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1. Indledning
FMK-online er en national webløsning, hvor der er adgang for sundhedsfaglige personer og borgere.
FMK-online indeholder følgende:
Medicinoplysninger
Vaccinationsoplysninger
Tilskudsansøgninger
Oversigt over bestillinger fra hjemmeplejen
Bemyndigelsesregisteret

1.1

Definition af begreber

Medicinoplysninger: Fælles Medicinkort er en central database hos Sundhedsdatastyrelsen, som indeholder oplysninger om alle danske borgeres elektroniske recepter og indløste papirrecepter igennem de seneste
to år, samt en liste over borgerens aktuelle lægemiddelordinationer (med tilhørende recepter og effektueringer). Både borgeren, læger, vagtlæger, tandlæger og andre relevante sundhedspersoner, som har borgeren i aktuel behandling, har adgang til opdaterede medicinoplysninger.
Aktuelle lægemiddelordinationer på FMK: En liste over de lægemidler, borgeren aktuelt er i behandling med
og som er planlagt for borgeren.
Løse recepter på FMK: En ”løs recept” er en recept, der ikke er tilknyttet en aktuel lægemiddelordination på
FMK. ”Løse recepter” på FMK er således en oversigt over de af borgerens elektroniske recepter og indløste
papirrecepter fra de seneste to år, som ikke er knyttet til en aktuel lægemiddelordination.
Privatmarkeret: En Lægemiddelordination eller en vaccination kan være privatmarkeret, der er skjult for andre end borgeren selv. Det vil dog fremgå tydeligt, at der findes privatmarkerede lægemiddelordinationer
eller vaccinationer.
Effektuering på FMK: Udlevering eller administration af medicin til borgeren f.eks. hos lægen, på sygehuset
eller på apoteket.
Vaccinationer: Alle vaccinationer der er afregnet med Sygesikringen siden 1996 findes på FMK.
Vaccinationer kan være oprettet af borgeren selv eller af den sundhedsperson, der har givet vaccinationen.

1.2

Adgang til FMK-online
1.2.1

Adgang via internettet

Man kan få adgang til FMK via www.sundhed.dk eller www.fmk-online.dk.
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1.2.2

NemID medarbejdersignatur

Adgang til FMK forudsætter brug af en NemID medarbejdersignatur med tilknyttet cpr- nummer. NemID medarbejdersignatur kan bestilles på https://www.nets-danid.dk
Der er også adgang for læger med brug af privat NemID.

1.2.3

Forudsætning for opslag på FMK

Sundhedsfaglige personer er berettiget til at indhente oplysninger på en borgers FMK, såfremt:
man har borgeren i aktuel behandling,
oplysningerne er nødvendige af hensyn til behandlingen, og
oplysningerne skal anvendes med henblik på at sikre kvaliteten, sikkerheden og effekten af borgerens
lægemiddelanvendelse
Eller man har:
indhentet informeret samtykke fra borgeren
Uberettiget indhentning, videregivelse og/eller udnyttelse af oplysninger er strafbart i henhold til sundhedsloven. Alle opslag på FMK logges i borgerens ”Min Log”.

1.2.4

Opslag på FMK-online

Vælg rolle
Angiv type af arbejdssted ved hjælp af drop-down menu.
Registreret organisation er fra SOR- Sundhedsvæsnets Organisationsregister. Fremsøg arbejdssted vha. fritekst, SKS-kode(sygehus), ydernummer, SOR-kode, kommune eller andet, indtil arbejdssted fremgår af listen.
Ved ”Anden organisation angivet ved navn” skal arbejdssted indtastes manuelt. Sidste type er “Privat /uden
for organisation”. Vælg fra listen og tryk ”Enter” eller klik på ”Fortsæt.
Marker evt. ”Valg af arbejdssted” for husk valg af arbejdssted.
Ved Mouseover på ‘i-ikonet’ kan du se hvilke organisationer der hentes data fra.
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1

