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1. Opret ny ordination 

Log-in på FMK-online.dk, fremsøg patienten og klik på fanebladet Fælles medicinkort. 
 
Klik på ’opret ordination’, hvis du ønsker at oprette en ny ordination. 

 
 

1.1 Opret lægemiddelordination 

Udfyld rubrikkerne med: 
 Lægemiddelnavn 
 Administrationsvej 
 Indikation 
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1.2 Behandlingstid  

Klik på Næste og udfyld behandlingsperioden 
 

 
 

 Behandlingsperiode uden slutdato 
Hvis behandlingsslutdatoen ikke er fastlagt, skal behandlingsslut ikke udfyldes.  

 
Klik på Næste for at komme til doseringsangivelse 

1.3 Dosering 

Når der er valgt et VKA-lægemiddel (Marevan eller Marcoumar) vil doseringspanelet automatisk 
se således ud: 
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Doseringen kan bestå af 
 Et opstartsforløb 
 Et opstartsforløb efterfulgt af et ugeskema 
 Et ugeskema 

Der skal udfyldes dosering på alle dage – er doseringen ingen tabletter, skal der skives 0 
(nul). 

1.3.1 Doseringen oprettes som et opstartsforløb 

Vælg ’Opstarts/justeringsforløb’ ved at markere Inkludér opstart/justeringsforløb 
 

 
 
 
Vælg det antal dage opstartsforløbet skal vare, fx 4 dage og tryk ’Indskyd’ 
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Bemærk at doseringsstartdatoen automatisk sættes til dags dato og doseringsslutdatoen følger 
med, svarende til det ønskede antal dage. 

 

1.3.2 Dosering angives som opstartsforløb efterfulgt af et uge-
skema 

Doseringen angives som ovenfor.  
Når det ønskede antal dage er oprettet og udfyldt med den ønskede dosering tilføjes et uge-
skema ved at markere Inkludér fast ugeskema. Et ugeskema er altid repeterende, medmindre 
der er angivet en behandlingsslutdato. 
 

  
 

Bemærk at doseringsstartdatoen for ugeskemaet matcher slutdatoen for opstartsforløbet, så-
ledes at ugeskemaet går i gang når de 4 opstartsdage er passeret. 
 
Se næste afsnit for udfyldelse af ugeskema. 
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1.3.3 Dosering angives som et ugeskema  

I feltet kan den ønskede ugentlige dosis vælges ved at klikke på pilen. Herved fremkommer en 
liste af ugentlige doseringer, med en fordeling på ugens dage: 
 

 
 
Vælger man fx en ugedosering på 3 tabletter fordeles de automatisk således 
 

 
 
Bemærk at der torsdag står 0 tabletter – det er et krav at alle ugens dage skal vises. 
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1.4 Kontroldato 

Kontroldatoen udfyldes, denne er i fremtiden og bør udfyldes svarende til næste planlagte 
kontrol. Det er muligt at krydse af for, at kontroldato ikke er relevant. Det kan fx være relevant 
for selvstyrende patienter eller når behandlingen skal ophøre. 

 

 

1.5 Recept 

Hvis recept ikke skal oprettes, klik på ”Opret” for at oprette ordinationen. 
 
Marker ’Jeg ønsker samtidig at oprette en recept’, hvis recept skal oprettes.  

 
 
Ved recept oprettelse, udfyld rubrikkerne med: 
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 Doseringstekst (udfyldes automatisk med ’Dosering efter skriftlig anvisning’) 
 Pakning  
 Receptserveren eller specifikt apotek, samt evt. leveringsoplysninger 

 

 
 
Klik på ’Opret’ for at oprette ordination og recept. 
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2. Rediger 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. 
 

 
 
Kalender ikonet indikerer at ordinationen er oprettet med kontroldatoer. Den gule baggrund 
på kalenderikonet indikerer at den planlagte kontroldato er overskredet. 
 

 
 
I eksemplet var der planlagt kontrol den 19.09.2020, altså før dags dato.  

 

2.1 Rediger ugeskema eller opstarts-/ justeringsforløb. 
Redigering af en eksisterende ordination på Marevan eller Marcoumar vil opføre sig forskelligt 
afhængigt af, om den aktuelle dosering er oprettet efter de nye anbefalinger eller om der er 
tale om en dosering før de nye anbefalinger er introduceret. 
 
Er der tale om en dosering angivet efter de nyeste anbefalinger vil de ovenfor viste funktioner 
være til rådighed via ’Rediger’ på ordinationen. Den ugentlige dosering i ugeskemaet kan fx let 
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øges ved at åbne listen og fx vælge 5 tabletter i stedet for 3, som blev angivet ved oprettelsen. 
Eller der kan tilføjes dage i opstart/justeringsforløbet, se afsnit 2.3. 
 

2.2 Rediger anden struktur 
Er der derimod tale om en dosering af en vilkårlig anden struktur, vil du møde følgende advar-
sel: 
 

 
 
Det er her muligt at vælge ’Fortsæt med dosering bevaret’. Det anbefales at vælge Opret dose-
ring iht. Anbefalinger, hvorved følgende billede fremkommer 
 
Vælger man ’Fortsæt’ (anbefalet) kommer dette billede: 
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Bemærk at den oprindelige dosering vises øverst, så den kan ses under opbygning af den frem-
adrettede dosering. 
 
Vælges knappen ’Fortsæt med dosering bevaret’  vil den aktuelle dosering præsenteres som 
den var oprettet. Det være sig struktureret eller fri tekst dosering. 
 
Det anbefales ikke at anvende fritekst doseringer. Såfremt man ved opret eller rediger ordina-
tion vælger ’Fritekst’ får du følgende advarsel: 
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2.3 Rediger ugeskema med et justeringsforløb 
Ved VKA behandling, der normalt kører med et fast ugeskema kan der være behov for at ju-
stere dosis pga. uregelmæssighed i INR målingen. 
 

