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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.
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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.

1.2.2

NemID medarbejdersignatur

Adgang til FMK forudsætter brug af en NemID medarbejdersignatur med tilknyttet cpr- nummer.
NemID medarbejdersignatur kan bestilles på Medarbejdersignatur - Produkter - Nets DanID
Der er også adgang for læger ved brug af privat NemID/MitID.
Hvis man ønsker at logge ind med medarbejdersignatur skal man vælge NemID nøglefil og vælge
det gældende medarbejdercertifikat:

De certifikater, der er installeret på den aktuelle pc vil blive listet ovenfor.
Det kan være nødvendigt at klikke ”Gennemse” for at få adgang til det ønskede certifikat.
Hvis man ønsker at logge in med NemID, skal man vælge NemID nøglekort
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Hvis man ønsker at logge ind med MitID, skal du vælge MitID

Såfremt du logger på med NemID nøglekort eller MitID skal du som læge vælge, hvilken rolle
du ønsker at komme ind med:
 Borger
 Læge.
Vælges Borger rollen kan du i sagens natur ikke slå op på andre – dit eget medicinkort vises.
Evt. børn under 15 år kan vælges.
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Lægers adgang med privat signatur (NemID nøglekort eller MItID) har nogle begrænsninger.
Det er ikke muligt at oprette tilskudansøgninger til Lægemiddelstyrelsen med privat login.
Det er ikke muligt at oprette bemyndigelser med privat login. Det er dog muligt at ophæve evt.
bemyndigelser, som måtte være oprettet af samme læge (tidligere ansættelse, medarbejdercertifikat).

1.3

Log-in på FMK-online

Vælg rolle via drop-down og tryk ”Fortsæt”.
Såfremt brugeren har flere roller, skal der vælges rolle. Hvis bruger kun har en rolle er denne
default udfyldt.

Vælg den ønskede rolle, som matcher den nuværende opgave / det nuværende arbejdssted,
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1. Vælg Registreret organisation
Er arbejdssted et Apotek, kig under pkt. 4.
I typen af arbejdssted er en rullemenu med 3 muligheder.
Der kan vælges en Registreret organisation, som inkluderer alle registrerede organisationer,
hvilket betyder ydere, SKS-koder samt andre organisationer, som kan slås op i SOR (Sundhedsvæsenets organisationsregister). Der kan dog kun fremsøges de organisationer, som er oprettet
i SOR med en enhedstype, der er understøttet af FMK.

Når registreret organisation er valgt, fremkommer et søgefelt
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Der søges på tværs i følgende registre: yder, SKS og SOR. Søgningen starter så snart man begynder indtastningen. Vælg den ønskede organisation.
Du bør tage stilling til, om du ønsker et flueben i tjekboxen ”Husk valg af arbejdssted”. Det er en
fordel, hvis du ofte logger ind fra samme arbejdssted på den aktuelle computer.
For at fortsætte tryk da ”Udfør”.
Såfremt der er en organisation, der ikke kan fremsøges, skyldes det med stor sandsynlighed at
organisationen ikke er oprettet i SOR – alternativt at organisationen er oprettet med en SOR
enhedstype, der endnu ikke understøttes af FMK.
2. Vælg Anden organisation

Indtast dit ansættelsessted, fx Sundhedsdatatyrelsen. Tryk på ”Udfør” for at fortsætte.
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3. Vælg Privat/Udenfor organisation

Bemærk registreringen vil optræde med erstatningsydernummeret 0990027 og teksten ”Udenfor organisation” i borgerens MinLog.
4. Angiv nuværende arbejdssted – Apotek
Valg af ansættelsessted styres vha. brugerens mulige roller. For apotekere, apoteksansatte, herunder behandlerfarmaceuter gælder det, at de skal vælge et apotek. Alle øvrige brugere får billedet som skitseret ovenfor.

Vælg apotek og tryk ”Udfør” for at fortsætte.
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1.3.1

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”.

