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1.1 Indledning 

Medicinkort/DD kort til institutioner 
 
Funktionaliteten er udviklet for at understøtte pakning af dosisdispenseret medicin, hvor mod-
tageren ikke er en bestemt person. Det kan eksempelvis være fertilitetsklinikker, der får dosis-
pakket en ’behandling’, som udleveres til de patienter, der har brug for det. Et andet eksempel 
kunne være en smertepakke til postoperativ behandling efter dagkirurgi.  
 
Det er lægen på klinikken/institutionen, der opretter et medicinkort til den specifikke behand-
ling. Ordinationer og tilhørende DD recepter oprettes på medicinkortet på samme måde som 
hvis der er tale om en patient. 
Læge og udleveringsapoteket skal aftale hvordan lægemidlerne på medicinkortet skal pakkes. 
Det er i den nuværende version ikke muligt at koble hvilke lægemidler der evt. skal pakkes sam-
men. Det er muligt for den enkelte ordination at angive administrationstidspunkt (morgen, mid-
dag, x dagligt, osv. eller specifikt klokkeslæt) 
 
Bemærk, ordinationer med tilhørende effektueringer (udleveret medicin) skal oprettes på de 
enkelte patienters medicinkort, når en behandling iværksættes og medicinen udleveres. 
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1.2 Log in 

Log på FMK-online.dk vha. dette link FMK-online - DD kort til institutioner 
eller skriv adressen: 
https://fmk-online.dk/fmk/ddinst 
 
Du skal logge ind på www.fmk-online.dk med din sundhedsfaglige digitale signatur/nøglefil. 
For mere information om log-in på FMK-online se ”Vejledning FMK-online”, afsnittet Log-in på 
FMK-online på Sundhedsdatastyrelsen hjemmeside: 
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-faelles-medicinkort/fmk-sund-
hedsprofessionelle. 
 
Når du er logget ind, vælg ”Vis DD-kort til institutioner” i boksen ”DD-kort til institutioner”: 

 
Vær OBS på om du har øverst til venstre ser den ”aktive” profil: DDINST.  
 
Hvis ikke der står angivet DDINST vil boksen med DD-kort til institutioner ikke være tilgængelig. 
Man kan forlade den profilen DDINST igen ved at trykke ”Forlad aktiv profil” øverts til højre. 

  

https://fmk-online.dk/fmk/ddinst
https://fmk-online.dk/fmk/ddinst
http://www.fmk-online.dk/
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-faelles-medicinkort/fmk-sundhedsprofessionelle
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-faelles-medicinkort/fmk-sundhedsprofessionelle
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1.3 Find institution 

Fremsøg ønskede institution ved at angive navn, dele af navn eller institutionens SOR-kode i 
feltet ”Institution”.  
Vælg via drop-down: 

 
Tryk”Vælg institution” 

1.4 Opret ordination på DD-kortet til institution (Læge). 

Opret lægemiddelordination og tilhørende DD recepter. Denne proces er svarende til oprettelse 
af dosisdispensering til en specifik patient. Der oprettes et medicinkort pr. institution. 

1.4.1 Opret DD-kort på ny lægemiddelordination 

Klik på ”Opret ordination”, hvis du ønsker at oprette en ny ordination.

 
For mere information om opret ordination på FMK-online se ”Vejledning FMK-online”, afsnittet 
”Opret lægemiddelordination” på Sundhedsdatastyrelsen hjemmeside: 
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-faelles-medicinkort/fmk-sund-
hedsprofessionelle. 
 

https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-faelles-medicinkort/fmk-sundhedsprofessionelle
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-faelles-medicinkort/fmk-sundhedsprofessionelle
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Marker at ordinationen skal dosisdispenseres:  
 
Ved trin 4 i ordinationsoprettelsen, markeres i ”Jeg ønsker samtidig at oprette en recept” (1). 
Der sættes flueben i ”Skal dosisdispenseres” (2) og pakningsstørrelse skal vælges (3): 

 
 
Herudover skal ”Apotek” og eventuelle leveringsoplysninger (4) udfyldes.  

 
Tryk herefter på ”Opret” (5).  
 
OBS: Feltet ”Skal dosisdispenseres” er kun tilgængelig for lægemidler, der kan dosisdispense-
res (tabletter og kapsler). 



 

Vejledning Medicinkort/Dosisdispenseringskort til institutioner  8 / 9 

 

1.4.2 Opret recept på eksisterende lægemiddelordination 

Gå ind på detaljer for den ønskede lægemiddelordination ved at folde detaljebilledet ud (1).  

Klik på ’Recept ’ (2). Følg herefter vejledning ovenfor: 1.4.1 Opret DD-kort på ny lægemiddelor-
dination.  

Medicinkortet kan vedligeholdes som personlige medicinkort, fx hvis lægemidler skal skiftes 
ud, seponeres eller der skal tilføjes nye. 

Udleveringsapoteket opretter et DD-kort (dosisdispenseringskort) pr. behandling til institutio-
nen. Det er i den nuværende version ikke muligt at koble hvilke lægemidler der evt. skal pak-
kes sammen. Dette skal aftales særskilt mellem lægen og udleveringsapoteket.  
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1.5 Udleveringsapotekets muligheder 

FMK-online tilbyder visning af de ordinationer lægen har oprettet til dosisdispensering til insti-
tutioner. Apoteket kan fremsøge den ønskede institution ved at angive navn, dele af navn eller 
institutionens SOR-kode i feltet ”Institution”.  

 
Tryk ”Vælg institution” 
 

 
 
Oprettelse af dosisdispenseringskortet og øvrige handlinger i forhold til dosisdispensering, sker 
som vanligt i apotekets fagsystem. 
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