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 Indledning 

Nyttig viden 
Læger uden ydernummer kan ansøge om medicintilskud ved at benytte ydernummer 990027.  
Har du fået nyt ydernummer inden for den sidste måned, kan du i en kort periode være tvunget 
til også at bruge ovenstående nummer. Dette grundet manglende opdatering i vores interne 
system. Problemet skulle blive løst i indeværende år. 
 
Lægens medhjælp: 
Lægens medhjælp skal være opmærksom på, at ansøgninger først modtages i Lægemiddelsty-
relsen, når lægen har godkendt de kladder, som medhjælperen har oprettet.  
Lægens medhjælp kan ikke forberede besvarelse af ”Mangler oplysninger” via http://www.fmk-
online.dk/. 
Medhjælperen skal være bemyndiget af lægen i FMK-online, inden vedkommende kan bruge 
systemet.  

1.1 Log-in på FMK-online 

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. 
 
OBS: Når du logger ind med din private signatur (MitID/POCES) får du ikke adgang til medicin-
tilskudsmodulet på FMK-online.  

1.1.1 Ansættelsessted 

Du skal vælge ansættelsessted. Du skal fremsøge dit eget ydernummer (6 cifre) eller Sygehus 
(SKS-kode 7 cifre). Har du ikke noget ydernummer skal du I stedet for Registreret organisation 
vælge Anden organisation angivet ved navn og skrive navnet for dit arbejdssted. Herved kan der 
oprettes tilskudsanøsgninger, hvor ydernummeret 990027 indsættes automatisk.  
 
OBS: Lægers adgang med privat signatur (NemID nøglekort eller MItID) har nogle begræns-
ninger.  
 
Det er ikke muligt at oprette tilskudansøgninger til Lægemiddelstyrelsen med privat login. 

  

http://www.fmk-online.dk/
http://www.fmk-online.dk/
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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1.2 Tilskudsansøginger 

 
I FMK-online kan du se dine tilskudsansøgninger ved at trykke på boksen ”Tilskudsansøgninger”  

 
 
Her kan du få et overblik over dine tilskudsansøgninger og administrere igangværende tilskuds-
ansøgninger.  
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1.3 Administrér tilskudsansøgninger 

Tryk på boksen ”Tilskudsansøgninger”.  
Du vil blive præsenteret for nedenstående skærmbillede hvor følgende information findes: 
 Se antal ansøgninger, der mangler oplysninger  
 Se tilskudsansøgninger og deres status (bevilget, afslået, mangler oplysninger) 
 Besvare vores anmodning om yderligere oplysninger 
 Læse ansøgninger og sagsdokumenter, herunder afslagsbegrundelser 

 
Som udgangspunkt vises alle ansøgninger, søgt af dig (dit autorisations-ID). 
 
Du kan også søge på sagsnummer, ved at trykke på ”Søg på sagsnummer” og angive sagsnum-
meret.  

 
Tryk ”Søg” 
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1.3.1 Administrér tilskudsansøgninger for patient 

Hvis du har fremsøgt patient ved at indtaste CPR-nr. i feltet ”Find patient på FMK-online”, listes 
alle tilskudssager på pågældende patient. 

 
 
Tilskudssagerne på den enkelte patient findes ved at vælge ”Individuelle medicintilskud” i pane-
let. 

 
 Der kan være felter, der er tomme ved enkelttilskudsansøgninger. Dette er ved ansøgninger på 
magistrelt fremstillede lægemidler eller ansøgninger på lægemidler, der kræver udleveringstil-
ladelse. Det kan også være på ansøgninger, hvor der er ansøgt på papir. 

1.3.1.1 Filtrering 

I oversigten kan der filtreres i visningen ved at trykke på  
 Alle 
 Igangværende 
 Afsluttede 
 Angiv dato – når dato angives vises kun ændrede tilskudsansøgninger efter angivet dato.  

1.3.1.2 Mouseover 

Ved at holde musen over indholdsstof vises hvilke lægemidler, det drejer sig om.  

1.3.1.3 Sortere kolonner 

Du kan sortere på alle kolonner ved at klikke på pilene ved kolonneoverskrifterne. Pilen kommer 
frem når du trykker på overskriften.  
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1.3.1.4 Detaljer om tilskudsansøgning 

Detaljer om tilskudsansøgningen kan ses ved at trykke på ”pil” i højre side af oversigten. Herved 
foldes detaljer ud.  

