
Registrerar ny patient 

För att lägg till en ny patient klickar du på ny patient i vänstra kolumnen under rubriken patient. När 

du klickat där kommer denna ruta upp. Du kan välja att register en patient med personnummer eller 

reservnummer. Om du vill använda dig av personnummer så skriver du det i den vida rutan för 

personnummer och klickar på nästa. Om du istället ska registrera en patient med reservnummer så 

klickar du på den blå texten ”lägg till patient med reservnummer”. 

 

När du har skrivit in personnumret och klickat på nästa så kommer denna sida upp. Börja med att fyll 

i basdatauppgifterna. För och efternamn. Här kan du även skriva en kommentar om det är något 

speciellt du vill förmedla ang. denna patient. 

 



Det är bra att redan vid inklusion skriva in mailadress och /eller mobilnummer till patienten eller 

föräldrarna i detta fällt. Det gör att patienten/föräldrarna kan logga in i patientportalen och svara på 

frågorna inför besöket. 

 

 

Nu är det dags att fylla i patientens diagnos. Börja med att välja vilket register patienten ska läggas till 

i, barnreumaregistret. När du klickat i barnreumaregistret klickar du i vilken diagnos patienten har. 

När du gjort det kommer det upp en rubrik till där du kan fylla i fastställd 6 månaders diagnos 

förutsatt att patienten haft sin diagnos längre än 6 månader. Om inte så lämnas detta fält tomt och 

kan fyllas i vid senare tillfälle. Därefter ska datum för debut och datum för diagnos fyllas i (behöver 

inte vara exakt datum).  

 

 



Om du vill kan du ange patientansvarig läkare och patientansvarig sjuksköterska. 

 

 

Samtycke inhämtas muntligt. Det finns tre alternativ när du klickar på rullister patientsamtycke. Ej 

inhämtat, Ja och avböjt. Ej inhämtat väljer du om du inkluderar en patient som du ej hunnit tillfråga. 

Då ändrar du till Ja eller avböjt så snart du tillfrågat patienten. Ja väljer du om du till frågat patenten 

som samtyckt till inklusion, då klickar du även i datum för samtycket och vem som har inhämtat 

samtycket (namnet på den som är inloggad i registret kommer upp automatiska, kan ändras om 

någon annan inhämtat samtycket). Avböjt använder du om en patient av någon anledning inte vill 

vara med men kan tänka sig att låta det som hittills lagts in i registret ligga kvar. 

 

 

 

 



Om patienten har några andra sjukdomar så kan du klicka i det här. Om du klickar i någon ruta får du 

möjlighet att ange debutår. Om patienten har annan sjukdom som inte finns med i listan så klicka du i 

övrigt och får möjlighet att registrera diagnoskod. 

 

 

Om patienten inte har någon ärftlighet för inflammationssjukdomar så väljer man nej i rullisten.  Om 

ärftlighet förekommer klickar man Ja och då kommer följande alternativ upp. Klicka i de aktuella. Här 

kan du även klicka i om patienten har haft någon behandling sedan tidigare. 

 

Klicka sedan på SPARA! Patienten är nu inlagt i registret. 


