling  

enval nej Förhöjda blodfetter - Läkare  

enval nej Förhöjda blodfetter - Sjuksköterska  

enval nej Förhöjda blodfetter - Psykolog  

enval nej Förhöjda blodfetter - Dietist  

enval nej Förhöjda blodfetter - Fysioterapeut  

enval nej Förhöjda blodfetter - Kurator  

enval nej Förhöjda blodfetter - Barnsköterska/undersköterska  

enval nej Förhöjda blodfetter - Hälsopedagog  

enval nej Förhöjda blodfetter - Skolsköterska  

enval nej Förhöjda blodfetter - Distriktssköterska  

enval nej Förhöjda blodfetter - Annan  

text nej Förhöjda blodfetter - Kommentar  

enval nej Fettlever  

enval nej Fettlever - Farmakologisk behandling  

enval nej Fettlever - Läkare  

enval nej Fettlever - Sjuksköterska  

enval nej Fettlever - Psykolog  

enval nej Fettlever - Dietist  

enval nej Fettlever - Fysioterapeut  

enval nej Fettlever - Kurator  

enval nej Fettlever - Barnsköterska/undersköterska  

enval nej Fettlever - Hälsopedagog  

enval nej Fettlever - Skolsköterska  

enval nej Fettlever - Distriktssköterska  

enval nej Fettlever - Annan  

text nej Fettlever - Kommentar  

enval nej Annan (fritext)  

text nej Annan (fritext) – Kommentar  
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Aktuell medicinering  

Variabeltyp Obligatoriskt Namn 
Önskade 
variabler 

datum ja Datum  

enval nej Blodtryckssänkande behandling  

text nej Blodtryckssänkande behandling - Vilket?  

enval nej Blodfettssänkande behandling  

text nej Blodfettssänkande behandling - Vilket?  

enval nej Hormon och hormonbromsande behandling  

text nej Hormon och hormonbromsande behandling - Vilket?  

enval nej Psykofarmaka   

text nej Psykofarmaka  - Vilket?  

enval nej Läkemedel mot ADHD/ADD  

text nej Läkemedel mot ADHD/ADD - Vilket?  

enval nej Diabetesrelaterade läkemedel  

text nej Diabetesrelaterade läkemedel - Vilket?  

enval nej Astmarelaterade läkemedel  

text nej Astmarelaterade läkemedel - Vilket?  

enval nej Enures läkemedel  

text nej Enures läkemedel - Vilket?  

enval nej Epilepsiläkemedel  

text nej Epilepsiläkemedel - Vilket?  

enval nej Vitaminer  

text nej Vitaminer - Vilket?  

enval nej Övriga läkemedel som kan påverka fetma och fetmabehandling  

text nej Övriga läkemedel som kan påverka fetma och fetmabehandling - Vilket?  

text nej Kommentar  
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Biokemiska variabler 1 

Variabeltyp Obligatoriskt Min Max Namn 
Önskade 
variabler 

datum ja     Datum  

decimaltal nej 2 250 Fasteinsulin - Värde  

enval ja     Fasteinsulin - Enhet  

text nej     Fasteinsulin - Annan enhet  

decimaltal nej 3 20 Fasteblodsocker - Värde  

enval ja     Fasteblodsocker - Enhet  

text nej     Fasteblodsocker - Annan enhet  

beräknas/enval nej     Fasteblodsocker - Förhöjt blodsocker  

decimaltal nej 20 150 HbA1c (IFCC)  

