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Mini-vejledning for apoteksansatte  

Opslag på FMK 

Uanset om du logger ind på www.fmk-online.dk eller sundhed.dk vil du blive bedt om login. Hvis du i 

forvejen er logget ind, vil billedet med arbejdssted blive vist- 

 

Ved Fortsæt til Nemlogin kommer man til dette billede 

 

Vælg her din signatur og indtast kodeord. 

 

http://www.fmk-online.dk/
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Brugerens rettigheder tjekkes nu – FMK undersøger hvilken rolle , brugeren kan få ved opslag i 

autorisationsregister, apotekerregister og i bemyndigelsestabellen. Er en bruger fx bemyndiget af både en 

læge og en apoteker, vil vedkommende skulle vælge, hvem de ønsker at være medhjælp for ved det 

aktuelle login. 

Skærmbilledet her viser hvordan det ser ud for en apoteksansat, der kun har en rolle. 

 

Arbejdssted angives ved at indtaste dele af apoteksnavnet og vælge det aktuelle apotek. Gem evt. valget i 

en cookie. 

Bemærk pilene i højre side udfor rækkerne med rettigheder. Her kan brugeren se, hvilke rettigheder, 

han/hun er tildelt. Der vil normalt stå de 2 rettigheder, som er standardopsætning – medmindre 

rettigheden for privatmarkerede ordinationer er fravalgt.  
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Find patient – opslag på medicinkort 

Beskrivelsen her dækker både opslag for apotekere og apoteksansatte. 

 

Find patient modulet ser således ud. Indtast det ønskede CPR-nummer og sæt flueben i tjekboxen ”Der er 

samtykke fra patienten”. Hvis ikke samtykkeerklæringen sættes, kan der ikke foretages opslag. 

 

Tryk Søg og medicinkortet for den valgte borger fremsøges 
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Du står som udgangspunkt på fanen Info. Der er 2 faner til højre for denne. Klik på fanen ”Aktuelle 

lægemiddelordinationer” for at se det aktuelle medicinkort. Klik på ”Afsluttede lægemiddelordinationer” 

for at se ordinationer, der er udløbet eller seponerede. 

Ved tryk på fanen ”Aktuelle lægemiddelordinationer” fremkommer nedenstående 

 

Øverst vises 3 boxe. Til venstre borgerens navn og adresse.  I midten vises ”Status for medicinkort”. Her 

fremgår det, hvem der sidst har ændret medicinkortet og om kortet er Aktivt eller Suspenderet. 

Medicinkort bliver suspenderet ved hospitalsindlæggelse, hvor aktuel medicinering føres i journalsystemet 

på sygehuset. Til højre vises en box med information om seneste medicinafstemning.  

Rolle-rettighedsmodellen i FMK er i FMK-online implementeret sådan, at der i alle tilfælde vises de 

knapper, som den bruger der er logget ind har rettigheder til. Knapperne til at suspendere medicinkortet og 

foretage registrering af medicinafstemning vises derfor ikke, når man er logget ind som apoteker eller 

apoteksansat. 

En borgers aktuelle medicinkort består af en række lægemiddelordinationer med tilhørende effektueringer, 

recepter og bestillinger. Hertil kommer ”Løse recepter”, som er recepter hentet fra Receptserveren – 

recepter, som endnu ikke er knyttet til en lægemiddelordination. Dette udgør til sammen det aktuelle 

medicinkort for borgeren. 
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En papir- eller faxrecept vil altid optræde som løs recept, men først når den er ekspederet på et apotek.  En 

edifact-recept vil optræde som løs recept (status åben) så snart lægen har afsendt recepten. 

Ved hjælp af pilene i højre side, kan den enkelte ordination eller recept åbnes for at se yderligere detaljer. 

Der optræder en række ikoner rundt omkring i løsningen – der er tooltip på dem alle (hold musen over). 

Hvis du folder en lægemiddelordination ud, fremkommer dette billede. 

 

Bemærk fanerne ”Detaljer”, ”Effektueringer”,” Recepter” og ”Bestillinger”. Her vises effektueringer (fx 

udlevering af 3 Pancillin tabletter hos vagtlægen), tilknyttede recepter og receptfornyelsesanmodninger 

(bestillinger). 

Når FMK er fuldt udrullet, vil alle recepter optræde som recepter tilknyttet en lægemiddelordination. 

Mængden af løse recepter vil reduceres, så kun papir- og telefonrecepter vil optræde som løse recepter. 

Der er flere muligheder for visning af recepter 
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Som udgangspunkt vises aktuelle løse recepter. Det er muligt at få vist alle løse recepter ved at fjerne 

fluebenet i boxen ”Vis kun aktuelle”. 

En Ikke aktuel recept er en recept, som en sundhedsfaglig person har markeret Ikke aktuel, fx ifbm. 

medicinafstemning 

Ved at vælge ”Vis alle recepter” er udgangspunktet, at der kun vises åbne recepter. Ved at fjerne fluebenet 

i ”Vis kun åbne”, opnår man at alle recepter for borgeren bliver vist (alle recepter, der er yngre end 2 år). 

Ved klik på receptdetaljer fremkommer dette billede 

 

Det er samme billede for recepten, uanset om den er tilknyttet en lægemiddelordination eller det er en løs 

recept. Såfremt der er flere apoteksudleveringer på samme recept, vil de være listet under hinanden i højre 

nederste hjørne. 

Visningen er i udgangspunktet grupperet på lægemiddelordinationer, således at tilknyttede recepter vises 

øverst og løse recepter følger herunder. Recepterne kan dog vises uden gruppering ved at flytte valget til  
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”Vis uden gruppering”. Alle recepter vises samlet og der kan sorteres på en vilkårlig kolonne ved at klikke på 

kolonneoverskriften, fx indikation. 

Ved at vælge ”Vis apoteksudleveringer”, fås alle apoteksudleveringer listet i kronologisk orden med nyeste 

øverst. I denne liste vises også apoteksudleveringer, hvor den tilhørende recept måtte være slettet pga. 2-

års reglen. Denne visning svarer til Receptkøb i Medicinprofilen. 

For yderligere uddybning af FMK, forklaring af begreber etc. henviser vi til www.medicinkort.dk.  

Her findes videoer, retningslinier mm. for alle med adgang til FMK, inklusiv information til borgere. 

 

 

 

file:///C:/Users/els/Documents/www.medicinkort.dk