1.3.1.5 Rediger tilskudsansøgning i kladdetilstand 

For at redigere tilskudsansøgningen kan du under tilskudsansøgningens detaljer vælge følgende: 
 Redigér/Indsend kladde 
 Slet kladde 

1.4 Status betydning 

Status Betydning 

Modtaget Når du har indsendt en ansøgning til os, vil du med det samme kunne se 
den i dit oversigtsbillede med denne status. 

Bevilget Ansøgningen er bevilget. Der sendes en bevilling til patienten, samt der 
overføres til CTR (det Centrale Tilskuds Register) natten efter vi har gi-
vet bevillingen. 

Udløbet Patientens bevilling er udløbet. 

Afvist  Ansøgningen er afvist fordi patienten allerede har en gyldig bevilling til 
det ansøgte indholdsstof/lægemiddel, eller patienten har en terminal-
bevilling. 

Afslået  Ansøgningen har fået afslag fordi patienten, som hovedregel, ikke opfyl-
der kriterierne for at få tilskud til det ansøgte lægemiddel. Afslaget kan 
læses ved at ”åbne” sagen og klikke på linket Afslag under Bilag. 

Annulleret  Ansøgningen er annulleret. 

Mangler oplysninger  Ansøgningen kan ikke færdigbehandles, da vi mangler yderligere oplys-
ninger. 

Indsendte oplysninger 
under behandling  

Anmodning om yderligere oplysninger er besvaret 
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1.5 Besvarelse af anmodning om yderligere oplysninger 

Vis detaljer ved at trykke ”pil ned” 

 
Du kan her se hvilke oplysninger der mangler.  
Tryk ”Skriv svar” for at angive dit svar. 

 
Du har her mulighed for at besvare vores anmodning om yderligere oplysninger og tilføje evt. 
bilag. Tryk på ”Indsend Svar”. 
Der returneres til oversigten og sagen vises nu med ny status ”Manglende oplysninger under 
behandling”. 
 
OBS: Det er kun læger med tilknytning til samme ydernummer/SKS-kode, der må indsende svar. 
I andre tilfælde må der sendes en ny ansøgning. 
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1.6 Fremsøg patient ved at angive CPR-nummer 

Du kan fremsøge en patient ved at indtaste CPR-nummer i feltet ”Find patient på FMK-online”.  
Tryk ”Søg”. 

 
 
Du kommer herefter videre og får mulighed for følgende: 

 
Info: Generel information om adgang og brug af data i FMK 
Fælles medicinkort: Henter patientens aktuelle medicinkort 
Vaccinationer: Henter patientens vaccinationer/planlagte vaccinationsforløb 
Livs/Behandlingstestamente: Henter patientens evt. livs/behandlingstestamente 
Individuelle medicintilskud: Henter patientens ansøgninger og giver mulighed for at ansøge om 
medicintilskud og besvare anmodning om yderligere oplysninger. 
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1.7 Ansøg om medicintilskud 

Når en patient er fremsøgt er der følgende muligheder for at oprette en tilskudsansøgning: 
 Opret tilskudsansøgning uden eksisterende lægemiddelordination  

Vælg ’Individuelle medicintilskud’ i panelet til venstre 
 Opret tilskudsansøgning i forbindelse med oprettelse af lægemiddelordination 

Vælg ’Fælles medicinkort’ i panelet til venstre 

1.7.1 Opret tilskudsansøgning uden lægemiddelordination 

Vælg Individuelle tilskud i panelet til venstre 

 
Når patienten er fremsøgt vil det være muligt at se information om patientens CTR saldo og 
tilskudstype.  
Ved at trykke på ”øjet” ved CTR perioderne, kan man se yderligere information om CTR perio-
derne: 

 
Tryk ”Ansøg om medicintilskud” 
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Du kan nu vælge mellem 3 typer af tilskudsansøgninger. 
 Enkelttilskud 
 Forhøjet tilskud 
 Terminaltilskud 

 
Gældende for alle typer af ansøgninger er følgende: 
 
 Tilføj bilag 

Man kan tilføje bilag til en ansøgning som fx epikrise, røntgenbeskrivelse eller medicinlister. 
Følgende formater kan anvendes: word, jpg, pdf, rtf og tif. 

