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Certificeringer og roadmap
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Roadmap
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Roadmap fortsat
•
•

RM har meget tidligt i processen søgt dispensation til 19.11.2017
Følgende firmaer bliver ikke klar til 30.06.2017 og har derfor også søgt
dispensation:
– EG – Medwin-vagt – regionernes vagtlægeløsning
– KMD Nexus EOJ (alias Avaleo Caseflow)
– DMDC Journal
• DMDC journal er en løsning til fertilitetsspecialet, som i region H fortsat skal eksistere ved
siden af sundhedsplatformen.

– Logis CAD (1813-løsningen i reg. H)

FMK styregruppe har på sidste møde 10.5.17 godkendt
dispensationsansøgningerne, så datoen 19.11.2017 gælder for alle ovennævnte
systemer.
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Apoteker på FMK
•
•
•

•

Endelig snitflade til apotekerne er leveret, dog med så meget forsinkelse, at
apotekerne først forventer at komme på FMK et år senere end planlagt
Apotekerforeningen er i dialog med SUM, da der skal forhandles ny tidsplan
med SUM ifbm. bruttoavance-aftalen
Frister på roadmap revurderes, når tidsplan for apotekerne er kendt og juridisk
afklaring i SUM er på plads, herunder ny receptbekendtgørelse.
Receptbekendtgørelsen er nu i høring. I kan finde den her:
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/60618
– Høringsfrist er 15. juni
– Ikrafttrædelse anden halvdel af 2017, dato ikke fastlagt.
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Dosisdispensering
•

Iflg. Roadmap for FMK er der indgået aftaler med PL-forum og KL om at integrere med
FMK 1.4.4.E2 mhp. at vise dosisdispenseringskort for brugerne, senest 31.12.2017.
Aftalen er indgået på et tidspunkt, hvor der ikke var viden om, at arbejdet med ny
Receptbekendtgørelse ville trække ud.
Specifikation af den endelige løsning forudsætter, at den nye reviderede
receptbekendtgørelse er på plads. Det er ikke muligt at udforme den endelige snitflade
og tilhørende certificeringskriterier før afklaringerne fra SUM og bekendtgørelsen er på
plads.
Det er derfor ikke på nuværende tidspunkt muligt at melde en dato ud for, hvornår den
endelige snitfladebeskrivelse for 1.4.4 E2 foreligger.

•

Når snitfladen foreligger har leverandørerne 18 mdr. til udvikling og udbredelse
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AK-projekt
•
•

•

•
•
•

Projektet er pt. sat i bero, mens ny analyse pågår.
Drøftelserne er gået på, om der skal satses på den store model med laboratoriedata og ansvarlige, eller om man skal gå efter en mindre model set i lyset af ny kommende
behandlingsmetode, hvor blodprøver ikke er nødvendige.
Der foreligger endnu ikke en ansvarsafklaring ift. revurderingsdato. Desuden skal
projektet afstemmes ift. FMK roadmap. FMK programmet afklarer og vender tilbage til
FMK-styregruppe.
FMK-styregruppen er enige om, at der skal være fokus på kommunikation om projektet,
da omverdenen tror projektet er helt lukket.
Der opleves mange UTH´er ved sektorovergange og sundhedspersonale oplever store
udfordringer, når man ikke kan aflæse dosering på FMK
FMK-programmet udarbejder nyt projektoplæg
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App2 - ønsker
Prioritet
Funktionalitet
• 1
Spærringsservice – Sundhed.dk kan lave en funktionalitet, så borgere
kan spærre app, hvis mobilen er tabt/stjålet.
• 2
Anmodning om receptfornyelse tilføjes ønsket pakningsstørrelse
• 3
Afvisningsårsag for anmodning om receptfornyelse
• 4
Gæstelogin – så flere brugere kan anvende FMK app på samme device
• 5
Anmodning om receptfornyelser kan sendes til andre end egen læge
• 6
Ibrugtagning af fuldmagtsservice – så pårørende kan få adgang
• 7
Notifikationer
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Sundhed.dk
•

FMK til borgere, med mulighed for at privatmarkere

•

FMK til sundhedsfaglige, read only – kommer ultimo juni

•

https://epjloginboston.sdkdev.dk/
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Monitorering
•

PLO har medtaget følgende emner i OK-forhandlinger ift. at monitorere på det,
der for PLO giver klinisk mening:
–
–
–
–

Årskontroller
Opsøgende hjemme/sygebesøg
Hevisninger
Borgere med hjælp til medicinadm.

• Der er ikke lavet manuel optælling i to praksis, som det ellers var aftalt, med
henblik på at sikre at datakonsulentudtrækket er korrekt.
• PLO er i kontakt med PL-forum, da systemleverandørerne skal udvikle
mulighed for at trække diverse rapporter
• Kvalitetsstatistik – projekt under SDS.

FMK på social- & misbrugsområdet
Mandag den 29. maj 2017

Iben Søgaard, MedCom
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Implementering af FMK på social- og
misbrugsområdet
•

Den Nationale Bestyrelse for Sundheds-it har vedtaget projektet med en ”Stimuleret
udbredelse af FMK på social- & misbrugsområdet”

•

Opmærksomhedspunkter:




•

Husk de regionale sociale bosteder
Husk, at det ikke er et ØA-projekt med mål om fuld udbredelse
Dog med mulighed for løbende monitorering af udbredelsesgraden

MedComs styregruppe har godkendt projektet den 3. marts 2017
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Anbefalinger på baggrund af analysen om anvendelse
og udbredelse af FMK på bosteder og misbrugsområdet
•

At der gennemføres aktiviteter med henblik på at opnå, at læger på
misbrugsområdet registrerer udleveret medicin på FMK

•

At den nuværende kommunikation om FMK evalueres med bosteder og
misbrugsområdet for øje

•

At der faciliteres netværksmøder med henblik på at dele erfaringer og læring
imellem institutioner

•

At der tilbydes værktøjer og sparring til de forskellige institutioner, når de skal
implementere FMK

•

At der skabes et overblik over relevante IT-systemer, som kan håndtere FMK

•

At det vurderes om aktiviteter til misbrugsområdet og bosteder skal deles op , så de
målrettes hvert område
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Stimuleret udbredelse af FMK på social- &
misbrugsområdet
•

•

Der er nedsat en projektgruppe i MedCom bestående af:
 Projektleder, Karina Hasager Hedevang
 Konsulent, Marianne Nielsen
 Projektmedarbejder, Iben Søgaard
Har indsamlet kontaktpersoner i de 98 kommuner og udsendt spørgsmål til klarlægning af itsystembillede og brug af FMK

•

Skal have kontakt til de læger på misbrugsområdet, der skal registrere i FMK

•

Er i gang med besøg på forskellige misbrugscentre, børnecentre og bosteder for at klarlægge
arbejdsgange

•

Vil udarbejde scenarier for misbrugslægers mulighed for at registrere på FMK, afhængig af deres
systembillede

•

• Overvejer at igangsætte en pilot på misbrugsområdet med start i MedCom11
Der afholdes netværksmøder efter sommerferien for socialområdet

Spørgsmål?
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Regional runde
•

Igangværende og kommende aktiviteter på FMK-området

•

Ideer og forslag til kommende projekter i MedCom11
–
–
–
–
–
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