Fremsøg en borgers medicinkort

2

Opret recept på borger UDEN cpr.nr eller opret recept til brug i praksis

3

Opret/rediger/slet bemyndigelse (medhjælpere), se egne bemyndigelser eller se medhjælpslog

4

Se oversigt over bestillinger fra hjemmeplejen

5

Opret tilskudsansøgning eller se allerede ansøgte tilskud
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2. Fælles Medicinkort
Indeholder oplysninger om:
aktuelle lægemiddelordinationer med evt. tilhørende recepter og effektueringer, herunder eventuelle
privatmarkerede lægemiddelordinationer
”løse recepter” fra de seneste to år
En borgers FMK vil indeholde en oversigt over alle elektroniske recepter samt indløste papir- og telefonrecepter igennem de seneste to år. Desuden vil borgerens Fælles Medicinkort indeholde oplysninger om vedkommendes aktuelle lægemiddelordinationer (inkl. tilhørende recepter og effektueringer), når en læge har opdateret borgerens FMK med disse oplysninger.

2.1

Aktuelle lægemiddelordinationer

Fælles Medicinkort skal afspejler borgerens aktuelle ordinationer. Der er ifølge bekendtgørelse om Adgang til
og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger, krav om at registrere Lægemiddelordinationer,
recepter, udleverede lægemidler, Givne vacciner, herunder batch-nr.
På FMK indikerer en lægemiddelordination uden slutdato, at borgeren er i fast/varig behandling med lægemidlet.
Planlagte og pauserede lægemiddelordinationer indgår i listen med borgerens aktuelle lægemiddelordinationer.

2.1.1

Privatmarkerede lægemiddelordinationer

Hvis en borger ønsker at få skjult en eller flere aktuelle lægemiddelordinationer eller vaccinationer for sundhedspersoner, kan borgeren bede en læge om at få ordinationen/vaccinationen privatmarkeret. Når andre
sundhedspersoner herefter slår op på borgerens medicinkort på FMK, vil den privatmarkerede lægemiddelordination/vaccination ikke fremgå. Derimod vil det fremgå tydeligt, at der af hensyn til borgerens privatliv er
lægemiddelordinationer/vaccinationer, der er privatmarkeret.
Borgeren har også selv mulighed for at privatmarkere ordinationer og vaccinationer via sundhed.dk eller fmkonline.
På FMK-online fremgår det øverst i listen over aktuelle lægemiddelordinationer, hvis borgeren har privatmarkerede ordinationer:
Privatmarkerede lægemiddelordinationer markeres med et
”hængelås”- symbol
Hvis en bruger ønsker at se privatmarkerede lægemiddelordinationer kan det ske på to måder:
borgeren giver samtykke hertil
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brugeren gør brug af værdispringsreglen (Sundhedsloven §42: Læger kan indhente oplysninger, hvis indhentningen er nødvendig til berettiget varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige
hensyn til borgeren)
Hvis man tager adgang til privatmarkerede lægemiddelordinationer, skal det angives, om det er på baggrund af samtykke eller ved brug af værdispringsreglen.

2.2

Seponerede lægemiddelordinationer

Hvis man vil se seponerede lægemiddelordinationer, som tidligere har været registreret i FMK, skal man sætte
et flueben i ”Vis også seponerede lægemiddelordinationer”. Seponerede lægemiddelordinationer er markeret med overstregning.

2.3

Aktuelle løse recepter

Løse recepter er de seneste to års recepter, som er oprettet uden tilknytning til en lægemiddelordination på
FMK. Det vil være papir-recepter eller telefon- og fax-recepter, som er ekspederet på apoteker i Danmark
(dog undtaget sygehusapoteker). En løs recept forsvinder automatisk fra FMK to år efter oprettelse. En løs
recept, som er markeret ”ikke aktuel”, vil ikke blive vist under ”aktuelle løse recepter”.
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2.4

Ikoner
2.4.1

Pauserende ordinationer

På FMK-online vises pauserede ordinationer således:
Pauserede lægemiddelordinationer vises
med grå skriftfarve og
markeres med et
”pause”-symbol.