1.3.2

Opslag på FMK-online

Når du er logget in på FMK-online har du mulighed for opslag på FMK-online. Du vil blive mødt
af følgende muligheder:

1. Fremsøg en borgers medicinkort
2. Recept til person uden CPR-nr.
o Opret recept til person uden et CPR/nr.
3. Recept til brug i praksis
o Opret recept til brug i praksis
4. Bemyndigelser
o Rediger medhjælpers bemyndigelser og se medhjælpslog
5. Tilskudsansøgninger
o Administrer dine tilskudsansøgninger
6. Receptanmodninger
o Administrer receptanmodninger for din organisation
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Fælles Medicinkort
2.1

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 fmk-online.
På FMK-online fremgår det øverst i listen over aktuelle lægemiddelordinationer, hvis borgeren
har privatmarkerede ordinationer:

Hvis en bruger ønsker at se privatmarkerede lægemiddelordinationer kan det ske på to måder:
 borgeren giver samtykke hertil
 brugeren gør brug af værdispringsreglen
o Sundhedsloven §42: Læger kan indhente oplysninger, hvis indhentningen er
nødvendig til berettiget varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til borgeren.
Der skal angives med hvilken begrundelse, der ønskes adgang til privatmarkerede lægemiddelordinationer, skal det angives
For at angive samtykke eller værdispring, tryk ”Detaljer”
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Angiv Samtykke eller Værdispring og tryk ”Registrer”
Privatmarkerede lægemiddelordinationer markeres efterfølgende i lægemiddelordinationsoversigten med følgende ikon:

2.2

Seponerede lægemiddelordinationer - visning

Hvis man vil se seponerede lægemiddelordinationer, som tidligere har været registreret i FMK,
skal man via drop-down menu vælge ”Vis alle ordinationer”.
Default vises aktuelle ordinationer.
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Seponerede lægemiddelordinationer fremgår med nedtonet skrift:

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”.

2.4

Ikoner

2.4.1

Pauserende ordinationer

Pauserede lægemiddelordinationer fremgår med nedtonet skrift og markeres med
pause-ikon:
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2.4.2

Privatmarkerede ordinationer

Se afsnit Privatmarkerede lægemiddelordinationer

2.4.3

Forskelle i behandlingsdatoer og doseringsdatoer

Såfremt en aktuel lægemiddelordination har en behandlingsstartdato eller en doseringsstartdato, der ligger ud i fremtiden, vil ordinationen være nedtonet. Ved mouseover på ikonet vil
teksten vise 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 med fremtidig behandlingsstartdato:

Ordinationer med fremtidig doseringsstartdato:

Ordinationer hvor doseringsslutdato er passeret, men behandlingsslutdato endnu ikke er passeret:
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2.5

Opret ny lægemiddelordination

Klik på ’opret ordination’, hvis du ønsker at oprette en ny ordination.
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2.5.1

Opret lægemiddelordination

 Fremsøg lægemiddel
Under feltet med det fremsøgte lægemiddel vil tilhørende ATC-kode og lægemidlets tilskud
fremgå.
Generelt tilskud
Klausuleret tilskud til håndkøbsmedicin
Klausuleret tilskud til receptpligtig medicin
 Administrationsvej (vælges via drop-down)
 Indikation (vælges via drop-down)
Hvis indikationen ikke fremtræder på listen, markeres i feltet ”Fritekst indikation”.
Herefter kan ønskede indikation skrives i indikationsfeltet.
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Tilskudsansøgning ved oprettelse af lægemiddelordination
I følgende tilfælde vil det være muligt at oprette tilskudsansøging på lægemiddel ved oprettelse af ordination:
 Hvis det ordinerede lægemiddel ikke er tilskudsberettiget

Der kan ansøges om enkelttilskud til lægemidlet.

Vejledning FMK-online

19 / 60

 Ved ordination af lægemiddel med klausuleret tilskud og hvor borger ikke opfylder tilskudsklausulet.

