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Agenda
• Release 7 i slutet av oktober

• Förändringar och ny funktionalitet
• API 1.5, 2.0 och 2.1
• Anpassningar av slutanvändarsystem

• Testning och recertifiering av slutanvändarsystem
• Roadmap SMVS

• Brexit releaser och release 8
• Alert Management System (AMS)

• Integration av slutanvändarsystem. 
• Locations i SMVS
• Avslut av stabiliseringsperioden för ”Serienumret är okänt”



Digitalt möte

• För bästa möjliga möte – använd mute då ni inte pratar
• Ställ gärna frågor - görs bäst via ”Raise you hand” i teams
• PPT och dokumentation kommer att läggas upp på e-VIS 

webb efter mötet 



Release 7 – Förändringar och ny funktionalitet 

• Finns tillgänglig på ITE sedan 6 augusti och IQE sedan 3 september 
2020.

• Kommunikation kring releaser:
• I dagsläget sorterar e-VIS ut den informationen som anses vara 

viktig och påverka slutanvändare när utskick görs.
• Vill ni hellre/också få en fullständig bild genom att External

Release Notes skickas ut?



Release 7 – Förändringar och ny funktionalitet 

Change Description

Verification/Reporting Service Cache Control
Client side network infrastructure will be prevented from caching responses from the 
REST services

Removal of support for old URLs
Only the nmvo.eu domain will be active. See https://developer-ite.nmvo.eu/endpoints
NOTE: Breaking change for all versions of the API

Mark the Front End API 1.5 as deprecated
This does not prevent the use of API 1.5 but formally notifies user that it will be retired in 
the future. 

Expiry Date Data Elements Check
The day part of the date will be ignored when comparing the scanned or manually entered 
date with the stored date. 
NOTE: This change can be considered as a breaking change that impact all API versions

IMT Initiating National System will raise alerts
Both the initiating and fulfilling markets will raise the alert using the same alert ID for 
IMTs.

Distinguish Location in Operation Codes
Will be able to distinguish between a local failed decommission and a failed decommission 
from another location. 
NOTE: This is a breaking change and only available via API 2.1.

Double Dispense Time Limits
A configurable time limit is introduced where any re-dispense later than the limit will raise 
an alert. 
NOTE: This will currently not be activated in Sweden.

Make NMVS API versions configurable This will introduce a configuration item that will allow disabling of APIs. 

FRONT END API

https://developer-ite.nmvo.eu/endpoints


Release 7 – Förändringar och ny funktionalitet 

Change Description

Migrate Web Application Firewall
Provides the ability to support fixed IP addresses and improves the security infrastructure.
NOTE: This is a breaking change as the IP addresses will change.

Standardised the Json format for end-user reports
The PDF and the CSV formats are unchanged but the JSON format has been re-structured 
to make it easier to consume by client applications. 
NOTE: This is a breaking change and only available on API 2.1.

Results Returned on Successful Reactivation
It should not state that the pack is active in that market if the batch or the product is not 
active.
NOTE: This is a breaking change and only available on API 2.1.

Alerts should be raised at a pack level and not 
prevented at a batch level

If e.g. batch state is RECALLED/EXPIRED or the product state is WITHDRAWN then when 
performing an illegal state change, the response should raise an alert.
NOTE: This change can be considered as a breaking change that impact all API versions

Reactivation time limit rounding error
The 10 days limit must be rounded up to the end of the last day instead of down to the 
end of the previous day.

Public Status Dashboard to ignore the impact of OBP 
transactions

The following transactions are considered as critical and the outage of one of these will 
result in the system showing as red on Public Status Dashboard (https://status.nmvo.eu/): 
Verify single product pack, Verify collection of product packs, Decommission single 
product pack, Decommission collection of product packs

Other changes that may have impact on end-users

https://status.nmvo.eu/


SMVS life cycle and API versioning

API 1.5

Release 7 Release 8

API 2.0

API 2.1

2019-10-31

Regulation in 
force

2019-02-09 2020-10-28 2021-04-30
(TBD)

= Available on IQE

= Available in prod

= Deprecated version

Q3-Q4 2021
(TBD) 

PROD

IQE 2019-10-22 2020-09-03

Release 9Release 5/6 Release 10

Q1-Q2 2022
(TBD)



API Version 2.0
• Har funnits tillgänglig i produktion sedan 31 oktober 2019
• Skillnader mot API 1.5

• https://developer-ite.nmvo.eu/latest-changes
• emvs-api-version kan anges, t.ex. emvs-api-version: 2.0

Default är 1.5 om inget anges
• User-Agent header blir obligatorisk
• Vissa fel som beror på att systemet har interna problem med kapacitet 

får nu http status 503 istället för 429. Rate limit ger fortsatt 429.
• Systemet returnerar alltid http header ”Content-Language” med det 

språk som anges i ”Accept-Language” (om det språket stödjs annars 
blir det systemets default språk, dvs engelska).

