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Log-in på FMK-online.dk, fremsøg patienten og klik på fanebladet Fælles medicinkort. Lægemid-

delordinationer på FMK kan oprettes som en ny ordination eller på baggrund af en løs 

recept (assisteret oprettelse). 

1.1 Opret ny ordination 

 

 

Klik på ’opret ordination’, hvis du ønsker at oprette en ny ordination. 

 

1.1.1 Opret lægemiddelordination 

Udfyld rubrikkerne med:  

 Lægemiddelnavn  

Under lægemiddelsfeltet vil fremgå det fremsøgte lægemiddels ATC-kode og hvilken form for 

tilskud præparatet er tilknyttet.  Generelt tilskud   Klausuleret tilskud til håndkøbsmedicin  

 Klausuleret tilskud til receptpligtig medicin. 

 Administrationsvej  

 Indikation 

Hvis indikationen ikke fremtræder på listen, sættes flueben ud fra ”ikke-tilknyttet indika-

tion/fritekst” og derefter kan egen indikation skrives i indikationsfeltet.   
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1.1.2 Behandlingstid 

 Behandlingsperiode med slutdato 

Når behandlingen har en slutdato/seponeringsdato, skal dette angives som en behandlings-

slutdato. Hvis behandlingen skal gives i f.eks. 7 dage, kan du angive dette i ’varighed’. Når 

behandlingsslutdatoen er passeret, vil lægemiddelordinationen ikke længere optræde un-

der borgerens ’aktuelle lægemiddelordinationer’. 

 Behandlingsperiode uden slutdato 

Hvis behandlingsslutdatoen ikke er fastlagt, skal behandlingsslut ikke udfyldes. 

 

 

1.1.3 Dosering  

Dosering kan angives på flere måder: 

 

Doseringsforslag Doseringen kan angives ud fra en liste over doseringsforslag til det valgte præ-

parat 

 
 

 Struktureret dosering  

 Doseringen kan angives som struktureret dosering. Her skal skemaet enten udfyldes for en 

fast ordination, en pn (efter behov) - ordination eller for begge dele. 

 Ved p.n. angives højest antal gange (døgndosis). Er der ingen begrænsning på døgndosis, 

skal der sættes flueben i ’Ingen døgnbegrænsning’ 
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 Efter skriftlig anvisning  

Dosering kan angives som ’Efter skriftlig anvisning’ (doseringstypen skal samtidig angives) 

 

 
 

 

 Fritekst  

Dosering kan angives som fritekst (Doseringstypen skal samtidig angives) 
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1.1.4 Medicintilskud 

 

 
 

1.1.5 Recept 

Sæt flueben, hvis recept skal oprettes. 

 

 
 

Udfyld rubrikkerne med: 

 Doseringstekst 

 Pakning 

 Receptserveren eller specifikt apotek, samt evt. leveringsoplysninger 

 

 
Klik på ’Opret’ for at oprette ordinationen.  
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1.2 2. Rediger en eksisterende ordination 

 

Du kan se detaljer og ændre en ordination ved at folde ordinationen ud. Det gør du ved at klikke 

på pilen yderst til højre. 

 

 
 

Når du folder ordinationen ud, er der mulighed for at ændre en gældende ordination, udstede 

recepter eller registrere en effektuering. Du kan ligeledes pausere og seponere en ordination. 

Endeligt kan du ansøge om medicintilskud. 
 

 
 

1.3 3. Opret ordination på baggrund af løs recept (Assisteret 
oprettelse) 

Ønsker du at oprette en aktuel lægemiddelordination på baggrund af en løs recept, foretages 

en assisteret oprettelse. Klik på pilen yderst til højre på det ønskede præparat. 
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Når recepten er foldet ud, findes flere detaljer om den pågældende receptordination. Klik på 

”assisteret oprettelse”. Herefter udfyldes detaljer på recepten. 
 
 
 
 