Der kan ansøges om enkelttilskud til lægemidlet.
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 Ved markering af ”Lægemidlet må ikke substitueres”

Der kan ansøges om forhøjet tilskud til lægemidlet.
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2.5.2

Behandlingsperiode

Behandlingsperiode med slutdato:
 Har behandlingen en slutdato/seponeringsdato, angives denne dato i behandlingsslutdato.
 Har behandlingsperioden en fast varighed, angives det ved at markere ”Varighed” og
angive antal dage.
Når behandlingsslutdatoen er passeret, vil lægemiddelordinationen ikke længere optræde under borgerens ”aktuelle lægemiddelordinationer”.
Behandlingsperiode uden slutdato:
Hvis behandlingsslutdatoen ikke er fastlagt, skal slutdato for behandling ikke angives.
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2.5.3

Dosering

Dosering kan angives på flere måder:

Doseringsforslag
Doseringsforslag kommer fra Lægemiddelstyrelsen.
Doseringsforslag kan vælges via drop-down fra listen af doseringsforslag til det valgte præparat.
Afviger doseringsperioden fra behandlingsperioden, angives dette ved at markere feltet ”Doseringsperiode afviger fra behandlingsperiode”.
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Ved markering af ”Doseringsperiode afviger fra behandlingsperiode”, kan der tages stilling til
følgende detaljer.
 Startdato for dosering
 Varighed eller/
 Slutdato for dosering
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Struktureret
Doseringen kan angives som struktureret dosering. Her skal skemaet enten udfyldes for en fast
ordination, en pn-ordination (efter behov) eller for begge dele.
Fast Doseringsperiode angives ved at markere ”Inkluder fast periode” og ønsket dosering angives.
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PN Doseringsperiode (efter behov) angives ved at markere ”Inkluder PN periode” og ønsket dosering angives.

Ved PN-dosering 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
Doseringen kan angives efter skriftlig anvisning.
Doseringstypen skal angives via drop-down.
Afviger doseringsperioden fra behandlingsperioden, sættes flueben i ”Doseringsperiode afviger
fra behandlingsperiode”.
Se eventuelt afsnittet Doseringsforslag for yderligere information.
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Fritekst, ustruktureret
Dosering kan angives som fritekst.
Doseringstypen skal angives via drop-down.
Afviger doseringsperioden fra behandlingsperioden, sættes flueben i ”Doseringsperiode afviger
fra behandlingsperiode”. Se eventuelt afsnittet Doseringsforslag for yderligere information.
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2.5.4

Medicintilskudsansøgning

I følgende tilfælde vil der være mulighed for at oprette tilskudsansøgning ved oprettelse af ordination:
 Hvis det ordinerede lægemiddel ikke er tilskudsberettiget
 Ved ordination af lægemiddel med klausuleret tilskud og hvor borger ikke opfylder tilskudsklausulen.
 Hvis lægemidlet har generelt tilskud, kan der søges forhøjet tilskud ved markering af
”Lægemidlet må ikke substitueres”
Tilskudsansøgning udfyldes ved at markere ”Jeg ønsker samtidig at oprette en medicintilskudsansøgning”

For mere information om oprettelse af medicintilskudsansøgning, se ”Vejledning til Medicintilskudsansøgning” på Sundhedsdatastyrelsen hjemmeside:
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-faelles-medicinkort/fmk-sundhedsprofessionelle.
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2.5.5

Recept

Marker feltet ”Jeg ønsker samtidig at oprette en recept”

Efterfølgende skal følgende oplysninger angives:
 Receptens gyldighed (er defalut udfyldt med angiven behandlingsperiode + 30 dage –
hvis ingen slutdato er angivet for behandlingen er gyldigheden default 2 år)
 Doseringstekst (udfyldt med angivet dosering for ordinationen)
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 Pakning
 Antal udleveringer samt interval
Ydermere skal det angives om recepten skal oprettes til ”valgfrit apotek” eller til specifikt apotek.
For at angive specifikt apotek fjernes flueben i ”Valgfrit apotek”. Herefter kan leveringsoplysninger angives

Klik på ”Opret” for at oprette ordinationen og (tilhørende recept).
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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.
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2.7

Opret ordination på baggrund af løs recept

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.

Alternativ kan den løse recept markeres ”ikke aktuel”.
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Når man markerer en løs recept ikke aktuel, vises den ikke under ”løse recepter” længere. Man
skal være opmærksom på, at løse recepter, der markeres ikke aktuelle bør annulleres, så der
ikke længere kan afhentes medicin på recepten. Annulleres recepten ikke, kan borgeren afhente
medicin på apoteket uden at det fremgår af FMK.

