
Kommunerne i gang med FMK 
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FMK - Borgerens vej igennem ”den offentlige sektor” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udfordring – at holde FMK opdateret! 

Kommune 

Eget hjem 

Læge Apotek 

Sygehus 

FMK 

Borger 
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Projekt ”FMK i kommunerne” 

 

• FMK i omsorgssystemerne i 2014 

 

 

• Kan FMK –Online benyttes i mellemtiden 

 

 

• Hvad skal der til… 
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Fredericia kommune - Hjemmeplejen 

• Formål 

– Kan FMK bruges i en overgangsperiode ? 

 

• Leverance 

– Digital signatur  

– Vejledning til FMK-Online 

– Understøttelse af  arbejdsgange 
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Afgrænsning og forudsætninger 
 

 

• Afgrænsning 
– Private leverandører indgår ikke i projektet. 

 

• Forudsætninger 
– Praktiserende læger – afstemmer medicinkort 

– Test Borger – ved at vi ofte logger på 
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Så gik vi i gang 

• Bestil digitale signaturer 

 

• Find læger der bruger FMK 

 

• Hvornår er det relevant at slå op på FMK-Online ?  

 

• Find test borger 

 

• Vejledning til FMK-Online 
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Vejledning til FMK-Online 
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Digital Signatur 

 

• Installation afhængig af Helpdesk (8-16) 

• Aften- og natsygeplejersker ? 

 

• Analyse af arbejdsgange 

• Resultat – ny løsning, der er uafhængig af Helpdesk 
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Afstemning af borgerens medicin 

• Praktiserende læge afstemmer borgerens medicin 

 

 

 

 

• Nyt – Nyt – Nyt 

 

• Ikke al medicin på FMK administreres af hjemmeplejen 

• Der mangler en praksis for systematisk gennemgang af 
borgernes medicin  
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Vi mangler   

• En praksis for systematisk gennemgang af borgernes 
medicin  

 Vi prøver at udarbejde en regional retningslinje mellem…  

 praksis, kommune og sygehus 

Kommune 

Sygehus 

Praksis 
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Giver det mening?  

• JA – det gør det  

  

 

– Hvor blev de 200 morfinpiller af ??? 

 

 

Det giver overblik og synlighed, men – det er her retningslinjerne for 

samarbejdet mangler. 
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Så blev vi vilde…  

• Nu ser vi på resten af funktionerne i kommunen 

 

• Misbrugsområdet 

• Sundhedsplejen 

• Senhjerneskade 

• Socialpsykiatri 

• Tandplejen 

• Hjemmeplejen 
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• Nationale retningslinjer 

– For det tværsektorielle samarbejde  

 

• FMK-Online som arbejdsredskab 

– Så alle har en chance for at dokumentere 

    

   Borgerens aktuelle medicinering 

 

 

Ønskeliste  



Spørgsmål? 

14 

Ditte Victoria Borggreen 


