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Mødetitel 16. møde i FMK-ERFA-gruppen 

Mødedato Onsdag den 17. november 2021 

Tidspunkt 10:00-15:00 

Sted MedCom, Mødelokale C, Forskerparken 10, 5230 Odense M 

Deltagere Kirsten Damgaard, Aalborg Kommune 

Janni Kjærgaard, Aalborg Kommune 

Jan P. Larsen, Skive Kommune 

Lone Hørmann, Aarhus Kommune 

Dorte Medum, Horsens Kommune (afbud) 

Bodil Haugstrup, Hedensted Kommune 

Bodil Marie Grøn, Fredericia Kommune 

Liselotte Johansen, Assens Kommune 

Dorit Trauelsen, Vordingborg Kommune 

Preben Hilligsøe, Roskilde Kommune 

Pia Wisbøl, Herlev Kommune 

Marlene Linnebjerg Kudsk, Københavns Kommune 

Karina Hasager Hedevang, MedCom 

Iben Søgaard, MedCom 

Dagsorden: 

1 Velkomst v. Karina Hasager Hedevang 

2 Nyt siden sidst v. Karina Hasager Hedevang 

• Indsendte ændringsønsker fra KL til FMK-version 1.6.0 

o SDS forventer færdig snitfladebeskrivelse ultimo 2022 

o Udpegning af kommunale repræsentanter til 2 arbejdsgrupper 

▪ Gruppe 1 vedr. effektueringer 

▪ Gruppe 2 vedr. håndtering af PN 

o Håndtering af nedbrud 

o Successiv udrulning af VKA-strukturen 

▪ Hvordan går det hos jer? 

o Pilot af listevisning 

o Viderestillingsservice af receptanmodninger 

o Nyt print i FMK-online 

3 Sidste nyt fra kommunerne v. alle 

• Hvad fylder hos jer? 

o Aalborg Kommune, CURA 

o Assens Kommune, Nexus 

o Fredericia Kommune, Nexus 

o Hedensted Kommune, CURA 

o Herlev Kommune, Nexus 

o Horsens Kommune, Vitae 

o Københavns Kommune, Modulus (socialområdet) 

o Roskilde Kommune, Nexus 
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o Skive Kommune, Nexus 

o Vordingborg Kommune, Vitae (socialområdet) 

o Aarhus Kommune, CURA 

4 Dokumentation af vaccinationer (emne til fælles dialog meldt ind fra Aalborg Kom-

mune) 

• Aalborg Kommune vil gerne have en drøftelse af, hvilke udfordringer I andre ser i for-

hold til dette, og hvordan I andre løser det 

o Det er meldt ind som et ændringsønske fra KL til FMK-version 1.6.0, men vi ved 

endnu ikke, om det bliver et nyt krav i FMK-version 1.6.0 

5 Læger holder ferie (emne meldt ind fra Aalborg Kommune – undersøges af KHS inden 

mødet) 

Kommunen bestiller medicin hos en lægepraksis, der holder ferie. Medicinen bliver der-

ved ikke bestilt, da kommunen ikke kan se, at lægen holder ferie. Lægerne oplyser 

nogle gange til kommunen, at 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 læ-

gepraksissystemerne kan indtaste et andet ydernummer, som receptanmodningen går 

til. Derved kan receptfornyelser håndteres, selv om 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? 

6 Effektueringer på dosisdispensering (emne meldt ind til erfaringsudveksling fra Aal-

borg Kommune) 

Efter ny arbejdsgang bliver effektueringer på dosisdispensering ikke markeret brugt/an-

vendt 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.  

7 Eventuelt 

• Dato for næste møde 

 

Vi ser frem til et godt møde! 

 

 

Venlig hilsen 

 

Karina Hasager Hedevang & Iben Søgaard, MedCom 
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