
FÆLLES MEDICINKORT

HVAD ER FÆLLES MEDICINKORT? 

Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får  
et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler  
borgerens aktuelle medicinering. Med FMK får den behandlende 
læge ligeledes adgang til at se og opdatere borgerens aktuelle 
medicinering. Oplysningerne på FMK kan også deles mellem  
de parter, der er involveret i borgerens behandling. Borgeren  
selv har også mulighed for at se sit medicinkort via sundhed.dk.

HVORFOR HAR VI BRUG FOR FÆLLES MEDICINKORT?

Den primære kilde til informationen om borgerens medicinering 
kommer ofte fra borgeren selv. Det betyder, at behandleren kan  
få forkerte eller mangelfulde oplysninger om medicineringen.  
Utilstrækkelige informationer om den aktuelle medicinering, kan 
være skyld i medicineringsfejl, der i værste fald kan skade borge-
ren. Ved at implementere FMK i arbejdsgangene hos lægerne,  
vil det øge kvaliteten og skabe sammenhæng i borgerens medicin-
ske behandling på en let og hurtig måde.

Med FMK får læger og andre sundhedspersoner mulighed for at 
danne sig et hurtigt overblik over borgerens medicinering. FMK 
giver overblik på en nem og sikker måde, og sikrer en korrekt 
medicinering til borgeren, f.eks. i forbindelse med indlæggelse eller 
udskrivning fra hospitalet, og i situationer hvor flere læger udskriver 
medicin til den samme borger.

HVORDAN VIRKER DET HOS DE PRAKTISERENDE LÆGER?

Via sit eget it-system har lægen adgang til borgerens medicinkort 

på FMK. I en integreret løsning sørger it systemet automatisk for 
at opdateret FMK, når lægen ændrer i borgerens medicin i eget 
system. Det betyder, at oplysningerne til enhver tid er ajourførte. 
Sygeplejersker og lægesekretærer i praksis kan få adgang til FMK 
på de borgere, der aktuelt behandles hos lægen.

HVORDAN VIRKER DET PÅ SYGEHUSENE? 

Ved indlæggelse 
Lægerne får adgang til FMK via deres eget elektroniske journal
system (EPJ). EPJ-systemet henter automatisk oplysninger fra
FMK, som lægen kan overføre til eget medicinmodul. Derefter  
kan lægen suspendere borgerens medicinkort på FMK. Et  
suspenderet medicinkort viser medicinstatus ved indlæggelsen. 
Under indlæggelse vedligeholder sygehuspersonalet oplysnin-
gerne om borgerens medicinering i EPJ-systemet. 

Med FMK er det nemmere for sygehuslægerne at foretage medi-
cinafstemning ved indlæggelse, da de i samme skærmbillede kan 
se borgerens aktuelle medicinoplysninger på FMK og oplysnin-
gerne i eget medicinmodul.

Ved udskrivelse 
Når borgeren udskrives opdaterer lægen FMK ved at overføre 
medicinoplysninger fra eget medicinmodul til FMK og ophæver 
derefter suspenderingen. FMK afspejler nu igen borgerens aktuelle 
medicinering. Den praktiserende læge og andre, som har borge-
ren i behandling, kan umiddelbart efter udskrivelsen se den 
aktuelle medicinering.

Indførelse af Fælles Medicinkort i løbet af 2011 er en milepæl i retning  
af at sikre alle borgere i Danmark en korrekt og sikker medicinering.

Information om borgerens medicinering deles 
fremover mellem behandlere og borgeren



www.medicinkort.dk 

HVAD SKER DER, NÅR BORGEREN BEHANDLES AMBULANT

PÅ SYGEHUSET?

Når en borger kommer til ambulant besøg, kan lægen via  
eget EPJ-system slå op på FMK og se den aktuelle medicinering. 
Foretages der ændringer i medicineringen, registreres det  
direkte i FMK.

HVORDAN VIRKER DET HOS VAGTLÆGEN?