2.4.2

Privatmarkerede ordinationer
Privatmarkerede ordinationer, man
har adgang til at se, vises med ”hængelås”.

Hvis der ikke er givet samtykke
til at se ordination, vises det
øverst i medicinoversigten.

2.4.3

Forskelle i behandlingsdatoer og doseringsdatoer

Såfremt en aktuel lægemiddelordination har en behandlingsstartdato eller en doseringsstartdato, der ligger
ud i fremtiden, vil ’Pil til højre’ vises. Hvis musen holdes over pilen, vil teksten i tooltip’et beskrive hvilken
dato, der er på den aktuelle lægemiddelordination i fremtiden.
På FMK-online vises ordinationer, der har en divergens mellem doseringsstart- og slutdato, som er forskellig
fra behandlingsstart- og slutdato således:
Ordinationer, der har en doseringsstartdato, som
ligger frem i tiden, markeres med et ”pil til højre”symbol.
Ordinationer, der har en doseringsslutdato, som er
passeret, men behandlingsslutdato der endnu ikke
er passeret, vises med et ”pil til venstre” symbol.
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2.5

Opret ny lægemiddelordination

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

2.5.1

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

2.5.2

Behandlingstid

Behandlingsperiode med slutdato
Når behandlingen har en slutdato/seponeringsdato, skal dette angives som en behandlingsslutdato. Hvis
behandlingen skal gives i f.eks. 7 dage, kan du angive dette i ’varighed’. Når behandlingsslutdatoen er
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passeret, vil lægemiddelordinationen ikke længere optræde under borgerens ’aktuelle lægemiddelordinationer’.
Behandlingsperiode uden slutdato
Hvis behandlingsslutdatoen ikke er fastlagt, skal behandlingsslut ikke udfyldes.

2.5.3

Dosering

Dosering kan angives på flere måder:

›

Doseringsforslag
Doseringen kan angives ud fra en liste over doseringsforslag til det valgte præparat. Afviger doseringsperioden fra behandlingsperioden, registreres det ved at sætte flueben i ’Doseringsperiode afviger fra behandlingsperiode’.

Ved markering i feltet ’doseringsperiode afviger fra behandlingsperiode’, foldes en større rubrik ud (se nedenfor).

Hvis doseringsperioden afviger fra behandlingsperioden udfyldes følgende detaljer: ’Dosering – start’, ’Varighed’ og ’Dosering – slut’.
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›

Struktureret
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’

›

Efter skriftlig anvisning
Doseringen kan angives efter skriftlig anvisning. Doseringstypen skal angives. Afviger doseringsperioden fra
behandlingsperioden, sættes flueben, se evt. Doseringsforslag.

›

Fritekst
Dosering kan angives som fritekst. Doseringstypen skal angives. Afviger doseringsperioden fra behandlingsperioden, sættes flueben og der tilføjes samme felter som under pkt. 1 (Doseringsforslag).
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2.5.4

Medicintilskud

2.5.5

Recept

Sæt flueben, hvis recept skal oprettes.

Har du valgt recept, skal du efterfølgende udfyld rubrikkerne med:
Doseringstekst
Pakning
Receptserveren eller specifikt apotek, samt evt. leveringsoplysninger
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Klik på ’Opret’ for at oprette ordinationen.

2.6

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.
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2.7

Opret ordination på baggrund af løs recept (Assisteret oprettelse)

Eventuelle løse recepter fremgår af ordinationsoversigten, hvor de står nederst.
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.

Når recepten er foldet ud, findes flere detaljer om den pågældende receptordination. Klik på ”Assisteret
oprettelse”. Herefter udfyldes detaljer på recepten.
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2.8

Seponering

Lægemiddelordinationer der tidligere har været aktuelle lægemiddelordinationer på FMK vil, når de er seponeret eller når behandlingsslutdato er overskredet, vises ved at sætte et hak i ”Vis også seponerede lægemiddelordinationer”.