• Autentiserade användare kan ladda ner definitionen av API:t (Open API)

https://developer-ite.nmvo.eu/latest-changes


API Version 2.1
• Har funnits tillgänglig på IQE sedan 3 september 2020
• Skillnader mot API 2.0

• Distinguish Location in Operation Codes
7 nya operation codes för att kunna visa skillnaden om en tidigare 
avaktivering har skett på samma plats eller annan plats. Felmeddelandena 
som visas är i dagsläget detsamma för att hålla ihop de riktlinjer som ges 
men kommer uppdateras i nästa release.

• Results Returned on Successful Reactivation
Då återaktivering sker på förpackning där batchen eller produkten inte är 
aktiv (utgången, återkallad eller indragen) genereras OK svar (http 200) om 
att återaktiveringen gick bra och svarar med att förpackningen är 
utgången, återkallad eller indragen. 6 nya och 1 borttagen operation code

• Standardised the Json format for end-user reports
Nytt Json format för rapporter via Report API



Release 7 – API versioner

Operation codes som visas och förändras i olika API versioner: 
https://developer-ite.nmvo.eu/operation-codes

https://developer-ite.nmvo.eu/operation-codes


Release 7 – API versioner
Skillnader i operation codes tydliggörs via markering. 
Grön = ny, Röd = borttagen



Testning av slutanvändarsystem - ITE
- ITE är utformat för att stödja utveckling och inledande testning genom att 

erbjuda en specifik uppsättning testfall och testdata som inte kan ändras.
- För närvarande 3 olika testböcker för ITE, en för varje version av 

API (1.5, 2.0, 2.1)
- https://developer-ite.nmvo.eu/documents
- Statiska testdata, dvs ingen API-operation som utförs i ITE kommer att 

ändra någon lagrad data
- Statiska och delade klientuppgifter eftersom alla använder samma statiska 

testdata
- Tester som rekommenderas att utföras på ITE:

- Utvecklingstester/enhetstester
- Tidiga systemtester

https://developer-ite.nmvo.eu/documents


Testning av slutanvändarsystem - IQE
- IQE är en validerad miljö, dvs endast validerad version av systemet
- Nya releaser släpps till IQE 1-3 månader innan de släpps till PROD
- Slutanvändare / IT-leverantörsorganisation skapas av e-VIS på begäran i SMVS 

IQE Portal
- Client credentials skapas av organisationen i portalen och används när de 

anropar API:t
- Dynamiska testdata. Data laddas upp och testbok med 2D-koder genereras och 

tillhandahålls av e-VIS IT-leverantör Solidsoft Reply.
- Testdata kan återställas. För att begära en återställning, svara på samma 

ärende som begäran av testbok och be om återställning av testdata.
- Tester som rekommenderas att utföras på IQE:

- Systemtester och certifiering av IT-leverantörsprogramvara
- UAT för slutanvändare



Anpassning av slutanvändarsystem
Vad behöver göras i och med release 7?

- Oavsett API version som används så bör tester köras då det finns förändringar 
som skulle kunna påverka slutanvändarsystemen

- Börja använda API 2.0 eller 2.1, för att inte använda en osupporterad API 
version, och gör relevanta anpassningar.

- IT-leverantören använder ITE för första tester
- IT-leverantören: beställ testbok från Solidsoft Reply för att genomföra 

tester respektive certifiering
- Slutanvändare: beställ testbok från Solidsoft Reply för att genomföra 

egna och kompletterande tester vid behov



Recertifiering av slutanvändarsystem

Separat presentation



Recertifiering av slutanvändarsystem

Feedback/frågor på 
uppdaterad process?



Roadmap SMVS
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Roadmap
Så här ser planeringen ut för releaser av SMVS den närmaste 
tiden:

Framflyttad till 10-11 november pga försenad release hos den andra IT-
leverantören (Arvato) av nationella e-verifikationssystem. Releaser planeras 
in i specifik ordning för att minska mängden interoperabilitets-tester som 
behöver köras mellan olika version av system.



Release 8
Innehållet i Release 8 prioriteras och ska godkännas av EU CCB i slutet på 
september.

Några av de förändringar som troligtvis ingår och som påverkar 
slutanvändare är:
- Add Support for TLS 1.3
- Withdraw Weak TLS1.2 Cipher Suites
- Mark the Pharmacy/Wholesaler API 2.0 as deprecated
- Verify decommissioned pack to distinguish if pack has been 

decommissioned at another location



Brexit – Vad innebär det för EMVS?

