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Indsendelse af ændringsønsker fra KL til FMK-version 1.6.0.
• Proces i gang, hvor forskellige emner bliver diskuteret i diverse governancegrupper
• SDS forventer færdig snitfladebeskrivelse ultimo 2022 
• Udpegning af kommunale repræsentanter til 2 arbejdsgrupper:

➢ Gruppe 1: Afdækning af begreber og behov i forhold til samspillet mellem ordination i intervaller, 
PN-ordinationer og selvstyrende patienter. Fælles for disse er, at den endelige dosering 
fastlægges af patienten selv inden for givne rammer, og at deres anvendelse til dels overlapper. 

➢ Gruppe 2: Afdækningen af håndtering af registrering af udleveret medicin. Herunder blandt andet 
hvordan det håndteres, hvis man af forskellige årsager udleverer et andet præparat eller en anden 
styrke end det ordinerede. Dette kan f.eks. være i forbindelse med udskrivning eller restordre 
situationer. 

➢ Hvem ønsker at deltage i disse grupper, helst repræsentanter fra denne gruppe?

• Projekter til ØA2023 skal indmeldes fra parterne på næste FMK styregruppemøde den 
29. november 2021
• Behandlingsansvarlig læge
• Bedre håndtering af receptfornyelse 

(kommunerne bruger meget tid på denne opgave)
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Analysegruppe for ajourføring
• FMK styregruppen har godkendt nedsættelse af en analysegruppe til revidering af 

ajourføringsbegrebet 
• Revideret kommissorium fremsendes efter næste styregruppemøde den 29. 

november 2021
• Organisering af gruppen

• Analysegruppen mødes 4-6 gange 

• Analysegruppen består af følgende deltagere: 

o 2 deltagere fra Sundhedsdatastyrelsen 

o 4 deltagere fra regionerne 

o 1 deltager fra PLO 

o 1 deltager fra KL 

o 1 deltager fra STPS 
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Håndtering af nedbrud
• Nye tiltag fra SDS omkring test af bootstrap med EOJ-

leverandørerne 
• SDS er i gang med behovsafdækning ift. at kunne nedsætte 

en beredskabsorganisering internt i SDS

HUSK at tilmelde jer på denne side:

• Abonnement oprettes her https://nsp.statuspage.io/

https://nsp.statuspage.io/
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Successiv udrulning af VKA-strukturen

• Til end-to-end-testen oplevede vi desværre nogle 
uhensigtsmæssigheder i sektorovergangen. 
Efterfølgende blev der sendt information ud til alle 98 
kommuner omkring særlige opmærksomhedspunkter

• Erfaringer fra ERFA-kommunerne? 
Har I fået ordinationer ind fra almen praksis i den nye 
VKA-struktur, der efterfølgende, efter indlæggelse, er 
blevet til ustrukturerede ordinationer?  
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Pilot af listevisning 

• Pilotafprøvning af receptfornyelsesanmodning fra 
socialområdet i Tårnby Kommune til Region 
Hovedstadens Psykiatrisk Center Amager



Nyt siden sidst

22-11-2021 9

Nyt print i FMK-online

• Er sendt til høring
• I har kommenteret på printet?  

• Har I andre kommentarer, der skal viderebringes til 
SDS?
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• Deltager i syn & skøn i Københavns Kommune

• Udfordring ift. at kunne oprette et medicinkort til 

borgere/flygtninge uden et cpr.nr.

• Undersøgt med SDS om det er muligt for Netcompany, at 

implementere den nye komponent ift. at benytte e-cpr i 

kommunerne

• Hvad tænke I?

• Hvordan opretter i en borger i eget EGO-system uden et 

cpr.nr. i dag?

• Skal vi bringe det op i KKR-regi
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Hvad fylder hos jer?
• Aalborg Kommune, CURA
• Assens Kommune, Nexus
• Fredericia Kommune, Nexus
• Herlev Kommune, Nexus
• Horsens Kommune, Vitae
• Hedensted Kommune, CURA
• Københavns Kommune, Modulus (socialområdet)
• Roskilde Kommune, Nexus
• Skive Kommune, Nexus
• Vordingborg Kommune, Vitae (socialområdet)
• Aarhus Kommune, CURA
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Dokumentation af vaccinationer (emne til fælles dialog meldt ind fra 
Aalborg Kommune)

• Aalborg Kommune vil gerne have en drøftelse af, hvilke 
udfordringer I andre ser i forhold til dette, og hvordan I andre 
løser det.
• Det er meldt ind som et ændringsønske fra KL til FMK-

version 1.6.0, at det skal være muligt at se DDV i FMK. 
Vi ved dog ikke om dette ønske kommer med videre 
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Læger holder ferie (emne meldt ind fra Aalborg Kommune – undersøges af KHS inden 
mødet) 

Udfordring:
Kommunen bestiller medicin hos en lægepraksis, der holder ferie. Medicinen bliver 
derved ikke bestilt, da kommunen ikke kan se, lægen holder ferie. Lægerne oplyser nogle 
gange til kommunen, de holder ferie, men kommunen har intet sted, at notere dette.

Svar:

På seneste end to-end-test var der en lægepraksisleverandør, XMO, der oplyste, at lægepraksissystemerne kan 
”lytte på” en anden læges ydernummer. Derved kan receptfornyelser håndteres selvom en lægepraksis holder 
ferie.

Men der er mange læger, der ikke kender til denne funktion. Kan ovenstående bekræftes? Gælder det for alle 
praksissystemer. Hvis ja, kan info sendes ud til lægepraksis
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Effektueringer på Dosisdispensering (emne meldt ind til erfaringsudveksling fra 

Aalborg Kommune)

• Efter ny arbejdsgang bliver effektueringer på dosisdispensering ikke markeret 

brugt/anvendt til noget, derfor kommer personalet heller ikke ind og får markeret 

opbrugt. På sigt vil der ligge mange. Er det et problem (ift. Styrelsen), at der ligger 

effektueringer, der ikke er markeret opbrugt? 

• Ved ikke om det er et systemafhængigt problem, men en fælles drøftelse omkring 

udfordringen ønskes.
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• Dato for næste møde onsdag den 18. maj 2022 

• Fysisk eller virtuelt?



Tak for i dag ☺


