
Styrgruppen:

Claude Marcus, professor/överläkare, registeransvarig
claude.marcus@ki.se 

Anders Ekbom, professor,
Enheten för klinisk epidemiologi, Karolinska Institutet
Anders.Ekbom@ki.se

Carl-Erik Flodmark, Med dr/överläkare 
Barnöverviktsenheten Region Skåne, verksamhetschef Barn- och ungdomscentrum, 
Universitetssjukhuset MAS, Malmö
Carl-Erik.Flodmark@skane.se

Jan Kowalski, Biomedicinsk statistiker, JK Biostatistics
jk@kowan.com 

Pernilla Danielsson, barnsjuksköterska/doktorand, 08-585 874 23
pernilla.danielsson@karolinska.se

Staffan Mårild, Med dr/överläkare
SU Östra/Dr Silvias barn- och Ungdomssjukhus, Göteborg
staffan.marild@pediat.gu.se

Sven Klaesson, Med dr/verksamhetschef, Södertälje Sjukhus
sven.klaesson@ki.se

Viktoria Svensson, dietist/databasansvarig 
viktoria.svensson@karolinska.se
 
Koordinator:

Märta Fredriksson, koordinator, 08-585 873 77
marta.fredriksson@ki.se

Styrgruppen för BORIS 
inbjuder 

till en heldag om barnfetma 
och kvalitetsregister !

Stockholm den 8 november 2007
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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 gente-
mot 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 mål-
sättning med registret att det också ska tillhandahålla enkla arbetsinstrument 
både för den som drar igång ett behandlingsprojekt, men också för den kliniska 
verksamheten.

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

PRelImInäRt PROgRam
10.00 – 15.00 (plats meddelas senare )

Förmiddag

barnfetma – Var står vi idag?
Utbredning
Behandlingsstategier
Nya behandlingsformer – läkemedlens plats idag och i framtiden

Vad är boriS? 
Nytta och nöje med BORIS i praktiken: Olika sätt att få in BORIS 
i det dagliga patientarbetet
 
Lunch

boriS-resultat från rikscentrum barnfetma och från behand-
lingsteamet överviktiga barn på Södertälje Sjukhus
Inspiration till hur den egna kliniken kan använda BORIS för att 
utveckla verksamheten 

representant från Socialstyrelsen/SKL hjälper oss att reda ut 
regelverk och begrepp kring kvalitetsregister

Dagen är kostnadsfri (lunch och kaffe ingår)

Bindande anmälan till pernilla.danielsson@karolinska.se senast den 19 oktober!
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