- Många länder tar in förpackningar som bara är godkända i 
GB vilket innebär att en avstängning av GBs nationella e-
verifikationssystem kan orsaka enorma bristsituationer i 
t.ex. Irland, Malta, Cypern. 

- Nordirland som idag är en del av GBs nationella e-
verifikationssystem ser ut att vara kvar i EU och därmed 
behöver ett system för Nordirland finnas kvar.



Brexit – Vad innebär det för Sverige?
- De nordiska länderna är mest troligt de länderna som 

påverkas minst i EU.
- Brittiska förpackningar på licens.

- Roadmap
- Ännu inte helt klart om och när en release av det 

svenska systemet behöver göras för att klara av en 
Brexit.

- e-VIS och de andra NMVO:erna har försökt påverka så 
att detta ska få en så liten påverkan på slutanvändarna 
som möjligt.



Brexit – EMVOs nuvarande förslag
NI MVS
Ett eget nationellt e-verifikationssystem sätts upp för Nordirland

GB2
EMVO tar över GBs nationella system och skapar GB2.
- GB2 innehåller produkter och förpackningar som laddats upp 

i GB innan Brexit. Dessa förpackningar ska fungera som innan 
Brexit när de verifieras och avaktiveras.

- Då produkter och förpackningar laddas upp efter Brexit
sparas produktkod och batch (inte serienummer). GB2 svarar 
med ”Product not found” för dessa förpackningar.



Alert Management System (AMS)



Alert Management System (AMS)

Målet med AMS

Skapa en plattform för säker, snabb och effektiv 
kommunikation för utredningar av alerts som uppstår i EMVS. 

Plattformen planeras att tas fram iterativt för att så snabbt 
som möjligt få ut en första fungerande version.



Status AMS

Specifikation
• Specifikation Alert Management System – 1:a version klar. På remiss hos intressenter
• Systemarkitektur – Arbete pågår

Granskning
• Första version av specifikationen presenteras för intressenter - 6 juli
• Intressenter granskar specifikationen - 6 juli och framåt
• Q&A med möjlighet att få svar på frågor – 14 juli - 4 september

Beslut
• EMVO Board, där relevanta intressenter ingår, fattar beslut att gå vidare – Inom kort

Implementation
• Implementation av första versionen av AMS startar under 2020
• Plan för nästa steg tas fram under slutet av 2020



Locations i SMVS



Påminnelse angående “Locations”

Med ”location” i SMVS menas ett fysiskt apotek/en fysisk plats där verifiering och 
avaktivering sker.

Spårbarheten i SMVS är beroende av att slutanvändarnas fysiska platser är korrekt 
registrerade i systemet.

• Slutanvändaren är ansvarig för att skapa “locations” i SMVS för de fysiska platser där 
aktivitet sker för att säkerställa spårbarheten (DR articles 35 (1g), 32 (4)). Det ska finnas 
minst en “location” för varje fysisk plats.

• e-VIS ansvarar för att säkerställa slutanvändarnas legitimitet till SMVS vilket inkluderar 
slutanvändarnas enskilda ”locations”.



e-VIS uppföljning av “locations” 

• Enligt användarvillkoren (Terms & Conditions) mellan slutanvändare och e-VIS ska slutanvändaren var 
tredje månad tillhandahålla information om sina användare som är anslutna till systemet 
(egenrapportering) för att e-VIS ska kunna kontrollera legitimitet.

• e-VIS initierar varje kvartal egenrapportering från slutanvändarna genom att de ombeds kontrollera 
och bekräfta antal locations i SMVS

• utan återkoppling kan e-VIS inte anse att upplagda locations är legitima

• Uppföljningen har visat brister dvs att inte alla slutanvändare registrerat “locations” korrekt och/eller 
fullständigt.

• Vad händer om e-VIS identifierar brister?

1. Återkoppling till slutanvändare som ombeds korrigera / komplettera.

2. Om slutanvändaren ej åtgärdar identifierad brist informeras Läkemedelsverket för 
uppföljning i samband med tillsyn.



Hur lägger man upp “locations” i SMVS?

• Instruktion återfinns på e-VIS hemsida under Apotek / Distributörer

Instruktion för slutanvändare vid uppläggning av Locations i SMVS 

(Location Management – Create Location/Equipment) 



Alerthantering



Vad innebär att en alert skapas?

En utredning initieras för varje alert som kommer fram till MAH via deras 
OBP oavsett om slutanvändare rapporterar dessa.