Detaljer om den seponerede lægemiddelordination vises ved at klikke på pilen yderst til højre i linjen for ordinationen.
Oplysning om navn på lægen, der har seponeret ordination og dato for seponering findes under detaljer. Oplysningerne om lægen og seponeringsdato findes kun, hvis ordination er seponeret og ikke hvis behandlingsslutdato er overskredet.
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Hvis man ved en fejl har seponeret en lægemiddelordination, kan seponering fortrydes ved at klikke på ”fortryd seponering”. Fortryd seponering er dog kun muligt inden for 24 timer efter, at seponering er valgt.

Hvis seponering af en aktuel ordination ønskes, åbnes ordination. Herefter vælges seponér.

Vælg ”ja”, hvis seponering ønskes.
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Ved seponering af ordination med åben recept tilknyttet, vil man samtidig få en advarsel om at tilhørende recept annulleres.

2.9

Ajourfør medicinkortet

Når man har angivet alle borgerens aktuelle lægemiddelordinationer på FMK under fanebladet ”Aktuelle
lægemiddelordinationer” og der ikke eksisterer løse recepter, som er aktuelle, kan man angive, at medicinkortet er ajourført. På den måde kan andre der behandler borgeren se, at borgerens samlede medicinering er
ajourført den pågældende dato og tidspunkt.

Efter der er klikket på ajourført, får du mulighed for at fortryde eller fortsætte ajourføringen.
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Selvom medicinkort er ajourført, vil de løse recepter stadig fremgå på siden, men ikke på udskriftet.
For overskuelighedens skyld kan man markere en løs recept som ikke aktuel.

Når man markerer en løs recept ikke aktuel, vil den ikke blive vist under ”løse recepter” mere. Man skal være
opmærksom på, at løse recepter, der markeres ikke aktuelle bør annulleres, så der ikke længere kan afhentes
medicin på recepten.
Hvis ikke recepten annulleres, kan borgeren afhente medicin på apoteket uden at det fremgår tydeligt af
FMK.
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2.10 Recepter
Når man udsteder elektroniske recepter på baggrund af en aktuel lægemiddelordination, vil recepten senere
kunne findes på receptfanebladet under den pågældende ordination.
En indløst papir- eller telefonrecept vil optræde som en løs recept uden tilknytning til en aktuel lægemiddelordination. Der kan forekomme løse recepter på lægemiddelordinationer, der allerede er oprettet på FMK,
eksempelvis for ikke- godkendte lægemidler.
En recept er gyldig i 2 år efter udstedelsen, med mindre der er angivet en anden gyldig til dato. En recept
udstedt af en vagtlæge eller en behandlerfarmaceut er dog kun gyldig i 7 dage efter udstedelsen. Det er
vagtlægens eller behandlerfarmaceutens ansvar at sikre receptens gyldighedsperiode.
Receptudstederen kan på en recept angive, at dens gyldighed skal ophøre på et tidligere tidspunkt eller at
recepten først skal være gyldig fra et nærmere angivet tidspunkt. En recept kan dog maksimalt fremdateres
3 måneder.
Recepter bør annulleres når en ordination seponeres.

2.10.1 Opret recept
Oprettelse af recept ud fra eksisterende lægemiddelordination sker ved at klikke på pilen yderst til højre.

Herefter vælges ”recept” nederst i detaljeoversigt.

Udfyld herefter relevante informationer i felterne.
Vælg pakning og iterationer. Hvis recepten skal sendes til et bestemt apotek skal dette vælges.
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Hvis der allerede findes åbne recepter på lægemiddelordinationen, vil der komme advarsel med, om
der stadig ønskes oprettet en ny recept.

2.10.2 Tilknyt recepter til aktuel lægemiddelordination
Hvis der findes en løs recept, der skal tilknyttes en aktuel lægemiddelordination, kan man markere recepten, ved et enkelt klik. Herefter holder man musen nede og flytter recepten op til den relevante lægemiddelordination.

