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Fælles Medicinkort(FMK) 
– hvad tror du det er?

1. En driftsklar national service

2. En målsætning om sammenhæng og deling

3. Et implementeringsprojekt 

4. Et samarbejdsprojekt

5. Et stykke af fremtidens infrastruktur

6. En brugerflade i EPJ’er

7. En webbrugerflade på FMK-online

8. Et open source produkt

9. En investering i fremtiden

10.Et kvalitetsløft i patientforløbet

11.En patientsikkerheds indsats

12.En ansøgning

13.Et udviklingsprojekt
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Hvad er Fælles Medicinkort(FMK) 
– det er egentlig meget enkelt

En Serviceudbyder af 
online data til  
opdatering og deling

- Transport
- Regulering,
- Forbindelse

Lokal serviceforbruger
ifa. EPJ system som 
bruger online data via en 
distribueret 
serviceplatform 
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Driftsstatus FMK Systemkomplekset 
1. oktober 2010

cNSP = Central NSP
dNSP = Decentral NSP
EPJ = Elektronisk patientjournal
Klinikker = Alle sundhedsfaglige
LV-S  = Lægevagtsystem
LV = Lægevagt
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Tidsplan

Vagtlægesystem 
udvikling/test

Region Sjælland
Udvikling / test

Vagtlægesystem med FMK i drift

Lægepraksissystemer
Udvikling/test

Region Nord, Midt og Syd
Udvikling / test 

KL kravspecifikation 
4 pilotkommuner og 4 

leverandører

Øvrige – Kriminalforsorgen, 
speciallæger, privathospitaler, 

forsvaret m.m.

Lægepraksissystemer i drift

Region Hovedstaden
Udvikling / test 

I drift  

I drift  

I drift  

FMK-online
Udvikling /test 

2010 2011idag

FMK-online i drift



Ja vi kan !

Udfordringer Fordele



Brugernes udsagn om FMK
Se også videoen på www.sdsd.dk/fmk



Gevinst flow ved anvendelsen af FMK
excl. Kriminalforsorgen, forsvaret, privathospitaler
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Anbefalinger til klinikere

Få flere af dine kollegaer på FMK

• Brug FMK i eget system 

• Brug FMK-online indtil du får adgang via eget 
system

• Adgang via www.fmk-online.dk

som også kan tilgås fra Sundhed.dk

• Tilskynd patienterne til at efterspørge lægernes 
opdatering af FMK

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


Spørgsmål – efter de andre indlæg



Gevinst flow ved anvendelsen af FMK
excl. Kriminalforsorgen, forsvaret, privathospitaler
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Dansen om FMK gevinsten

• Alle er enige om 

• at FMK er en kæmpe gevinst for patienten 

• at FMK vil gøre arbejdet lettere for behandlerne

• Men parterne diskuterer ”høste–så” udfordringen

• Størrelsen af gevinsten

• Hvornår den kan høstes og hos hvem

• Hvem der skal investere

• Jo længere tid man diskuterer hvem der skal 
”lægge ud” jo længere tager det før patienten og 
samfundet kan høste gevinsten!



Løsningen er klar – nu skal den bruges !

What do 

you mean

it’s a bit 

muddy ?


