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Socialstyrelsens sida för ovanliga diagnoser
www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser

Nationella Kvalitetsregister
www.kvalitetsregister.se

RMMS är en del av den nationella plattformen
Barn och vuxen kvalitetsregister
www.lj.se/barnochvuxenkvalitetsregister

Registret för Medfödda Metabola Sjukdomar
www.rmms.se
kontakt@rmms.se

Källor och kontakter
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Metabola centra i Sverige

PATIENTINFORMATION
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Endast din vårdgivare samt RMMS registeradministratör har tillgång till dina identifierade
uppgifter. Alla publicerade rapporter görs på
avidentifierade uppgifter på gruppnivå. Dina
uppgifter är också skyddade enligt offentlighetsoch sekretesslagen samt patientdatalagen.

Säkerhet för lämnade
uppgifter
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Din medverkan i RMMS innebär en möjlighet
att utveckla och ställa vården i centrum för
patienter med samma eller liknande diagnos
som din.

6QQHJGUFSOBJ3..4BOWÊOETGÚSBUUVUWFDLMBPDI
LWBMJUFUTTÊLSBWÌSEFO PDIGÚSBUUHÚSBTUBUJTUJTLB
beräkningar. De kan också användas för forskning
efter en etikprövning.

Varför kvalitetsregister?

www.rmms.se
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De 29 diagnoser som följs upp i RMMS

3FHJTUSFUGÚS.FEGÚEEB.FUBCPMB4KVLEPNBS 
3..4 ÊSFUUOBUJPOFMMULWBMJUFUTSFHJTUFSEÊSWJ
GÚMKFSVQQEFÊNOFTPNTÊUUOJOHTTKVLEPNBSOB
TPNJOHÌSJOZGÚEEIFUTTDSFFOJOHFO 1,6QSPWFU 
samt i dagsläget ytterligare sju närliggande
sjukdomar. Alla dessa sjukdomar är mycket
PWBOMJHB7BSKFÌSEJBHOPTUJTFSBTVOHFGÊSCBSO
NFEOÌHPOBWEFTKVLEPNBSOBTPN
GÚMKTJSFHJTUSFU1,6QSPWFUTDSFFOBSÊWFOGÚSUWÌ
endokrina sjukdomar som inte ingår i RMMS.
1ÌTJLUQMBOFSBSWJBUUJOLMVEFSBøFSNFEGÚEEB
metabola sjukdomar i RMMS.

Vi som arbetar inom hälso- och sjukvården
verkar ständigt för att förbättra vården. För
att göra detta på bästa sätt behöver vi veta
hur ni mår, hur er behandling fungerar och
hur ni upplever er vård.

Registret för Medfödda
Metabola Sjukdomar
(RMMS)

kontakt@rmms.se

6UÚLBETLSJGUMJHJOGPSNBUJPOöOOTBUUMBEEBOFE
via www.rmms.se/patientinformation
Du kan också få en kopia från din vårdgivare.

Vill du veta mer?

Du behöver inte vara med i registret för att
LVOOBBOWÊOEBCFTMVUTTUÚEFU EÊSFNPUCFIÚWT
ditt medgivande för sammanhållen journalförOJOHPNEVWJMMIBNFEVQQHJGUFSGSÌOøFSB
vårdgivare.

Kopplat till RMMS finns ett så kallat beslutsstöd.
Beslutsstödet är ett datasystem där du och din
vårdgivare tillsammans kan få en snabb översikt
över din sjukdom på en tidsaxel.

Beslutsstöd i vården

Informationen i RMMS kommer dels från din
journal och dels från uppgifter som du lämnar
direkt till RMMS. Det är helt frivilligt för dig att
delta och du kan när som helst be om att få all
information om dig borttagen från registret.
Detta gör du i så fall genom att kontakta din
läkare eller ditt metabola centrum.

Det är frivilligt att delta!