2.10.3 Receptdetaljer (inkl. udleveringer)
Antallet og datoen for udleveringer af lægemidlet på en recept findes under detaljerne i den pågældende
recept. Vælg først lægemiddelordinationens detaljer og klik derpå på ”recepter”. Ved klik på pilen i højre side
vises receptens detaljer, herunder de udleveringer på apotek, der har fundet sted.
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Detaljer om recepten kan findes ved at klikke på
den sorte pil til højre for ordinationen (rød markering).
Genudleveringsinformationer findes i højre kolonne (grøn markering).

Informationer om konkrete udleveringer findes
nederst i højre hjørne (rød markering).
Bemærk! Udleveringer ved dosisdispensering
findes under fanen effektueringer.

2.10.4 Annullering af recepter
Når en ordination seponeres annulleres tilhørende recepter automatisk af FMK. Ønsker du at annullere en
recept tilhørende en aktiv ordination kan det gøres under receptdetaljer, se 2.10.3. Annullering er relevant i
de tilfælde, hvor der er flere recepter på ordinationen, hvor der er fejl på en recept, eller i andre tilfælde,
hvor lægen ikke anser recepten for at være korrekt eller relevant.
Er ordinationen seponeret før 3. oktober 2022 og har en åben recept, kan annullering ske ved at fremsøge
seponeret ordinationer og under receptdetaljer findes knappen ’annullér recept’. Ligeledes kan man under
overskriften ’Recepter’, åbne detaljer på recepten og foretage en annullering.
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2.10.5 Visning af alle recepter
Under fanen ”Recepter” findes en samlet oversigt over recepter. Ved hjælp af filtrering kan åbne og lukkede
recepter fremsøges uanset om de er tilknyttede en ordination eller løse.

Ved at sætte fluebenet i ”Vis alle recepter” kan man få overblik over alle borgerens recepter. Der er som
udgangspunkt sat et ekstra flueben i ”Vis kun åbne”. Det er valgt for at der kun vises de recepter, hvor der
kan ske udlevering på apotek.
Ved at sætte et yderligere flueben i ””Vis kun DD” fremkommer listen over lægemidler der har en tilhørende
åben recept til dosisdispensering.

24 / 45

Ved at fjerne fluebenet i ”Vis kun åbne” får man en samlet overblik over alle borgerens recepter igennem de
seneste to år. Det er således en oversigt over alle tilknyttede og løse recepter..

Hvis der er forskel på receptdetaljerne og den aktuelle lægemiddelordination, vises det med rød skrift.
Er recepten tilknyttet en aktuel lægemiddelordination vises det således:

Er recepten tilknyttet en seponeret lægemiddelordination vises det således:

Er der tale om en løs recept vises det således:

Listen over recepter kan sorteres på 3 måder: ”Vis recepter uden gruppering”, ”Gruppér recepter på indholdsstof” eller ”Gruppér recepter på lægemiddelordination”.

Som udgangspunkt er ”Gruppér på lægemiddelordination” forvalgt.
Vis recepter uden gruppering: Her vises recepterne i datoorden. De nyeste vises først. Der kan sorteres efter
brugerens ønsker ved klik på kolonne overskriften.
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Gruppér recepter på indholdsstof: Her vises recepterne sorteret efter indholdsstoffet.

2.11 Opret recept til personer uden cpr. nr.
På FMK-online kan man udstede recepter til personer uden cpr. nr. Baggrunden er, at man skal kunne udstede elektronisk recepter på lægemidler fra taksten igennem FMK.
Har man behov for at udskrive recept til person uden CPR-nr. vælges ”Recept til person uden CPR-nr.”.

Der skal udfyldes relevant information omkring personen uden cpr. nr.

Herefter skal detaljerne omkring ordinationen udfyldes i samme skærmbillede.

Der kan vælges et navngivet apotek eller
receptserver.