2.8

Seponering

2.8.1

Visning af seponerede lægemiddelordinationer

Detaljer om den seponerede lægemiddelordination vises ved at klikke på pilen yderst til højre
i linjen for ordinationen.

Oplysning om 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.
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. Dette kun indenfor samme organisation.
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2.8.2

Seponering af lægemiddelordination

Hvis seponering af en aktuel lægemiddelordination ønskes, åbnes detaljer for ordinationen.

Vælg ”Seponér”

Ved seponering af lægemiddelordination med åben recept tilknyttet, vil man samtidig få en
advarsel om at tilhørende recept annulleres.

Tryk ”Fortsæt”
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2.9

Ajourfør medicinkortet

Når man har angivet 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.
For at ajourføre borgerens medicinkort, trykkes på ”blyant” ved ”Ajourført”

Herefter trykkes ”Ajourfør”

Efter der er ajourført, får man mulighed for at fortryde eller fortsætte ajourføringen.

Når medicinkortet er ajourført, vil eventuelle løse recepter stadig fremgå på siden, men ikke på
udskriftet.
For overskuelighedens skyld kan man markere en løs recept som ikke aktuel
(se afsnit Opret ordination på baggrund af løs recept)
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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 gyldighedsdato.
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.

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.

Angiv herefter relevante informationer. For yderligere information om oprettelse af recept, se
afsnit Recept
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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 fanen ”Recepter”.
For at se detaljer for recepten

Tryk på ”Vis receptdetaljer”.
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På receptdetaljer kan ses yderligere oplysninger om recepten blandt andet antal udleveringer.

Bemærk! Udleveringer ved dosisdispensering findes under fanen effektueringer.
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2.10.4 Annullering af recepter
Når en lægemiddelordination seponeres annulleres tilhørende recepter automatisk af FMK.
Ønsker du at annullere en recept tilhørende en aktiv ordination kan det gøres under receptdetaljer.
Er ordinationen seponeret før 3. oktober 2022 og har en åben recept, kan annullering ske ved
at fremsøge seponeret ordinationer (Vis alle ordinationer) og under receptdetaljer findes knappen ”annullér recept” (se ovenstående skærmbillede).
Ligeledes kan man vælge ”Recepter” i panelet og finde den ønskede recept. Herefter åbne detaljer på recepten og foretage en annullering.

Hvis man forsøger at annullere en recept som er under behandling på et apotek (status: under
behandling)”, vil følgende dialog fremkomme:
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2.10.5 Visning af alle recepter
Under panelet ”Recepter” findes en samlet oversigt over recepter. Ved hjælp af markering kan
åbne og lukkede recepter fremsøges uanset om de er tilknyttede en ordination eller er ”løse”.

Default er markering sat i vis ”Alle recepter” og der er som udgangspunkt ydermere markeret i
”Vis kun åbne recepter”. Dette er valgt for at der default vises recepter, hvor der kan ske udlevering på apotek.
Ved at markere i ”Vis kun dosisdispenserede” fremkommer listen over lægemiddelordinationer
der har en tilhørende åben recept til dosisdispensering.
Ved at fjerne markering i ”Vis kun åbne recepter” får man et samlet overblik over alle borgerens
recepter igennem de seneste to år. Det er således en oversigt over alle tilknyttede og løse recepter.
Sortering:
Listen over recepter kan sorteres på 3 måder:
 Ingen (Vis recepter uden gruppering)
 Indholdsstof (Gruppér recepter på indholdsstof)
 Lægemiddelordination (Gruppér recepter på lægemiddelordination)
Som udgangspunkt er gruppering på lægemiddelordination forvalgt.
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Hvis der er forskel på receptdetaljerne og den aktuelle lægemiddelordination, vises følgende
ikon på recepten – ved mouseover på ikonet bliver man oplyst om den specifikke fejl

Er recepten tilknyttet en seponeret lægemiddelordination vises det således:
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2.11 Opret recept til personer uden CPR-nr.
Vælg ”Recept til person uden CPR-nr.”