Detta innebär att alerts som beror på tekniska eller processrelaterade 
problem kostar både tid och pengar för läkemedelsbolagen och e-VIS.



Exempel - Alert för scannerfel

Alert som orsakas av scannerfel som inte rapporterats via Reklamera läkemedel 
(eller liknande) innebär följande insats och inblandning för att utreda:

1. OBP tar emot alert och förmedlar den vidare till den MAH som är ansvarig för 
det land där alert genererades

2. MAH gör utredning av alert för att se om den uppkommit pga fel på deras sida. 
Om MAH kan utesluta eget fel skickas frågan vidare till e-VIS.

3. e-VIS gör utredning för att se om känt slutanvändarfel genom att granska alert-
informationen eller ta fram en Pack audit trail rapport för att kunna dra slutsats.

4. e-VIS förmedlar tillbaka resultatet från utredningen till MAH och stänger 
ärendet om det kan konstateras att det inte handlar om en potentiell 
förfalskning.

5. MAH stänger utredningen.



Exempel - Alert för dubbeldispensering

Fel som orsakas av dubbeldispensering (verifierat en förpackning som redan har 
status supply). Inget alert och alert id genereras vid verifiering.

1. Slutanvändaren rapporterar att förpackningen redan är satt till supply via 
Reklamera läkemedel.

2. MAH gör utredning av felet men kan inte ta ut någon audit trail då alert id 
saknas. MAH skickar därför frågan vidare till e-VIS.

3. e-VIS tar ut Pack audit trail rapport för att göra utredning och se om 
förpackningen har satts till supply på samma eller annan location. 

4. e-VIS förmedlar tillbaka resultatet från utredningen till MAH och stänger 
ärendet om det kan konstateras att det inte handlar om en potentiell 
förfalskning.

5. MAH återkopplar resultatet till slutanvändaren.



Avslut av stabiliseringsperioden



Activity volume, percentage of alerts and trends in Sweden
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Serienumret är okänt (A2 och A3)
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En MAH Bulk-verifierade 
ca 33 700 förpackningar 

som inte vara uppladdade



Svar som omfattas av 
stabiliseringsperioden 
från 9 februari 2019

Svar som omfattas av 
stabiliseringsperioden
från 1 oktober 2019

Produktkoden är okänd 

Serienumret är okänt (A2, A3) – LARM

Utgångsdatum på förpackning matchar 
inte det utgångsdatum som 
produktägaren har angivit (A52) – LARM

Batchens identifierare matchar inte den 
identifierare som produktägaren har 
angivit. (A68) – LARM

Produktkoden är okänd 

Serienumret är okänt (A2, A3) – LARM

Utgångsdatum på förpackning matchar 
inte det utgångsdatum som 
produktägaren har angivit (A52) – LARM

Avslut av stabiliseringsperioden i Sverige kommer att ske stegvis 
och varje varning kommer att utvärderas separat 

Svar som omfattas av 
stabiliseringsperioden
från 31 januari 2020

Produktkoden är okänd 

Serienumret är okänt (A2, A3) – LARM

Utvärdering efter sommaren 2020
MÅLBILD: 30 september 2020

Produktkoden är okänd 

Serienumret är okänt (A2, A3) – LARM

I rekommendationerna för stabiliseringsperioden anges att några specifika svar från e-verifikations 
databasen systematiskt kan bortses av slutanvändarna för systemet när läkemedelsförpackningar 
lämnas ut till allmänheten. 



Nytt måldatum för steg 3: sista september 2020

• Dialog: e-VIS referensgrupp 26 augusti

• Utvärdering med Sveriges Apoteksförening: 1 september

• Uppdatering indiska förpackningar: 7 september

• Beslut: e-VIS styrelse 11 september

• Kommunikation till intressenter

• Information till Läkemedelsverket: 18 september

• Informationsträff 22 september



Vad behöver göras för slutanvändarna vid ett 
avslut?
• Säkerställ att felmeddelande för Operation Code 41020001 “Serienumret är okänt. 

Ett larm har initierats i systemet.” visas upp i slutanvändarsystemet.

• Dessa alerts kan bero på:

– Förpackningsinformation inte uppladdad i EMVS

– Förpackningar som är frisläppta innan 9:e februari 2019 

– Indiska förpackningar

– Software/Scanner problem hos slutanvändare 

– Tekniskt fel i EMVS

• Efter att ha slutanvändaren kommit fram till att det inte beror på tekniskt eller 
processrelaterat problem hos slutanvändaren rapporteras dessa alert till MAH för 
utredning via Reklamera Läkemedel (eller liknande) 



Frågor?