2.12 Opret recept til brug i egen praksis
Hvis man har behov for lægemidler til brug i egen praksis, kan der oprettes recepter via
FMK-online.
Ved behov for at udskrive recepter til brug i praksis vælges ”Recept til brug i praksis”.
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›
›
›

Udfyld detaljer om det ønskede lægemiddel.
Udfyld detaljer om leveringsmåde og adresse.
Levering: Vælg ”Send samme dag”, ”Send pr. post” eller ”Afhentes på apotek”.
Apotek: Man skal vælge et konkret apotek for at få det tilsendt.
Man kan ikke vælge receptserver.
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2.13 Status for medicinkortet
Under ”Status for medicinkortet” kan man finde oplysninger om medicinkortets status og hvem der senest
har ændret medicinkortet.
Medicinkortet kan have status ”Aktivt”, ”Indlagt” eller ”Udskrevet uden ajourføring”.

2.13.1 Indlæggelse
Når en borger bliver indlagt på sygehuset betyder det, at borgerens medicinering føres i et lokalt system og
oplysningerne på FMK er derfor ikke nødvendigvis retvisende.

Når man har klikket på ”Indlæg” skal man endnu engang tilkendegive, at man ønsker at indlægge borgeren.
Når man indlægger borgeren skal man samtidig huske, at kortet skal ajourføres, når borgeren udskrives
igen. Se punkt 2.9 omkring ajourføring.

Under ”Mere” findes flere detaljer om den organisation eller person, der har indlagt borgeren.
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Man kan godt arbejde på en indlagt borger. Man skal dog være opmærksom på, at medicinkortet ikke nødvendigvis er retvisende, og borgeren derfor kan være i en anden aktuel behandling.

2.13.2 Udskrivning
Ved udskrivelsen skal medicinkortet ajourføres, markeret med rød cirkel, med den aktuelle medicinering og
efterfølgende aktiveres ved at trykke på ”Udskriv”, markeret med blå cirkel. Herefter vil FMK igen være retvisende, så andre behandlere og borgeren selv, kan se den aktuelle medicinering på FMK.

Hvis man udskriver, men har glemt at ajourføre ser det således ud. Det kan rettes ved at trykke på ajourfør,
markeret med rød. Ved ajourføring tilkendegiver du, at FMK indeholder borgerens aktuelle lægemiddelordinationer.
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Man kan ikke udskrive en borger fra en indlæggelse uden at have behandlingsansvaret. Se hvordan behandlingsansvaret overtages i punkt 2.13.2.

2.13.3 Opdatér indlæggelse
Hvis borgeren stadig er indlagt, men behandlingsansvaret flyttes, kan man overtage indlæggelsen ved at
klikke på ”Opdatér indlæggelse”.

Hvis man herefter ønsker at udskrive borgeren skal man følge fremgangsmåden i punkt 2.13.2.

2.14 Effektuering/udlevering
Hvis man indgiver eller udleverer et lægemiddel til borgeren, skal det registreres på FMK.
Når man ønsker at registrere en indgivelse eller
udlevering, skal man klikke på den sorte pil til
højre for den pågældende ordination.
Under detaljer på ordinationen skal man klikke
på knappen ”Effektuer”.

Dato og tidspunkt for indgivelsen/udleveringen angives.
Der angives ligeledes hvor meget der er indgivet/udleveret.
Klik derefter på ”Opret”.
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2.15 Sortering
Man kan sortere de aktuelle ordinationer eller de løse recepter ud fra forskellige parametre.
Lægemiddelordinationerne kan sorteres ud fra de
parametre, som er angivet i den mørkeblå bjælke.
Kolonnen, der er sorteret ud fra, er orange. Der
sorteres ud fra den givne parameter ved at klikke
på kolonneoverskriften.

2.16 Dosisdispensering
Det fremgår på receptniveau, om der er ønsket og/eller forventet at en borger får dosisdispenseret medicin.
Hvis borgeren har fået dosisdispenseret medicin, vil der øverst på medicinkortet stå, hvornår der senest er
udleveret dosismedicin og fra hvilket apotek dette er sket fra. Dosisdispenseringskortet kan hentes som en
pdf-fil

Man kan se samtlige dosisdispenseringer ved at gå under ordinationsdetaljer og markere ’effektueringer’.
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2.17 Print medicinoplysninger
Borgere og sundhedsprofessionelle har mulighed for at printe medicinkortet.
Alle aktuelle lægemiddelordinationer og alle de løse recepter, vil komme med i printet.

