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Lägesrapport
Det är nu 48 användare som har tillgång till RMMS, och tillsammans har de lagt in 525 patienter
i beslutsstödet. Av dessa finns nu 190 patienter även med i kvalitetsregisterdelen*, en ökning
med 32 stycken sedan förra nyhetsbrevet.

Uppdatering av plattformen på gång
Under våren bad vi våra användare om åsikter på saker som kan förbättras i RMMS. Vi fick in
flera riktigt bra synpunkter som vi inkluderade i senaste beställningen till vår
plattformsleverantör. Leverans beräknas till någon gång efter sommaren.

Pilot med behandlingskontroller i beslutsstödet
Under våren har vi startat en pilotstudie med Lunds metabola centrum för att leverera resultat
på behandlingskontroller elektroniskt direkt in i RMMS beslutsstödsdel. Detta innebär att
dietister och läkare inte behöver ringa till PKU-laboratoriet eller vänta på postgången för svar.
Om piloten faller väl ut kommer vi att erbjuda samma system till alla landets metabola centra.
Dessa data kan även användas för att visa resultaten direkt till patienten via Mina
Vårdkontakter. Arbete med att koppla RMMS med Mina Vårdkontakter pågår och vi hoppas ha
en uppdatering till nästa nyhetsbrev.

Vi vill med detta nyhetsbrev önska alla en riktigt bra sommar, och på
återseende i höst!

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.

