
Log ind på www.fmk-online.dk eller www.sundhed.dk. 
Anvend din medarbejdersignatur og udfyld relevante 
rubrikker

OPRET NY LÆGEMIDDELORDINATION: 
· Klik på ”opret ordination” 
· Udfyld relevante detaljer 
· Klik på ”opret”

OPRET LÆGEMIDDELORDINATION PÅ BAGGRUND  
AF RECEPT:  
· Klik på pilen yderst til højre/receptdetaljer vises 
· Klik på ”assisteret oprettelse”  

AFSTEM MEDICINKORTET/RECEPTGENNEMGANG: 
·  Når alle aktuelle recepter er tilknyttet lægemiddel- 
ordinationer på FMK, og lægen har sikret sig, at  
de resterende recepter ikke længere er aktuelle,  
kan medicinkortet afstemmes.

·  Hvis man vil se alle recepter efter gennemført  
afstemning/receptgennemgang, klikker man på  
”vis alle løse recepter”

LÆGENS MEDHJÆLP:  
En læge kan på www.medicin-it.dk bemyndige sin 
medhjælp adgang til FMK. Når lægen har bemyndiget 
medhjælpen, kan vedkommende logge ind med egen 
medarbejdersignatur og få adgang til FMK med en  
medhjælpers rettigheder. 

FÆLLES 
MEDICINKORT (FMK)

Formålet med 
FMK er at vise 
borgerens aktuelle 
medicinering



AKTUELLE LÆGEMIDDELORDINATIONER PÅ FMK
Heri vises de lægemiddelordinationer, som borgeren 
aktuelt er i behandling med. Hvis ”Aktuelle læge- 
middelordinationer” er tom eller ikke er komplet,  
kan der findes ”løse recepter”, som skal registreres  
som aktuelle lægemiddelordinationer. 

STATUS FOR MEDICINKORTET
Et medicinkort kan være suspenderet. F.eks. når  
sygehuset har overtaget medicineringen og fører 
aktuelle optegnelser i eget system. Såfremt kortet er 
suspenderet, er de aktuelle lægemiddelordinationer 
status fra indlæggelsestidspunktet.  

LØSE RECEPTER/RECEPTOPLYSNINGER
Dette er en oversigt over hvilken receptpligtig medicin 
borgeren har købt på apoteket indenfor de seneste  
to år. Recepterne kan være aktuelle ordinationer,  
som endnu ikke er flyttet til ”aktuelle lægemiddel- 
ordinationer”, eller de kan være historiske.  

AFSTEMT MEDICINKORT  
Når der er ryddet op i alle recepterne, dvs. når  
borgerens komplette aktuelle medicinering fremgår  
af ”aktuelle lægemiddelordinationer”, trykker lægen  
på ”afstem medicinkortet”. Herved skjules recepterne, 
men kan fremfindes igen via tryk på ”vis alle løse 
recepter”.

PRIVATMARKERING
Hvis borgerne ønsker at skjule en aktuel læge- 
middelordination for andre sundhedspersoner  
end den ordinerende læge, kan borgerne bede  
om at få lægemiddelordinationen privatmarkeret.  
Det vil være synligt for alle, at der findes en privat-
markeret lægemiddelordination.
 

BEGREBER 

www.medicinkort.dk 