Hvis man ønsker at printe medicinkortet ud, klikkes på ikonet for print
(rød markering).

Når der er foretaget ajourføring, vil kun løse recepter eller udleveringer på løse recepter efter ajourføringsdatoen samt aktuelle ordinationer komme med på printet.
Er der endnu ikke foretaget registrering af ajourføring på FMK, vil alle løse recepter samt aktuelle ordinationer
komme med på printet.
Vær opmærksom på, at man alene kan anvende print-ikonet i FMK-online. Man skal således ikke anvende
browserens print ikon.
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3. Vaccinationsoplysninger
Det danske vaccinationsregister, DDV, er en elektronisk løsning, der giver sundhedspersoner og borgere adgang til et fælles vaccinationskort. Med vaccinationskortet via FMK, får relevante sundhedspersoner adgang
til at se og opdatere borgerens aktuelle vaccinationsstatus. Borgeren selv har også mulighed for at se og
registrere vaccinationer i deres vaccinationskort via www.fmk-online.dk. Vaccinationsregisteret via FMK indeholder som udgangspunkt informationer om børnevaccinationer givet fra 1996 og receptinformationer
om vacciner købt på recept siden 2006.

3.1

Opret vaccination

For at tilgå det elektroniske vaccinationskort, vælger man fanebladet ”Vaccinationer” på den enkelte
borger.

For at oprette ny vaccination, vælges ”Opret ny vaccination”. (Rød
markering).
For at oprette tidligere vaccination,
vælges ”Registrer tidligere vaccination”. (Grøn markering). Her har
borgeren selv mulighed for at oprette vaccinationer, som vedkommende tidligere har fået.
Registrerede vaccinationer står
øverst i billedet.
Nederst kan der være registreret
en eller flere anbefalede vaccinationer.
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Hvis man ønsker at oprette en ny vaccine,
mødes man med det, der er markeret med
rød.
Vaccinationsforløb, markeret med blå, kan
kun udfyldes hvis vaccinationen indgår i et
forløb.
Når et forløb er valgt, dukker følgende
valgmuligheder op, markeret med grøn.

Detaljer på en eksisterende vaccination:
Man kan finde detaljer og mulighed
for ændring af vaccination ved at
folde vaccinationen ud. Klik da på
ikon yderst til højre (se rød markering).
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Når ordinationen er foldet ud, vises detaljer
om vaccinationen.
Vælg ”Rediger”, hvis der er ændringer til
den registrerede vaccination.

Når ”Rediger” er valgt, har man mulighed
for at slette vaccination.

3.2

Ikoner
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4. Tilskudsansøgning
Det er muligt at håndtere tilskudsansøgninger via fmk-online.
Man kan se antal sager, der afventer svar på anmodning om yderligere oplysninger,
Se tilskudssager/deres status samt besvare Sundhedsstyrelsens anmodning om yderligere oplysninger.
For nærmere vejledning henvises til ”Vejledning til ansøgning om medicintilskud via fmk- online.dk”,
https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/tilskud/individuelle-tilskud/~/media/E3091FDAD7DB4231B167AA5446D67525.ashx
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5. Bemyndigelse af medhjælp
Autoriserede sundhedspersoner kan, ifølge vejledning nr. 115 af 11/12/2009 fra Sundhedsstyrelsen, uddelegere forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed.
Medhjælperen oprettes på FMK-online under fanebladet ”Administrér medhjælpere”. Her kan man tilføje
nye bemyndigelser, se, forny og slette bemyndigelser for de personer der er bemyndiget af brugeren

5.1

Opret en bemyndigelse

Klik ”Vis bemyndigelser” for at oprette medhjælperen til at arbejde i FMK.