beräknas nej     HOMA  

decimaltal nej 1 10 Total kolesterol - Värde  

enval ja     Total kolesterol - Enhet  

text nej     Total kolesterol - Annan enhet  

decimaltal nej 0 10 Triglycerider - Värde  

enval ja     Triglycerider - Enhet  

text nej     Triglycerider - Annan enhet  

decimaltal nej 0 10 LDL-kolesterol - Värde  

enval ja     LDL-kolesterol - Enhet  

text nej     LDL-kolesterol - Annan enhet  

decimaltal nej 0 5 HDL-kolesterol - Värde  

enval ja     HDL-kolesterol - Enhet  

text nej     HDL-kolesterol - Annan enhet  

decimaltal nej 0 8 ASAT - Värde  

enval ja     ASAT - Enhet  

text nej     ASAT - Annan enhet  

decimaltal nej 0 8 ALAT - Värde  

enval ja     ALAT - Enhet  

text nej     ALAT - Annan enhet  

decimaltal nej 20 1000 Urat - Värde  

enval ja     Urat - Enhet  

text nej     Urat - Annan enhet  

decimaltal nej     Cystatin C - Värde  

enval ja     Cystatin C - Enhet  

text nej     Cystatin C - Annan enhet  

enval nej 5 250 27(OH)D - Värde  

enval ja     27(OH)D - Enhet  

text nej     27(OH)D - Annan enhet  

decimaltal nej 0 50 S-TSH - Värde  

enval ja     S-TSH - Enhet  

text nej     S-TSH - Annan enhet  

enval nej 3 30 S-Tyroxin fritt (T4) - Värde  

enval ja     S-Tyroxin fritt (T4) - Enhet  

text nej     S-Tyroxin fritt (T4) - Annan enhet  

decimaltal nej 1 15 S-Trijodtyr fritt (T3) - Värde  
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enval ja     S-Trijodtyr fritt (T3) - Enhet  

text nej     S-Trijodtyr fritt (T3) - Annan enhet  

decimaltal nej 0 15 P-Fosfatas, alkalisk - Värde  

enval ja     P-Fosfatas, alkalisk - Enhet  

text nej     P-Fosfatas, alkalisk - Annan enhet  

decimaltal nej 0 10 P-Gamma-GTVärde  

enval ja     P-Gamma-GTEnhet  

text nej     P-Gamma-GTAnnan enhet  

decimaltal nej 0 200 CRP, känslig - Värde  

enval ja     CRP, känslig - Enhet  

text nej     CRP, känslig - Annan enhet  

decimaltal nej     3,25(OH)D - Värde  

enval ja     3,25(OH)D - Enhet  

text nej     3,25(OH)D - Annan enhet  

enval nej     Peroral glukosbelastning: (0´) min  

enval nej     Peroral glukosbelastning: (120´) min  

text nej     Annat  

 

Biokemiska variabler 2 

Variabeltyp Obligatoriskt Min Max Namn 
Önskade 
variabler 

datum ja     Datum  

decimaltal nej 0 3 P-Apolipoprotein A1 - Värde  

enval ja     P-Apolipoprotein A1 - Enhet  

text nej     P-Apolipoprotein A1 - Annan enhet  

decimaltal nej 0 3 P-Apolipoprotein B - Värde  

enval ja     P-Apolipoprotein B - Enhet  

text nej     P-Apolipoprotein B - Annan enhet  

decimaltal nej     Apo-A1/Apo-B  

decimaltal nej     S-LDL-Triglycerider - Värde  

enval ja     S-LDL-Triglycerider - Enhet  

text nej     S-LDL-Triglycerider - Annan enhet  

decimaltal nej     S-HDL-Triglycerider - Värde  

enval ja     S-HDL-Triglycerider - Enhet  

text nej     S-HDL-Triglycerider - Annan enhet  

decimaltal nej 0 5 S-VLDL-Kolesterol - Värde  

enval ja     S-VLDL-Kolesterol - Enhet  

text nej     S-VLDL-Kolesterol - Annan enhet  

decimaltal nej 0 6 S-VLDL-Triglycerider - Värde  

enval ja     S-VLDL-Triglycerider - Enhet  

text nej     S-VLDL-Triglycerider - Annan enhet  

decimaltal nej     S-Kolesterol ber - Värde  

enval ja     S-Kolesterol ber - Enhet  

text nej     S-Kolesterol ber - Annan enhet  

decimaltal nej     S-Triglycerider ber - Värde  

enval ja     S-Triglycerider ber - Enhet  
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text nej     S-Triglycerider ber - Annan enhet  