 
 
Når du vælger Rediger på lægemiddelordinationen ser du ovenstående på Dosering fanen.  
 
Du markerer ’Inkludér opstarts/ justeringsforløb’. 
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Herved fremkommer dette billede: 
 

 
 
Det ønskede antal dage indtastes, fx 5 dage 
 

 
 
De 5 dage oprettes og skal blot udfyldes med den ønskede dosering. Det repeterende Ugeske-
maet er rykket tilsvarende, så det fortsætter efter de 5 dages justering. Ny kontroldato indta-
stes og ordinationen gemmes ved at trykke ’Opdater’. 
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3. Kontroldatoer 
FMK opererer med 2 kontroldatoer: 
 

 Dato for udført kontrol 
 Planlagt kontroldato.  

 
Ved kontrol /redigering af dosering vælges en dato for næste planlagte kontrol. Herved sættes 
’Udført kontroldato’ til dags dato og den indtastede dato for næste kontrol gemmes i ’Planlagt 
kontroldato’. 
 
Der er et par advarsler vedr. kontroldato. Fx må næste planlagte kontrol ikke være i fortiden 
 

 
 
Det er aftalt med klinikerne, at der skal komme en advarsel, hvis en planlagt kontroldato ligger 
mere end 3 måneder ud i fremtiden: 
 

 
 
Det er muligt at vælge ’Fortsæt’ og gemme datoen på trods af advarslen.  
Som nævnt tidligere er det muligt at angive at Kontroldato ikke er relevant. Dette vil typisk 
være tilfældet ved behandlingsophør eller for selvstyrende patienter. 
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3.1 VKA behandling kontrolleret 
Det er muligt at vælge ny kontroldato uden at åbne/redigere ordinationen. Er blodprøven ok 
kan man blot vælge knappen ’VKA behandling kontrolleret’ og indtaste en ny kontroldato. 
 

 
 

 
 
Sæt flueben i ’Kontrol udført’ og vælg en ny dato for næste kontrol. 
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Henvisning 

One-pager vedr. VKA-behandling (rundsendt til relevante parter/anvendere af FMK) følger her-
efter. 
 

One-pager vedr. VKA-behandling 

AK-behandling på FMK introduceres i foråret 2021 
Hvad er dagens dosering for AK-behandlingen?  
Dette svar vil FMK kunne vise for fremtiden – og vil være et stort forbedringsstiltag for patient-
sikkerheden.  
Kommunerne får IT-understøttelse til fordelingen af tabletterne, og borgere, der anvender 
app’en Medicinkortet eller FMK printet, kan se den daglige dosering.  For at synliggøre tilhø-
rende kontroldatoer vil FMK i overgangsperioden vise disse i forlængelse af doseringsteksten. 
Dette gøres for at sikre, at alle brugere af FMK har adgang til samme informationer.  
FMK introducerer fra 1. april 2021 nye krav til struktureret ordination for tabletter af typen Ma-
revan (ATC-kode B01AA03) og Marcourmar (ATC-kode B01AA04). Hermed vil FMK vise, hvordan 
den daglige dosering er fordelt på ugedagene, og datoen for seneste og næste kontrol.  
Ordinationer på Marevan og Marcourmar i tabletform justeres i takt med at patienten kommer 
til kontrol.  
 

Kontroldato 
Kontroldatoen er en angivelse af, hvornår lægen ønsker stillingtagen til ny dosering. FMK viser 
datoen for den senest udførte og den næste planlagte kontrol.  
Det er muligt at markere på FMK, hvis kontroldatoen ikke er relevant.  
Det er som udgangspunkt kun den AK ansvarlige læge, der skal opdatere kontroldatoerne, og de 
er kun til orientering for øvrige parter. Ansvaret for AK-behandlingen - herunder at kontrollen 
udføres- ligger hos den AK-ansvarlige læge/ambulatorie.  
I forbindelse med indlæggelser kan den udskrivende læge opdatere den kommende kontrol-
dato, selv om udskrivende læge ikke fremover er patientens AK ansvarlige læge.  
Udskrivende læges ændring af kontroldatoen kan ikke anvendes som kommunikation til den AK 
ansvarlige læge om, at kontrol skal ske på et andet tidspunkt end det tidligere planlagte – men 
skal udelukkende ses som orientering til andre, der anvender FMK. Beskeden om, at den AK 
ansvarlige læge skal foretage en kontrol, skal derfor ske via epikrise eller anden direkte kommu-
nikation. FMK viser ingen data om, hvem der er den AK ansvarlige læge. 
 

Ugeskema 
Et ugeskema vises altid fra mandag til søndag. For alle ugedage kan du se den planlagte daglige 
dosering. Det vises, om ugeskemaet er gentaget, eller om skemaet skal slutte på en specifik dato. 
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Alle ugedage udfyldes med dosering. Skal borgeren ikke tage medicin en eller flere ugedage, 
udfyldes doseringen med et 0 (nul).  
 

Opstart/justeringsforløb 
Opstarts-/justeringsforløb anvendes, når der ordineres til en kortere fast periode og ikke genta-
ges.  
Ugedage, datoer og dosering vises på daglig basis. Dette skema kan være selvstændigt eller være 
efterfulgt af et gentagende ugeskema.  
 

Recepter på AK-præparater  
Da doseringen på AK-præparater ofte justeres, kan det være misvisende, hvis der står en dose-
ring angivet på den udleverede medicin. FMK sikrer derfor, at label-teksten på recepter er ”Do-
sering efter skriftlig anvisning”.  
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