Følgende information omkring personen uden CPR-nr. skal angives. Felter markeret med * er
obligatoriske oplysninger og skal angives:

Tryk ”næste”
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Angiv følgende oplysninger om lægemiddel
 Fremsøg lægemiddel
Under feltet med det fremsøgte lægemiddel vil tilhørende ATC-kode og lægemidlets tilskud
fremgå.
Generelt tilskud
Klausuleret tilskud til håndkøbsmedicin
Klausuleret tilskud til receptpligtig medicin
 Indikation (vælges via drop-down)
Hvis indikationen ikke fremtræder på listen, markeres i feltet ”Fritekst indikation”.
Herefter kan ønskede indikation skrives i indikationsfeltet.
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Efterfølgende skal følgende receptoplysninger angives:
 Receptens gyldighed (er defalut udfyldt med angiven behandlingsperiode – hvis ingen
slutdato er angivet for behandlingen er gyldigheden default 2 år)
 Doseringstekst
 Pakning
 Antal udleveringer samt interval
Ydermere skal det angives om recepten skal oprettes til ”valgfrit apotek” eller til specifikt apotek.
For at angive specifikt apotek fjernes flueben i ”Valgfrit apotek”. Herefter kan leveringsoplysninger angive
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2.12 Opret recept til brug i praksis
Hvis man har behov for lægemidler til brug i praksis, kan der oprettes recepter via
FMK-online. Ved behov for at udskrive recepter til brug i praksis vælges ”Recept til brug i praksis”.
FMK-online har ikke en historisk visning af tidligere recept der er oprettet til brug i praksis.

 Udfyld detaljer om det ønskede lægemiddel.

 Angiv receptens gyldighed (default er gyldigehden sat til 2 år)
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 Angiv pakningsstørrelse og antal pakninger
 Angiv ønsket apotek
 Angiv ønsket levering via drop-down.

Tryk ”Opret”
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2.13 Status for medicinkortet
Under ”Status” kan man finde oplysninger om medicinkortets status.
Medicinkortet kan have status ”Aktivt”, ”Indlagt” eller ”Udskrevet uden ajourføring”.

Ved at trykke på ”blyant” ved status kan man se hvem der senest har ændret medicinkortet.

2.13.1 Indlæggelse
Når en borger bliver indlagt på sygehuset betyder det, at borgerens medicinering føres i lokalt
system og oplysningerne på FMK er derfor ikke nødvendigvis retvisende.
Ved at trykke på ”blyant” ved status, kan man indlægge/udskrive borger (se skærmbillede ovenfor).
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 afsnit Ajourfør medicinkortet.
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For at indlægge borger tryk ”Indlæg”

Ved at trykke ”blyant” ved status, findes detaljer om organisation og/eller person, der har indlagt borgeren.

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.
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2.13.2 Udskrivning
Ved udskrivelsen skal medicinkortet ajourføres 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 har 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.

2.14 Effektuering/udlevering
Hvis man indgiver eller udleverer et lægemiddel til borgeren, skal det registreres på FMK.
Ved registrering af en indgivelse eller udlevering, skal man åbne detaljevisning for den pågældende lægemiddelordination. Under detaljer på lægemiddelordinationen skal man klikke på
knappen ”Effektuer”.
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Følgende informationer angives:
 Dato og tidspunkt for indgivelsen/udleveringen angives.
 Effektueringsmetode (Indgivet/Udleveret)
 Der angives oplysninger om indgivet/udleveret mængde

Tryk ”Effektuer”
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2.15 Dosisdispensering
Det fremgår på recept, om der er ønsket 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.

Ved tryk på ”Print” kan dosisdispenseringskortet printes som PDF-fil
For at se detaljer om dosisdispensering, tryk på ”Detaljer”

For at se flere informationer om dosisdispensering, skal man se detaljer for lægemiddelordinationen.
Her kan også ses effektueringer (udleveringer) fra apoteket.
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Tryk ”Vis effektueringsdetaljer” for at se yderligere detaljer

2.16 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, tryk ”Print”

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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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
http://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.
For at tilgå det elektroniske vaccinationskort, vælger man panelet ”Vaccinationer” på den enkelte borger.