decimaltal nej 0 61 Androstendione - Värde  

enval ja     Androstendione - Enhet  

text nej     Androstendione - Annan enhet  

decimaltal nej 3 298 S-SHBG - Värde  

enval ja     S-SHBG - Enhet  

text nej     S-SHBG - Annan enhet  

decimaltal nej 0 24 S-Testosteron - Värde  

enval ja     S-Testosteron - Enhet  

text nej     S-Testosteron - Annan enhet  

decimaltal nej 0 18 S-DHEAS - Värde  

enval ja     S-DHEAS - Enhet  

text nej     S-DHEAS - Annan enhet  

heltal nej 9 1200 S-Östradiol-känslig - Värde  

enval ja     S-Östradiol-känslig - Enhet  

text nej     S-Östradiol-känslig - Annan enhet  

decimaltal nej 0 50 FSH   

decimaltal nej     LH  

decimaltal nej     19-OHP  

heltal nej 20 1000 IGF-1 - Värde  

enval ja     IGF-1 - Enhet  

text nej     IGF-1 - Annan enhet  

heltal nej 20 150 P-Krea - Värde  

enval ja     P-Krea - Enhet  

text nej     P-Krea - Annan enhet  

decimaltal nej 2 20 P-Urea - Värde  

enval ja     P-Urea - Enhet  

text nej     P-Urea - Annan enhet  

heltal nej 20 1000 S-Kortisol - Värde  

enval ja     S-Kortisol - Enhet  

text nej     S-Kortisol - Annan enhet  

decimaltal nej 0 30 S-Tillväxthormon, GH - Värde  

enval ja     S-Tillväxthormon, GH - Enhet  

text nej     S-Tillväxthormon, GH - Annan enhet  

heltal nej 10 185 S-Osteokalcin, intakt - Värde  

enval ja     S-Osteokalcin, intakt - Enhet  

text nej     S-Osteokalcin, intakt - Annan enhet  

 

Fysisk aktivitet  

Variabeltyp Obligatoriskt Namn 
Önskade 
variabler 

datum ja Datum  

enval nej I vilken omfattning deltar barnet i skolidrotten?  

enval nej Deltar barnet i organiserad fysisk aktivitet på fritiden minst 1 gång i veckan?  

enval nej Aktivitet på fritiden  

heltal nej Stegräknare – antal steg per dag  
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enval nej 
Skärmtid - hur mycket sammanlagd skärmtid (TV, video, dator, TV-spel)  
brukar det bli per dag? 

 

decimaltal nej Kondition/Syreupptagningsförmåga: Absolut, L/min  

decimaltal nej Kondition/Syreupptagningsförmåga: Relaterad till vikt, ml/kg*min  

heltal nej Kondition/Syreupptagningsförmåga: 6 minuters gångtest, m  
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Hereditet  

Variabeltyp Obligatoriskt Min Max Namn 
Önskade 
variabler 

datum ja     Datum  

enval nej     Patient adopterad  

hetal nej     Antal syskon  

enval nej     Typ av syskon  

heltal nej     Född, år  

enval nej     Kön  

heltal nej     Ålder vid mätn, år   

decimaltal nej     Vikt, kg  

decimaltal nej     Längd, m  

beräknas nej     BMI   

beräknas nej     BMI SDS   

beräknas nej     BMI status (IOTF)  

enval nej     M:  Tidigare eller nuvarande fetma/övervikt  

enval nej     M: Har genomgått fetmakirurgi  

heltal nej 10 300 M:  Vikt, kg  

decimaltal nej 0 3 M:  Längd, m  

beräknad nej     M: BMI  

heltal nej     M:  Födelseår  

enval nej     F : Tidigare eller nuvarande fetma/övervikt  

enval nej     F: Har genomgått fetmakirurgi  

heltal nej 10 300 F: Vikt, kg  

decimaltal nej 0 3 F: Längd, m  

beräknad nej     F: BMI  

heltal nej     F: Födelseår  

enval + debutålder nej     Hjärt-kärlsjukdom*  

enval + debutålder nej     Diabetes typ II*  

enval + debutålder nej     Hypertoni*  

enval + debutålder nej     Hyperlipidemi*  

enval + debutålder nej     Graviditetsdiabetes  

text nej     Moderns läkemedel under graviditet  
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Psykosocialt  

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabeltyp Obligatoriskt Namn Villkor 
Önskade 
variabler 

datum ja Datum    

enval nej Sysselsättning mamma    

enval nej Sysselsättning pappa    

enval nej Utbildningsnivå mamma    

enval nej Utbildningsnivå pappa    

flerval nej Sammanboende föräldrar    

flerval nej Skilda/Separerade    

flerval nej Mamma sambo med ny partner    

flerval nej Pappa sambo med ny partner    

flerval nej Mamma avliden    

flerval nej Pappa avliden    

heltal nej Mammans ålder vid bortgång Visas om Mamma avliden = Ja  

heltal nej Pappans ålder vid bortgång Visas om Pappa avliden = Ja  

enval 
nej Missbruk i familjen 

Fäller ut sektion där man anger vem i 
familjen, typ av missbruk och status. 

