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DMVO virtuelle møder 

 

DMVO har planlagt en række online møder, som du inviteres til at deltage i.  

Formålet med møderne er at holde DMVO's stakeholders informeret om nye opdateringer på 

DMVS - verifikationssystemet, procedurer omkring alarmer samt håndtering af alarmer 

m.m. 

Møderne vil blive afholdt via Teams og tilmelding skal ske ved at sende en mail til 

info@dmvo.dk. Venligst anfør mødets emne og deltager navn(e) samt e-mail(s) således, at 

DMVO kan tilsende invitation direkte. 

 

Møderne vil blive afholdt over de næstkommende måneder og spænder over flere emner, 

herunder: 

 

D. 24. april 2020, 08:30 - 09:15 

Ny release 6.2 af Dansk Medicin Verifikation System (DMVS) 

DMVO vil orientere om den nye opdatering af DMVS. Indholdet af opdateringen gennem-

gås og der gives en kort introduktion til de nye rapporter udarbejdet til brug for myndighed 

og investigering. 

 

D. 26. maj 2020, 08:30 - 09:15 

Alarmhåndteringsprocessen - Målrettet producenter og MAH'er 

DMVO har udarbejdet en alarmhåndteringsprocedure, som vil blive præsenteret og gennem-

gået, og der vil være lejlighed til at stille spørgsmål.  

 

D. 23. juni 2020, 08:30 - 09:15 

Alarm håndteringsværktøj – NMVS Alert- Målrettet producenter og MAH'er 

DMVO benytter et alarm håndteringsværktøj: ”NMVS Alert”, som tilvejebringer overblik 

over antallet af alarmer og alarm typer. Markedsføringsindehavere/On boarding partners kan 

få adgang til systemet og DMVO vil gerne introducere muligheden for dette samt give et 

indblik i, hvad systemet kan anvendes til. 

 

D. 26. august 2020, 08:30 - 09:15 

DMVOs kontrakthåndteringssystem: WeSynch 

DMVO håndterer samtlige kontrakter digitalt via WeSynch. Det inkluderer også selve un-

derskriftsdelen. DMVO gennemgår hvordan dokumenter (kontrakter og amendments) kan 

udfyldes, gemmes og ikke mindst underskrives i WeSynch. 
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D. 24. september 2020, 08:30 - 09:15 

Alarmer i DK 

DMVO vil gerne præsentere statistiker for alarmer i Danmark.  

 

D. 22. oktober 2020, 08:30 - 09:15 

Ny release 7.0 af Dansk Medicin Verifikation System (DMVS) 

DMVO vil orientere om den nye opdatering af DMVS. 

 


