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Hvor langt er FMK 
Anvender FMK idag 

 
 Hospitaler 

 - Sengeafsnit/akut 
 - Ambulatorier 

 
 Praktiserende læger 
 
 Speciallæger 
 
 Vagtlæger 
 
 Hjemmeplejen 
 
 

Apotekere – kun recepter 
 
 Tandlæger 
 
 Borgerne 
 
 

Initiativer for anvendelse  
 
 

Bosteder/misbrugscentre 
 
 

Delvis anvendelse 

 
 

Bosteder/misbrugscentre 
 
 

Apotekerne  
 
 Forsvaret 
 
 Kriminalforsorgen 
 
 

Ambulatorier 
 
 Tandlæger  
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Kvalitetsanalyse - metode 

• Spørgeskemaer om kvaliteten af oplysningerne på FMK-medicinkort i perioden 24. 
juni – 22. august 2016. 
 

• Medicinkort blev gennemgået for 20 på hinanden efterfølgende patienter i: 
 
 

• 2 sengeafsnit:   40 medicinkort 
• 4 ambulatorier:  83 medicinkort 
• 3 almen praksis:   60 medicinkort 
• 3 kommuner:   77 medicinkort 
 

260 spørgeskemaer 
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Kvalitetsanalyse  

• 75 % vurderer at medicinkortet gav dem et 
retvisende billede af patientens aktuelle 
medicin.  
 

• Medicinkortet er et godt udgangspunktet for 
at afdække en patients medicin – også i de 
25% af tilfældene 

 
• FMK medicinoverblikket kan dog aldrig kan 

blive den fulde sandhed. 
 

FMK har i høj grad forbedret Medicinoverblikket 
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Kvalitetsanalyse  

FMK indeholder i stort set alle ordinationer 

• På 90 % af medicinkortene mangler der 
ikke lægemiddelordinationer på 
medicinkortet.  
 

• I 10% mangler der hovedsageligt en 
eller to ordinationer. 
 

• Ikke alle de manglende 
lægemiddelordinationer er præparater, 
som er ordineret af en læge. 
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Kvalitetsanalyse  

• For 84 % af medicinkortene er dosering på 
ordinationer korrekt.  
 

• For 85 % af medicinkortene er ordinationerne 
korrekt registreret på behandlingsstart og 
slutdato.  
 

• 4% indeholder ukorrekte dobbeltordinationer 
 

• 63 % af medicinkortene var ikke ajourført 
 

• 35 % medicinkort indeholder ikke-aktuelle 
ordinationer, heraf: 

• 25 % fra 1-2 ikke aktuel 
ordination 

• 10 % fra 3-8 ikke aktuelle 
ordinationer. 

 
 

Analyseresultater på omfang og fejltyper 

http://intranet/collab/nsi/Kommunikation/Logoer/NSI-SSI-Logo96dpiOutlook.png


Kvalitetsanalyse  

Initiativer 

• Forbedring af kvalitet af data – det er 
vores alles ansvar! 
 

• Indsats  
• Åbne recepter uden ordination 
• Slutdato på behandlingsperiode -

Pencilin – kan der komme slutdato på 
• Seponering af uaktuelle ordinationer  
• Masseseponering af 

ordinationer/recepter 
 

• Ajourføring – det gør en forskel og vi skal 
blive bedre til at ajourføre 
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FMK borger App 
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Spørgsmål ! 



Kommende funktionalitet 

 
I FMK 
• Dosisdispensering 
• AK-behandling 

 
Øvrig funktionalitet 
• FMK APP til borgere 
• Begrænset ordinationsret 
• Påmindelser omkring vacciner i e-boks 
• E-cpr 
• Privatmarkering for borgere 
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Fra udvikling til korrekt anvendelse 

Udvikling af 
central FMK 
funktionalitet 

Udvikling af 
lokal  
FMK 
funktionalitet 

Teknisk 
implementering 

Anvendelses 
procent 

FMK 
tilgængelig 
for bruger 

FMK 
anvendes 
af bruger 

Kvalitet af  
anvendelse 

FMK anvendes 
korrekt af 
bruger 

Analyse 
Spørgeskema 
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