 

enval 
nej Psykiska diagnoser i familjen 

Fäller ut sektion där man anger vem i 
familjen, ätstörning och status. 

 

enval 
nej Ätstörningar i familjen 

Fäller ut sektion där man anger vem i 
familjen och diagnos 

 

enval nej Boende    

flerval nej Kontakt skolpsykolog/kurator    

flerval nej Kontakt BUP    

flerval nej Kontakt mobbningsteamet    

flerval nej Specialskola/-klass    

flerval nej Utredning neuropsykisk diagnos    

flerval nej Sömnproblem    

flerval nej Ätstörning    

flerval nej Självmordstankar, -försök    

enval nej Missbruk    

flerval nej Alkohol Visas om Missbruk = Ja  

flerval nej Droger Visas om Missbruk = Ja  

flerval nej Läkemedel Visas om Missbruk = Ja  

flerval nej Spel Visas om Missbruk = Ja  
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Fysiologiska mätningar 

24-h blodtrycksmätning    
 

Variabeltyp Obligatoriskt Min Max Namn 
Önskade 
variabler 

datum ja     Datum  

heltal nej 60 200 Medelblodtryck dygn, systoliskt mmHg  

heltal nej 40 120 Medelblodtryck dygn, diastoliskt mmHg  

heltal nej 60 200 Medelblodtryck dag (8-20), systoliskt mmHg  

heltal nej 40 120 Medelblodtryck dag (8-20), diastoliskt mmHg  

heltal nej 60 200 Medelblodtryck natt (00-06), systoliskt mmHg  

heltal nej 40 120 Medelblodtryck natt (00-06), diastoliskt mmHg  

heltal nej     Sänkning natt, systoliskt %  

heltal nej     Sänkning natt, diastoliskt %  

     
 

Kroppssammansättning    
 

Variabeltyp Obligatoriskt Min Max Namn 
Önskade 
variabler 

datum ja     Datum  

heltal nej     Bentäthet  

heltal nej     Fettprocent totalt  

heltal nej     Fettprocent bål  

     
 

Ekokardiografi    
 

Variabeltyp Obligatoriskt Min Max Namn 
Önskade 
variabler 

datum ja     Datum  

heltal nej     Vänsterkammardiameter (LVD)  

heltal nej     Septum (SV)  

heltal nej     Bakvägg/tjocklek (PWT)  

heltal nej     Vänsterkammarmassa (LVM)  

decimaltal nej     Kroppslängd  

heltal nej     Kroppslängd  

 

PedsQL 

Variabeltyp Obligatorisk Namn 
Önskade 
variabler 

datum ja Datum  

enval nej Det är svårt för mig att gå mer än 100 meter  

enval nej Det är svårt för mig att springa  

enval nej Det är svårt för mig att sporta eller motionera  

enval nej Det är svårt för mig att lyfta något tungt  

enval nej Det är svårt för mig att bada eller duscha själv  

enval nej Det är svårt för mig att hjälpa till hemma  

enval nej Jag har ont eller värk  

enval nej Jag har lite ork  

beräkning nej Delpoäng Fysiska funktioner  
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enval nej Jag känner mig rädd eller skrämd  

enval nej Jag känner mig ledsen eller deppig  

enval nej Jag känner mig arg  

enval nej Jag har sömnbesvär  

enval nej Jag oroar mig över vad som skall hända med mig  

beräkning nej Delpoäng Känslomässiga funktioner   

enval nej Jag har svårt att samsas med andra tonåringar  

enval nej Andra tonåringar vill inte vara vän med mig  

enval nej Andra tonåringar retas med mig  

enval nej Jag kan inte göra saker som andra jämnåriga tonåringar kan  

enval nej Jag har svårt att orka hänga med andra jämnåriga  

enval nej Delpoäng Sociala funktioner  

enval nej Jag har svårt att koncentrera mig på lektionerna  

enval nej Jag glömmer saker  

enval nej Jag har svårt att hänga med i skolarbetet  

enval nej Jag missar skolan på grund av att jag inte mår bra  

enval nej Jag missar skolan för att gå till doktorn eller till sjukhuset  

beräkning nej Delpoäng Skola funktioner  

beräkning nej Poäng  

text nej Kommentar  

 


