Välkommen till patientportalen!

www.barnreumaregistret.se
För kontaktuppgifter var vänlig se hemsidan

Vad är patientportalen?

Hur ofta ska du svara på frågorna i patientportalen?

Patientportalen är en sida som är till för att du på ett enkelt sätt ska
kunna rapportera till dina vårdgivare hur du mår. Du berättar detta
genom att svara på olika frågeformulär. Dessa formulär beskriver
hur du själv tycker att du mår och hur din vardag fungerar. Syftet
med att du svarar på dessa formulär är att ta reda på hur
sjukdomen påverkar dig i det dagliga livet och att koppla det till din
behandling.

I patientportalen finns det fyra olika formulär som du kan svara på.
Hur ofta du ska besvara de olika formulären varrierar.

Dessa frågor bevarar du med fördel hemma innan besöket. Dina
svar kommer då direkt till barnreumaregistret. Vid ditt nästa
mottagningsbesök går du tillsammans med din läkare eller
sjuksköterska igenom resultatet. Du kan också själv följa hur du mår
över tid samt se vilka behandlingar du har.

Om du nyligen bytt behandling ser vi gärna att du fyller i alla
formulären för att kunna göra en utvärdering av den nya
behandlingens effekt.

Så här får du tillgång till patientportalen!
Din vårdgivare registrerar ditt eller någon anhörigs mobilnummer
och/eller mailadress. Sedan kommer att lösenord att skickas till dig.
Lättaste sättet att komma till inloggningssidan för registret är att gå
via registrets hemsida www.barnreumaregistret.se
På hemsidan hittar du inte bara inloggningsmöjligheterna till
registret. Här finns även en introduktionsvideo för hur du använder
registret. Titta gärna på den innan du gör din första registrering för
att få en större förståelse för hur patientportalen fungerar. På
hemsidan hittar du även annan aktuell information om vad som
händer inom det barnreumatologiska området.

- Mitt status önskar vi att du fyller i inför varje besök.
- CHAQ + vårdkontakter fylls i minst var 6: månad
- Disabkids fylls i minst var 12: månad
- Disabkisd förälder (om barnet är under 8år) fylls i minst var 12:e
månad.