 E-mail  
Du kan angive en e-mail, hvorved du vil blive notificeret på mail, når der sker ændringer til 
din ansøgning (fx bevilget, mangler oplysninger, afslag, afvist eller udløbet). 

1.7.1.1 Enkelttilskud 

Fremsøg lægemiddel 
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En ansøgningsblanket kan se sådan ud: 

 
 
Den blanket, der vises, vil være styret af valget af lægemiddel. Der findes en del foruddefinerede 
blanketter fx til ADHD eller demens behandling. For e lægemidler, der ikke har en specifik blan-
ket, vil der vises en standard blanket. 
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Ved markering i ”Andre lægemidler”får du mulighed for at angive lægemiddel med fritekst. 
Denne mulighed vælges når du skal søge tilskud til magistrelt fremstillede lægemidler udenfor 
det nationale magistrelle stamdatasæt eller lægemidler, der kræver udleveringstilladelse.  
Er der allerede givet en udleveringstilladelse, skriv da venligst tilladelsens journal nr. i ansøg-
ningen. 

 
En ansøgningsblanket kan se sådan ud: 

 
Tryk ”Indsend ansøgning” 
Det er muligt at gemme arbejdet som kladde. Kladden kan senere hentes frem, gøres færdig og 
indsendes. 
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Forsøger man at oprette Enkelt tilskud på et lægemiddel, der har generelt tilskud vises det såle-
des 

 
 
 

1.7.1.2 Forhøjet tilskud 

Fremsøg lægemiddel 
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Angiv oplysninger på ansøgningsblanket  

 

 
Tryk ”Indsend ansøgning” 
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Det er muligt at gemme arbejdet som kladde. Kladden kan senere hentes frem, gøres færdig og 
indsendes. 
Hvis du får valgt et lægemiddel, eller en pakning, der ikke kan søges forhøjet tilskud til, vil du få 
vist denne fejlmeddelelse 

 

1.7.1.3 Terminaltilskud 

OBS: Hvis patienten allerede er bevilliget Terminaltilskud, skal der ikke søges andre former for 
tilskud. Patienten får da allerede 100% i tilskud til al medicin ordineret på recept. 
 
Ved markering af ”Terminaltilskud” kan en ansøgningsblanket se sådan ud: 
Angiv oplysninger: 
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Tryk ”Indsend ansøgning” 
Det er muligt at gemme arbejdet som kladde. Kladden kan senere hentes frem, gøres færdig og 
indsendes. 
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1.7.2 Opret tilskudsansøgning ved ”Opret lægemiddelordination” 

Fremsøg patient og vælg Fælles medicinkort i panelet til venstre. Du kan nu oprette en ny ordi-
nation ved at klikke på ”Opret ordination”. 
Der kan kun søges Enkelt tilskud eller Forhøjet tilskud ifbm. Opret ordination. Terminaltilskud 
går på tværs af ordinationer og skal derfor oprettes som ovenfor beskrevet. 
 
I følgende tilfælde vil det være muligt at oprette tilskudsansøging på lægemiddel ved opret-
telse af ordination: 

1.7.2.1 Hvis det ordinerede lægemiddel ikke er tilskudsberettiget 

 
 
Der kan søges Enkelt tilskud til alle lægemidler, der ikke har generelt tilskud. 
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1.7.2.2 Ved ordination af lægemiddel med klausuleret tilskud og hvor borger ikke 
opfylder tilskudsklausulet. 

 
 
Der kan ansøges om enkelttilskud eller forhøjet til lægemidlet. Betingelsen for Forhøjet tilskud 
til et lægemiddel hvor klausulbetingelsen ikke er opfyldt er, at der også er ansøgt og bvilget et 
enkelttilskud. 
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1.7.2.3 Ved markering af ”Lægemidlet må ikke substitueres” 

 
 
Der kan ansøges om forhøjet tilskud til lægemidlet. Ved ansøgning om forhøjet tilskud skal der 
vælges en specifik pakning. Forhøjet tilskud dækker forskellen mellem den valgte paknings pris 
og prisen på det billigste i substitutionsgruppen. Betingelsen for forhøjet tilskud er derfor, at 
lægemidlet kan substitueres. 
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1.8 Fejlbeskeder ved ansøgning 

Nedenstående billeder er eksempler på advarsler som du præsenteres for, hvis du fx prøver at 
oprette tilskudsansøgning på noget der allerede er ansøgt på: 
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1.9 Notifikationsmail 

Hvis du har valgt at angive e-mailadresse på tilskudsansøgningen, vil du modtage en mail til, når  
tilskudsansøgningen skifter status til fx bevilget, mangler oplysninger eller afslået. 
  