Klik på ”Tilføj medhjælper bemyndigelser”

For læger:

For sygeplejersker:

Udfyld rubrikkerne med
Medhjælperens cpr.nr.
Vælg system (FMK(medicin), DDV(vaccinationer) eller TAS(tilskudsansøgninger)), som medhjælpen skal have bemyndigelse til. HUSK at oprette medhjælpen i alle relevante systemer.
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Vælg rettigheder som medhjælpen efterfølgende vil få tildelt. Der kan differentieres mellem de
forskellige rettigheder.
Klik på ”Opret”.

5.1.1

Bemyndigelse til andre CVR-numre:

Hvis medhjælpen skal have adgang til FMK for andre CVR-numre end det som er opgivet, skal man
fjerne fluebenet (se blå pil).

5.1.2

Begræns medhjælpens rettigheder:

Bemyndigelsen har en gyldighed på 2 år, men kan afkortes.
Medhjælpen vil få de rettigheder som er markeret med et flueben. Hvis man fjerner et flueben,
fjernes rettigheden for medhjælpen.
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Det Danske Vaccinationsregister (DDV):

Tilskudsansøgninger (TAS):

5.1.3

Oversigt over bemyndigede medhjælpere

Se en samlet oversigt over de medhjælpere som er bemyndiget til at arbejde på vegne af brugeren:
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Nederst i skærmbilledet kan brugeren se en samlet liste over de personer, vedkommende har bemyndiget til at kunne arbejde på vegne af brugeren.

5.1.4

Logoplysninger på medhjælpere:

Lægen kan følge medhjælpernes opslag på FMK ved at klikke på ”Medhjælpslog”.

Herefter vises en samlet oversigt over samtlige medhjælperes opslag på FMK.

5.1.5

Vedligeholdelse af bemyndigelser til FMK, TAS og DDV for
medhjælpere

Det er vigtigt at brugeren til enhver tid sikrer sig, at listen af bemyndigede medhjælpere er ajour.
Når en medhjælper ikke længere skal være bemyndiget af den pågældende person, f.eks. i forbindelse med jobskifte eller lign., skal medhjælpen fjernes fra listen.
Medhjælpen vil derefter ikke kunne få adgang til FMK, DDV eller TAS, som bemyndiget medhjælp
og derved ikke længere kunne handle på vegne af den bemyndigende person.

5.1.6
5.1.6.1

Forny eller slet bemyndigelse

Forny

Der vises en advarsel, hvis bemyndigelsen udløber inden for de næste 90 dage.
Det er muligt at få vist udløbne bemyndigelser
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Bemyndigelse, der snart udløber, eller er udløbet, kan fornys med ”Forny” knap, som forlænger gyldigheden.
Klik på pilen til højre, dialogen udfoldes.

5.1.6.2

Slet bemyndigelse

Det foregår i samme menupunkt som selve tilføj medhjælperbemyndigelser. Klik på krydset til højre
for den medhjælp, som skal have fjernet sine rettigheder, som medhjælp for brugeren.

Herefter skal lægen bekræfte at medhjælpen ikke længere skal være bemyndiget som lægens medhjælp.
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5.1.6.3

Slet egen bemyndigelse

Er du bemyndiget som medhjælp kan du selv fjerne denne tildeling, hvis du ikke arbejder på vegne
længere. Klik på bemyndigelse. Klik på fanebladet egen bemyndigelse. Klik på krydset til højre og ophæv bemyndigelsen

Herefter skal du bekræfte ophævelse af egen bemyndigelse.
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6. Borgerens adgang til FMK
Borgere kan se deres eget medicinkort på www.sundhed.dk, hvor de også kan se, hvornår der er foretaget opslag på deres medicinkort og af hvem. Borgeren kan ikke selv ændre i oplysningerne på FMK,
dog er det muligt for borgeren selv at privatmarkere en eller flere ordinationer og vaccinationer. Hvis
medicinoplysningerne på FMK ikke er korrekte, bør borgeren henvende sig til den behandlende læge
og få rettet oplysningerne, så FMK afspejler den aktuelle medicinering.
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Vejledning FMK-online
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