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Lägesrapport
Det är nu 48 användare som har tillgång till RMMS, och tillsammans har de lagt in 538
patienter i beslutsstödet. Av dessa finns nu 213 patienter även med i
kvalitetsregisterdelen*, en ökning med 23 stycken sedan förra nyhetsbrevet.

50-årsjubileum för PKU-provet i Sverige
Den 21 september firades att det var 50 år sedan nyföddhetsscreening med PKU-prov
infördes i Sverige. Under heldagssymposiet var det föreläsningar som tog oss tillbaka i
historien och framåtblickande på var screeningen är på väg. Drygt 100 personer deltog
under dagen - patienter och vårdpersonal, sponsorer och andra intressenter. Symposiet
sändes även live på internet genom en streamingtjänst, med cirka 100 samtida
påloggningar. Sändingarna går fortfarande att se i efterhand via nedanstående länkar:
Klipp1: http://www.kaltura.com/tiny/puj7q
Klipp2: http://www.kaltura.com/tiny/u31oq
Klipp3: http://www.kaltura.com/tiny/odso8

Årsrapport 2014
I samband med inlämnande av ansökan för medelstilldelning inför 2016, färdigställde vi
även årsrapporten för 2014. I stora drag kan vi sammanfatta 2014 som ett framgångsrikt
år för RMMS på flera plan. Tillsammans med alla deltagande metabola centra har vi
under året nästan dubblerat täckningsgraden, från 14, 6 % till 27,2 %. Genom att stödja
nationellt samarbete för olika professioner har alla fem metabola centra numera tillgång
till psykologresurs. Vid årets utgång hade RMMS inhämtat samtycken från 125 patienter,
där alla fem metabola centra i princip bidragit till ökningen.
Årsrapporten 2014 kan läsas i sin helhet på RMMS hemsida.

Nationella Kvalitetsregisterkonferensen 2016
Temat för Nationella Kvalitetsregisterkonferensen 2016 är "Framtidens Kvalitetsregister tillsammans för bästa möjliga hälsa, vård och omsorg". Konferensen äger rum den 12
april 2016 på Svenska Mässan i Göteborg, och hålls i direkt anslutning till den
internationella konferensen "International Forum on Quality and Safety in Healthcare" 13
- 15 april 2016. Anmälan 22 oktober 2015. För mer information: Nationella
Kvalitetsregisters hemsida

Vi vill med detta nyhetsbrev önska alla en härlig höst,
och på återseende till i vinter!

Med vänliga hälsningar,
RMMS

Är det någon information eller annan nyhet som DU vill ska inkluderas i RMMS nyhetsbrev? Tveka inte att
ta kontakt med oss! Kontaktformulär.
Kom ihåg att du alltid kan ladda ned tidigare utskick, läsa nyheter och hitta information om kommande
händelser på vår hemsida. RMMS.se

* 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 RMMS-plattformen.
Klicka här för att ändra din prenumeration eller avprenumerera.