I den mail du modtager vil der være et ”dybt link”. Når du trykker på dette link vil du komme til 
FMK login. Når du har logget dig ind, kommer du direkte til den pågældende patient og tilskuds-
ansøgning. 
  
Eksempel på mailen: 
 
Emne: Ændring i ansøgning om medicintilskud hos Sundhedsstyrelsen. 
 
Der er sket en ændring i en eller flere af dine ansøgninger om medi-

cintilskud, der er under behandling hos os. Følgende er sket i de en-

kelte sager: 
 
Ansøgningen er imødekommet. Link til sagen: https://fmk-on-

line.dk/fmk/?profile=tilskud#tilskudssag=36126439 
 
Du kan se sagen(erne) via linket (fmk-online.dk) eller du kan gå ind 

på den pågældende ansøgning via dit statusbillede.  

Denne e-mail kan ikke besvares. 
 
Med venlig hilsen 
 
Sundhedsstyrelsen 
Enhed for Apoteker og Medicintilskud 
Medicintilskud@dkma.dk 
T: +45 44 88 96 96 

  

https://fmk-online.dk/fmk/?profile=tilskud#tilskudssag=36126439
https://fmk-online.dk/fmk/?profile=tilskud#tilskudssag=36126439
mailto:Medicintilskud@dkma.dk
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1.10 Papiransøgninger 

Tilskudssager som er udformet på papir, vil som hovedregel vises på samme måde som elektro-
niske ansøgninger.  
Der vil dog være undtagelser hvor felter under kolonnerne ”læge” og ”Indholdsstof” i oversigts-
billedet vil være tomme. 

 
  
Grunden til dette er, at vi ikke har lægens autorisations-id registreret på papiransøgninger (det 
er på dette nr. du registreres når du ansøger i FMK). På ansøgninger, hvor der har været søgt på 
ikke markedsførte lægemidler eller magistrelt fremstillede lægemidler, har vi som oftest ikke 
noget indholdsstof registreret i vores system, og der er derfor ingen data at vise i FMK. Du ser 
hvilket præparat, der er søgt til, ved at åbne sagen på den sorte pil i højre side. 

1.1 Lægens medhjælp 

Lægens medhjælp kan oprette tilskudsansøgninger som kladder hvorefter lægen kan arbejde 
videre med dem og indsende. Lægens medhjælp kan arbejde i tilskudsansøgningen så længe den 
har status ”Kladde”. 
Medhjælperen kan ikke angive svar på yderligere oplysninger. 
 
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. 

1.1.1 Administrér medhjælpere 

For yderligere hjælp til bemyndigelse af medhjælpere og administrationen af allerede oprettede  
bemyndigelser, se vejledning ”Bemyndigelse på FMK-online”.  
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-faelles-medicinkort/fmk-
sundhedsprofessionelle. 

  

https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-faelles-medicinkort/fmk-sundhedsprofessionelle
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-faelles-medicinkort/fmk-sundhedsprofessionelle
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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1.2 Support 

Vedrørende support til funktionaliteterne i tilskudsmodulet kontaktes Medicintilskudsafdelin-
gen i Lægemiddelstyrelsen. Direkte telefon nr. er 44 88 96 96.  
 
Hvis du har brug for support til ordination-, recept- eller vaccinationsmodulet skal du kontakte  
SDS Servicedesk E-mail: servicedesk@sundhedsdata.dk 
SDS Servicedesk Telefon: 3268 3900 
 
 
Du kan også klikke på nedenstående link til Sundshedsdatastyrelsen hjemmeside for mere hjælp 
og viden. 
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-faelles-medicinkort/fmk-
sundhedsprofessionelle. 
 
Har du brug for support til den medarbejder signatur skal du kontakte din IT-afdeling eller du 
kan finde hjælp her: 
Nets Selvbetjening: https://www.medarbejdersignatur.dk/ 
Eller Nets kundesupport kontakt Telefon: 7224 7090 (åben mandag til fredag kl. 8.30. – 20.00) 
 
 

mailto:servicedesk@sundhedsdata.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
https://www.medarbejdersignatur.dk/
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