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Lägesrapport
RMMS har nu 42 användare som tillsammans har lagt in nästan 350 patienter i beslutsstödet. Av dessa
finns nu 75 patienter även med i kvalitetsregisterdelen*. Arbetet med RMMS som beslutsstöd och
kvalitetsregister fortskrider, och framöver kommer vi att lägga ännu mer kraft på systemets
användarvänlighet.

Professionsmöten
Höstens och vårens professionsmöten för dietister och psykologer var väldigt populära och givande för
registerarbetet. Vi har därför beslutat att dels fortsätta med dessa möten, och dels utöka arbetsformen
till andra grupper, till exempel läkare och sjuksköterskor som arbetar med RMMS.

Patientrapporterade data
DISABKIDS, ett livskvalitetsinstrument för barn med kroniska sjukdomar, är nu i skarp drift i RMMS. De
olika metabola centra kommer att stegvis införa instrumentet i takt med fortbildning av personal. Mer
information om DISABKIDS finns på vår hemsida. LÄNK

Utbildning för patientföreträdare
Sveriges regionala registercentra och kansliet för Nationella Kvalitetsregister har tillsammans tagit fram
en kostnadsfri utbildning för dig som är eller funderar på att bli patientföreträdare i
kvalitetsregisterarbete. Sista anmälningsdag är den 23 juni 2014. Mer information och anmälan finns på
kvalitetsregistercentrum Stockholms hemsida. LÄNK

Verksamhetsberättelse 2013
Den sista mars 2014 skickade RMMS in 2013 års verksamhetsberättelse till kansliet för Nationella
Kvalitetsregister som en del av den årliga återrapporteringen. Verksamhetsberättelsen finns att läsa på
vår hemsida. LÄNK

Nya medlemmar i styrgruppen
Vi är glada över att få välkomna två nya medlemmar i styrgruppen. Petra Renholm som är sjuksköterska
verksam vid metabola centrat i Uppsala och Mikael Oscarson som är specialist internmedicin och
metabolläkare i Stockholm.
Kom ihåg att du alltid kan ladda ned tidigare utskick, läsa
nyheter och hitta information om kommande händelser på vår
hemsida. LÄNK
Med det sagt återstår det bara att önska er alla en trevlig
sommar, så hörs vi igen i höst!
Med vänliga hälsningar,
RMMS

* RMMS består av två delsystem, en beslutsstödsdel och en kvalitetsregisterdel. Beslutsstödet följer samma lagar som journalen och
vårdgivaren kan där använda individbaserade data för att få en översikt över patienten. Kvalitetsregistret är en separat databas varifrån
man kan ta fram statistik och rapporter på gruppnivå. Endast de patienter som informerats om kvalitetsregistret och inte tackat nej till att
delta ingår i registerdelen.

Nyhetsbrevet skickas till {email} då en prenumeration har bekräftats av innehavaren via RMMS.se eller då innehavaren är en användare på RMMSplattformen.
Klicka här för att ändra din prenumeration eller avprenumerera.

