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Mødetitel 2. møde FMB PLO-brugergruppe 

Mødedato 24. oktober 

Tidspunkt 13.00-15.00 

Sted Online via teams 

Deltagere Martin Bagger Brandt, PLO 

Gitte Borup, Region Nord 

Michael Frank Christensen, PL-Forum 

Nina Brkovic, EG 

Mark Lee Larsen, praktiserende læge 

Jeppe Frøkjær Aaen, XMO 

Peter Bystrup, DSAM 

Mads Larsen, Trifork 

Anette Petersen, DLI 

Alice Ørsted Kristensen, MedCom 

 

Evt. Peter Munch Jensen, SDS ift. punkt 4. 

 

Dagsorden: 

1 Velkomst og gennemgang af dagsorden/Alice Kristensen 

• Velkomst  

• Gennemgang og godkendelse af dagsorden 

 

2  Region Nord /Gitte Borup  

• Tilbagemelding på strategiseminar.  

 

3 Status fra lægepraksissystemleverandører/Michael Frank Christensen 

• Statistik og/eller feedback fra LPS om anvendelse og supportsager 

4 PLO /Martin Bagger Brandt 

• Seponeringsmodul, kan vi finde en vej til at komme hurtigere i gang? 

• Cave; kan vi få kick-startet det sammen med SDS? 

 

5 Test og release 

• I forbindelse med release af FMB vers. 4.0 blev der fra PL-forum efterspurgt en testpro-

tokol. Format og omfang af en sådan protokol ønskes diskuteret.  

• Teknikergruppe mbp. testrul forud for større releases  

o Forvaltningen ønsker, at der nedsættes en teknikergruppe/testgruppe (også 

gerne med deltagelse af klinikere), når der frigives større løsninger/funktionali-

teter, så der kan gives input til løsningerne tidligere. 

• Til drøftelse: 

E-mail: alk@medcom.dk 

17. oktober 2022 
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o Skal løsningsbeskrivelser i høring blandt praktiserende læger? 

o Er det nok, at LPS-leverandører tester, når der kommer nye releases, eller skal 

nye versioner forbi et antal læger til test inden release? 

o Information om indgået aftale ml. PLO og PL forum ift. antal releases/årshjul. 

 

6 Indmeldte punkter fra gruppen 

• Peter Bystrup: "Ordinationen understøttes ikke af en diagnose" ved f.ex. panodil 

• FMK klinisk brugergruppe anbefaler, at ordinerende læge aktivt tager stilling til en be-

handlingsslutdato ved oprettelse af ordinationer på antibiotika og antiparasit-midler, 

indenfor ATC-grupperne J og P.  

o FMK-styregruppen vil rette henvendelse til FMB ift. drøftelse af, om advarsel 

omkring behandlingsslutdato hører til i FMK eller FMB. Hvad er holdningen i 

FMB-PLO brugergruppen? 

7 Evt. 

• Næste møde 

 


