
Mødeindkaldelse 
 

  

 

Du kan i MedComs Databeskyttelsespolitik læse om, hvordan MedCom behandler dine personoplysninger 

MedCom 

Forskerparken 10 

5230 Odense M 

Tlf: +45 6543 2030 

 

www.medcom.dk 

Mødetitel Møde i FMK-EOJ-leverandørgruppen 

Mødedato Onsdag den 12. oktober 2022 

Tidspunkt 10:00-14:00 

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

Deltagere Annette Greisen, Dedalus  
Birgit Bækmann Jeppesen, Systematic 
Bonnie Højlund Madsen, KMD 
Issa Chahin, EG 
Jesper Molbo, Netcompany 
Kathrine Jandausch, KMD 
Laura Rye Salemonsson, EG 
Merete Ingeman, Dedalus 
Sarah Marlene Bendixen Møller, KMD 
Thomas Andersen, Systematic 
Torben Flor Langhoff, Dedalus  
Thomas Peter Sonne Olesen, Lakeside  
Åse Grønborg Sørensen, SDS 
Iben Søgaard, MedCom 
Karina Hasager Hedevang, MedCom 

Dagsorden: 

1. Velkomst v. Karina Hasager Hedevang, MedCom 

2. Bedre og mere driftssikker håndtering af nedbrud og beredskabsplan  

v. Karina Hasager Hedevang, MedCom  

a. Information om møder afholdt mellem SDS, KL og MedCom vedr. beredskabs-

planen 

b. Finjustering af udmeldingerne via NSPOP 

c. Når NSPOP’s udmeldinger bliver mere brugbar ift. at kunne forstå den informa-

tion der kommer, kan vi så forlade os på, at resten af kommunikationen om-

kring nedbrud foregår mellem kommunerne og EOJ-leverandørerne? 

 

2. NAS bootstrap v. Thomas Sonne, Lakeside 

a. Thomas gennemgår, hvordan NAS bootstrap er udviklet samt, hvordan leveran-

dørerne skal brug det. 

 

3. Håndtering af eCPR i EOJ-systemerne 

a. Det bliver et større og større problem for kommunerne at håndtere borgere 
med erstatnings cpr. nr.  

b. Mange borger har flere erstatningsnumre 
c. Der er behov for en national beslutning om, at parterne begynder at benytte 

eCPR  
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4. Markering af risikolægemidler (ATC-lægemidler) 

a. Kommunerne ønsker at få markeret hvilke lægemidler, der af Styrelsen for Pati-

entsikkerhed er identificeret som værende risikolægemidler 
b. KL ønsker at kommunerne får en tydelig markering af risikolægemidler. Hvor-

dan kan SDS hjælpe EOJ-leverandørerne til at synliggøre det i EOJ-systemerne? 
 

5. Overgang til MitID 

a. Tilbagemelding fra hver EOJ-leverandør om tidsplan og evt. tvivlsspørgsmål til 

overgangen fra NemID til MitID. 

 

6. 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 sket manuelt med en medarbejder med sundheds-

faglig autorisation. 

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

tifikat til det? 

 

Ønsker fra kommunerne 

1. 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? 

 

2. Liste med borgere der er tilknytte medicinhåndtering og som har dosispakket medi-

cin? 

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

hvilke borgere der har dosispakket medicin 

 

3. Bestilling til apotek uden recept 

• Er det muligt at bygge ind i ”indkøbskurven”, at der kan sendes bestillinger afsted til 

apoteket, hvis der kun ligger en ordination uden en tilhørende recept?  

(håndkøbsmedicin) 

 

4. Eventuelt  

a. Aftale dato for næste møde 


	1. Velkomst v. Karina Hasager Hedevang, MedCom 
	2. Bedre og mere driftssikker håndtering af nedbrud og beredskabsplan v. Karina Hasager Hedevang, MedCom 

