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• Baggrund og status på projektet ”Udbredelse af FMK samt 

beskedudveksling via MedCom standarder på misbrugsområdet”

• Udfordringer i projektet

• Hvordan vi (forsøger) at løse dem?

• Spørgsmål?

Agenda
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• I økonomiaftalen for 2016 afsat kr. 0,5 mio. til at 

gennemføre en analyse vedrørende anvendelse 

og udbredelse af FMK til socialområdet 

(bosteder) og rusmiddelområdet 

(misbrugscentre)

• På baggrund af den analyserapport er der i 

MedCom11 programmet igangsat et projekt, der 

har til hensigt at udbrede Fælles Medicinkort 

samt MedCom standarderne på 

misbrugsområdet

Baggrund for projektet

FMK



• Primær opgave: at alle læger på misbrugsområdet ordinerer alt i 

FMK fra første kontakt med borgeren

• Sekundær opgave: ibrugtagning af MedCom standarderne

MedCom skal yde støtte og sparring til de misbrugscentre, der 

ønsker at ibrugtage MedCom standarder til elektronisk 

kommunikation med andre parter i sundhedssektoren

Status på projektet 



Analyserapport fra 2017
- Hvilke it-systemer bruger I i forbindelse med medicinordination?

Response Chart Percentage Count

Vi anvender ikke it-systemer i forbindelse med 
medicinordination

11% 10

FMK Online 38% 33

Bosted System (EG, tidl. Team Online) 17% 15

inCorp Portal (EG, tidl. Team Online) 3% 3

KMD Nexus (tidl. Avaleo Caseflow, Uniq Liv, 
Uniq Omsorg)

1% 1

KMD EKJ 10% 9

CSC Vitae (CSC Omsorg, CSC Sundhed, CSC 
Social)

7% 6

BB-journal 3% 3

HD eKJ/HD Medicin (HD support) 3% 3

Lægepraksissystem, angiv hvilket 5% 4

Andet, angiv venligst 15% 13

Ved ikke 7% 6

Total Responses 87
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147 misbrugscentre fordelt på 71 kommuner og 5 regioner

• Svarene viste:

 42 kommuner/regioner har taget FMK i brug 

 14 kommuner/regioner forventer at komme i gang i 2018

 20 kommuner har ingen planer endnu!!

• 27 kommuner har ikke et misbrugstilbud

Hvad betyder ibrugtaget FMK??

Opfølgning på analyserapporten 
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Udfordringer i projektet

• Ikke alle læger ordinerer alt i FMK fra første kontakt

• Der er i dag ikke ét system, der kan håndtere både:

 Adgang til at ordinere i FMK

 Lægefaglig journalføring

 Sygeplejefaglig journalføring

 Lagerstyring

MedCom standarder

• Monitorering (SOR)

• Manglende ydernummer 

• Manglende kendskab til elektronisk kommunikation generelt

• Et nyt område for MedCom 



• Følgegruppe nedsat til sparring for MedCom i hele projektperioden

• KL er formand for følgegruppen

 Følgegruppen skal deltage i et analysearbejde, der 

igangsættes

 Vidensdeling om analysearbejdet på kommende 

netværksmøder

• Ekstern konsulent, Morten Thomsen, XSC på til at gennemføre 

analysearbejdet:

 Gennemføres interviews med følgegruppens medlemmer

 Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser 

Hvordan løser vi udfordringerne



Analysen deles op i to dele:

Primær opgave - implementering af FMK 

• Hvordan håndterer man FMK ud fra følgende scenarier:

– FMK-online & EOJ-system

– Lægepraksissystem & EOJ-system

Sekundær opgave – implementering af MedCom standarderne

• Hvilke MedCom standarder er relevante at anvende for læger 

på misbrugsområdet (hvis de har et lægepraksissystem) 

• Hvilken type information sendes og modtages?



• Endnu en opfølgning ift. ibrugtagning af FMK

 Kontakt til de misbrugscentre, der endnu ikke har ibrugtaget FMK

• Beskrive hvilke scenarier, der skal analyseres på i arbejdsgangs-

beskrivelserne

• Igangsæt analysearbejdet januar 2019

 Gennemføre interviews med deltagerne fra følgegruppen

 Udarbejde arbejdsgangsbeskrivelser

• Netværksmøder

 Kommunikation om analysearbejdet så vi når i mål inden 

udgangen af 2019

Næste skridt i projektet



Spørgsmål ?