Når borgeren ringer til vagtlægen og den medicinske behandling
er relevant for henvendelsen, kan lægen få adgang til FMK. 
Alle ændringer og nyordinationer i medicineringen registreres 
direkte på FMK. 

Vagtlægen har adgang til FMK igennem vagtlægesystemet på  
en hurtig og sikker måde med en medarbejdersignatur. 

ADGANG TIL FMK-ONLINE   

Har du ikke adgang til FMK via dit eget system, kan du på  
www.fmk-online.dk eller www.sundhed.dk logge på FMK-online.

Adgang til FMK kræver medarbejdersignatur. Alle opslag  
registreres i borgerens log og kan efterfølgende ses på  
medicinkortet. På FMK-online er det muligt at se borgerens  
aktuelle medicin, oprette nye lægemiddelordinationer, opdatere  
aktuelle lægemiddelordinationer og se recepter igennem de  
seneste to år.

Læger har adgang til medicinoplysningerne for de borgere,  
som de aktuelt har i behandling, og hvor det er relevant for
behandlingen.
.
BORGEREN HAR ADGANG TIL FMK

Borgeren har adgang til eget FMK via www.sundhed.dk med  
NemID. På FMK kan man se egne aktuelle ordinationer og  

recepter igennem de seneste to år. Det betyder, at borgeren  
selv kan holde styr på, hvilken medicin vedkommende skal tage 
og hvornår. Hvis oplysningerne på FMK ikke svarer til det, borgeren 
mener, at han/hun er i behandling med, må vedkommende 
henvende sig til behandlende læge som vanligt. Borgeren kan  
på ”Min Log” se, hvem og hvornår en læge har set på FMK. 

Aktuelle lægemiddelordinAtioner på Fmk: Er den eller de lægemiddel-
ordinationer som borgeren aktuelt er i behandling med. 

løse recepter/recepter: Heri vises borgerens recepter igennem de seneste 2 år. 
En recept er “løs”, indtil den er tilknyttet en aktuel lægemiddelordination på FMK.

stAtus For medicinkortet: Et medicinkort kan være aktivt eller suspenderet. 
Medicinkortet vil være suspenderet når borgerens medicinering føres i et internt system 
f.eks. når en borgeren er indlagt på sygehuset. 

AFstemt medicinkort: Når der er ryddet op i alle recepterne dvs. når borgerens 
komplette medicinering fremgår af aktuelle lægemiddelordinationer på FMK.

privAtmArkering: Hvis en borger ønsker at skjule en aktuel lægemiddelordination, 
kan borgeren bede lægen om, at privatmarkere ordinationen. Det vil være synligt for 
andre som ser på FMK, at der findes en privatmarkeret lægemiddelordination. 

BEGREBER I FMK

Adgang til FMK som lægens medhjælp kræver, at medhjælpen har sin egen medarbejder- 
signatur. Lægen skal logge ind på www.medicin-it.dk og bemyndige sin medhjælp. 
Efter lægens bemyndigelse vil vedkommende selv kunne logge ind med egen medarbejder- 
signatur med en medhjælpers rettigheder.

ADGANG FOR LÆGENS MEDHJÆLP

Hvem kAn tilgå inFormAtionen og HvordAn?

Fælles Medicinkort afspejler borgerens aktuelle medicinering og oplysningerne på medicinkortet deles mellem de parter, der har borgeren i behandling.  
Sundhedspersonerne tilgår oplysningerne gennem deres normale it-systemer. Borgeren vil også selv kunne se sit medicinkort via sundhed.dk.

prAktiserende læge
Lægepraksissystem

HJemmesYgepleJe
Elektroniske Omsorgs Journaler

speciAl læge
Speciallægesystem

Apotek
Receptserver

Borger
Sundhed.dk

sYgeHus
Elektroniske Borger Journaler

vAgtlæge
Vagtlægesystem

institutioner og pleJeHJem
Fagsystemer og Sundhed.dk


