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Bedre og mere driftssikker håndtering af nedbrud

Karina Hasager Hedevang, MedCom



Bedre og mere driftssikker håndtering af nedbrud
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• Information om møder afholdt mellem SDS, KL og MedCom vedr. beredskabsplanen. 

• Kommunikationen når der er nedbrud skal være mere driftssikker! 

• Hvordan sikrer vi det sammen?

• Den nuværende beredskabsplan er personafhængig 

• SDS er i gang med at lave en granulering af hvilke emner, man kan tilmelde sig via 

NSPOP’en. Derudover skal kommunikationen være til at forstå, når der bliver meldt ud 

om nedbrud 

• Hvordan er jeres kontrakt/aftale med kommunerne, hvis der noget på jeres 

banehalvdel?

• Kan vi forlade os på, at kommunikationen om FMK-nedbrud kan køre via jer?



NAS bootstrap

Thomas Sonne, Lakeside



Adviser
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• Alle er kommet over på NAS2

• Hvordan håndteres kø af adviser ved nedbrud?

➢Genfremsendes adviser?

➢Dårlig løsning – giver meget ekstra arbejde, hvis EOJ-løsningerne ikke har særlig 

funktionalitet til at identificere genfremsendelse

➢ Ikke sikker.

➢Har været nødvendig, fordi systemer ikke har understøttet bootstrap



Adviser - Bootstrap
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• En bootstrap er den eneste sikre måde at garantere, at man er i sync.

• Forudsætning: at man i egen database har styr på, hvilke versioner man har hentet

• Trin i bootstrap

• Opret pull-point (hvis nødvendigt)

• Opdater abonnement med alle tilknyttede borgeres CPR-numre.

• Hent aktuel FMK-version på alle borgere, der abonneres på 

(GetMedicincardVersionListRequest)

• Markér de borgere, som ikke er up-to-date, på samme måde, som hvis man har modtaget 

advis på ændringer for pågældende borger



Adviser - Bootstrap test
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• Mulighed for test af boot-strap i testmiljøerne

• Test der checker at alle versioner er korrekte kan altid udføres

• Test af fejl-situation kræver særlig test – eller fejl i egen implementering ;-)



Adviser - Bootstrap aktivering

9

• Brug af bootstrap

• Bootstrap kan med fordel køres

• I forbindelse af ukontrolleres genstart af EOJ-system (adviser på ved kan være mistet)

• I forbindelse med fejl i kommunikationen med NAS

• I forbindelse med nedbrud på NAS

• Periodisk for at checke, om man har systemfejl, der ikke er opdaget



Håndtering af eCPR i EOJ-systemerne

Karina Hasager Hedevang, MedCom



Håndtering af eCPR i EOJ-systemerne
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• Det bliver et større og større problem for kommunerne at håndtere 

borgere med erstatnings-CPR-nummer. 

• Mange borgere har flere erstatningsnumre

• Der er behov for en national beslutning om, at parterne begynder at 

benytte eCPR

• Kan I håndtere det i dag?

• Hvad tænker I, der skal til, for at I udvikler det, så kommunerne 

kan håndtere borgere med et eCPR-nummer?



Markering af risikolægemidler i EOJ-systemerne

Karina Hasager Hedevang, MedCom



Markering af risikolægemidler (ATC-lægemidler)
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• Kommunerne ønsker at få markeret hvilke lægemidler, der af Styrelsen for 

Patientsikkerhed er identificeret som værende risikolægemidler

• KL ønsker også, at kommunerne får en tydelig markering af risikolægemidler for at 

mindske UTH’er

• Hvordan kan SDS hjælpe EOJ-leverandørerne til at synliggøre dem i EOJ-systemerne?

• Følgende lægemidler er identificeret som risikolægemidler:

• Methotrexat, VKA, Antidiabetika, Opoider, Digoxin, Kaleroid, Gentamicin 

• Hvordan kan kommunerne tydeligt få dem markeret i EOJ-systemerne?



Overgang fra NemID til MitID

Karina Hasager Hedevang, MedCom



Overgang fra NemID til MitID
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• Tilbagemelding fra hver EOJ-leverandør om tidsplan og evt. tvivlsspørgsmål til 

overgangen fra NemID til MitID

KOMBIT’s tidsplan:

Pilottest af Contexthandler (CH)

CH kører p.t. i pilottest med Odense og Ballerup (og København). 

Der er fundet fejl, og disse forventes rettet og færdigtestet i ultimo november 2022 

Fagsystemtest - herunder EOJ-leverandører

Når alle kommuner har gennemført ovenstående, og KOMBIT er sikre på, at alle fejl er 

rettet, og løsningen er stabil, åbner de for løsningen, dvs. at kommuner og 

leverandører kan skifte til den nye CH. Dette forventer KOMBIT at kunne påbegynde 

ultimo november 2022.

Endelig løsning

Den færdige løsning forventer KOMBIT at have klar ultimo Q1 2023. 



Fjernelse af tilknytning til medicinhåndtering
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• Fjernelse af tilknytning til medicinhåndtering

a. EOJ-leverandørerne ønsker at kunne benytte et funktionscertifikat til at fjerne 

tilknytning til medicinhåndtering. Der er for mange borgere, der ikke får fjernet 

tilknytningen, da dette skal ske manuelt af en medarbejder med sundhedsfaglig 

autorisation.

b. Kan SDS hjælpe med en afklaring på, om det er muligt at bruge et 

funktionscertifikat til det?



Ønsker fra kommunerne

Karina Hasager Hedevang, MedCom



Ønsker fra kommunerne
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• Integration til DDV

a. Det er et stort ønske fra KL og kommunerne, at de får integration til DDV via FMK 

ligesom lægepraksissystemerne har.

b. Der foreligger definition af integrationen via FMK-teknik

c. Er det noget, I vil overveje at lave integration til?



Ønsker fra kommunerne
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• Liste med borgere, der er tilknytte medicinhåndtering, og som har 

dosispakket medicin?

a. Det er et stort ønske fra kommunerne, at de kan trække data på 

hvor mange og hvilke borgere, der har dosispakket medicin.



Ønsker fra kommunerne
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• Bestilling til apotek uden recept

• Er det muligt at bygge ind i ”indkøbskurven”, at der kan sendes bestillinger af 
sted til apoteket, hvis der kun ligger en ordination uden en tilhørende recept? 

Fx på håndkøbsmedicin?



Eventuelt
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1. Eventuelt 

a. Aftale dato for næste møde

b. Forslag tirsdag den 18. april 2023



Tak for i dag ☺