1. Oversigt over borgerens registrerede vaccinationer
2. Borgerens tilmeldte anbefalede enkeltstående vaccinationer
3. Borgerens tilmeldte anbefalede vaccinationsforløb
4. Borgeres fravalgte vaccinationsforløb
Antallet i (X) indikerer antallet af registreringer i de enkelte faner.
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3.1

Opret vaccination

For at oprette ny vaccination, tryk på ”Opret vaccination”

Fremsøg vaccination og angiv yderligere information

Tryk ”Opret”

Vejledning FMK-online

55 / 60

3.2

Registrer tidligere vaccination

For at oprette tidligere vaccination, tryk ”Registrer tidligere vaccination”.

Angiv yderligere oplysninger om den tidligere vaccination:
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3.3

Detaljer på en eksisterende vaccination

Man kan finde detaljer samt mulighed for at redigere eller slette vaccination ved at se detaljer
for vaccinationen ved at folde vaccinationens detaljer ud

Hvis der tidligere er foretaget ændringer af vaccinationen vil det være muligt at vælge ”Vis
historik” for at se tidligere versioner.
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Medicintilskudsansøgning
Det er muligt at håndtere tilskudsansøgninger via fmk-online.
Man kan se antal sager, der afventer svar på anmodning om yderligere oplysninger,
Du kan se tilskudssager, deres status samt besvare Lægemiddelstyrelsens anmodning om
yderligere oplysninger på FMK-online.
For mere information om oprettelse og administration af medicintilskudsansøgning, se ”Vejledning til Medicintilskudsansøgning” på Sundhedsdatastyrelsen hjemmeside:
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-faelles-medicinkort/fmk-sundhedsprofessionelle.
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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 ”Administrér medhjælpere”.
Her kan man tilføje nye bemyndigelser, se/forny og slette bemyndigelser for de personer. Derudover er det muligt at se egne bemyndigelser.
For hjælp til håndtering af bemyndigelser, se vejledning ”Bemyndigelse på FMK-online”
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-faelles-medicinkort/fmksundhedsprofessionelle.
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Borgerens adgang til FMK
Borgere har adgang til Medicinkortet via Sundhed.dk og áppen Medicinkortet
Borgere tilhørende sygesikringsgruppe 1 kan via Sundhed.dk og áppen Medicinkortet anmode
om receptfornyelse hos egen læge eller den speciallæge, der sidst har udstedt recept til lægemiddelordinationen. Der er et regelsæt for hvilke lægemidler der kan anmodes om.
Borgere, der ønsker at skjule medicinoplysninger på medicinkortet, kan privatmarkere dem på
sundhed.dk. Hvis borgere privatmarkerer sin medicin, vil sundhedspersonalet ikke længere kunne
se medicinoplysningerne, når de slår op i dit medicinkort, de vil i stedet kunne se, at der er skjulte
medicinoplysninger. I en behandlingssituation kan borgere give samtykke, hvis de alligevel ønsker
at give en læge eller sygeplejerske adgang til privatmarkerede medicinoplysninger. I en akut behandlingssituation fx hvis borger bliver indlagt i bevidstløs tilstand, har sundhedspersonalet mulighed for at få adgang til privatmarkerede medicinoplysninger.
Borgere kan i ’Min Log’ på sundhed.dk og fmk-online se, hvem der har åbnet deres medicinkort.
Borgeres adgang til Medicinkortet er personlig. Ud over borgeren selv har egen læge, tandlæge,
speciallæger, sygehuslæger, sygeplejersker, og hjemmeplejen adgang til medicinoplysninger og
kan tilgå dem, hvis det er relevant for behandlingen. Apoteket har adgang til borgerens recepter, så de kan udlevere receptpligtige medicin.
Borgere, der ønsker at give fx en pårørende eller støtteperson adgang til medicinkortet, kan
give vedkommende en fuldmagt til digital selvbetjening. Borgere kan vælge at give enten handlingsfuldmagt eller læseadgang. Fuldmagten gives via Digital Fuldmagt på borger.dk.
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