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Lägesrapport (uppdaterad)
Det är nu 46 användare som har tillgång till RMMS, och tillsammans har man lagt in 360 patienter i
beslutsstödet. Av dessa finns nu 83 patienter även med i kvalitetsregisterdelen*.

Årsrapport 2013 publicerad
RMMS årsrapport för 2013 finns nu att läsa på vår hemsida. I korthet hade vi totalt under 2013, från
driftstart i april till årsskiftet, registrerat 57 patienter i kvalitetsregistret. Av dessa var det stora flertalet
(68 %) registrerade via Stockholms metabola centrum. Alla fem metabola centra hade registrerat
patienter i de lokala beslutsstöden. LÄNK

Lagändring i Patientdatalag (2008:355)
Denna lagändring innebär att från och med 1 oktober, 2014 blir det möjligt för personer med nedsatt
beslutsförmåga att delta i kvalitetsregister. Detta medför att även denna patientgrupp kan få dra nytta
av och bidra till kvalitetsutvecklingen av vården. Individer med nedsatt beslutsförmåga kan registreras i
kvalitetsregister under förutsättning att patientens inställning så långt som möjligt är klarlagd och
anledning inte finns att patienten motsätter sig en registrering. LÄNK

Kvalitetsregisterkonferensen
Anmälan till Nationella Kvalitetsregisterkonferensen 2015 är nu öppen. Konferensen hålls denna gång i
Jönköping 20-21 januari, 2015. Information och anmälan hittar du på hemsidan för Nationella
kvalitetsregister. LÄNK

Biverkningsregistrering
Vi vill uppmärksamma om att RMMS har en extrafunktion där användning och registrering kan användas
till att rapportera eventuella biverkningar på behandling till Läkemedelverkets anmälningsformulär för
biverkningar. Vid önskad anmälan kan man som användare med ett par klick automatiskt överföra
information från beslutsstödet till anmälningsformuläret, istället
för manuell inmatning.
Är det någon information eller annan nyhet som DU vill ska
inkluderas i RMMS nyhetsbrev? Tveka inte att ta kontakt med
oss! LÄNK
Kom ihåg att du alltid kan ladda ned tidigare utskick, läsa
nyheter och hitta information om kommande händelser på vår
hemsida. LÄNK
Vi tackar för din uppmärksamhet för denna gång, och på
återseende!

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.

