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Projektleder: Alice Kristensen

Formål:
At medvirke til at sikre korrekt brug af FMK i lægepraksis og hjemmeplejen samt skabe fælles forståelse for
vigtigheden af at anvende FMK korrekt.
Projektgennemførelsen vil via aktiviteter, kommunikation og formidling medvirke til at sikre:
•
•
•
•
•
•
•

tillid til FMK
fuld anvendelse af FMK
korrekt anvendelse af FMK
forståelse for vigtigheden af tværsektorielt samarbejde
fuldt overblik over, hvilken medicin patienten får
højnet patientsikkerhed
klar ansvarsfordeling ved løsning af tekniske problemstillinger

Deltagere:
Leverandør:
Alle brugere af FMK, systemleverandører, Sundhedsdata- Lægesystem- og omsorgsjournalsystemleverandører
styrelsen, Apotekerforeningen, KL, DR, PLO og FAPS
Læs mere om projektet: http://medcom.dk/projekter/faelles-medicinkort-fmk
Projektstatus
•

Alle lægepraksis- og hjemmeplejesystemer er godkendt og certificeret til gældende FMK-version(er). Lægevagtsystemet og enkelte mindre systemer udestår, men alle har dato i kalenderen til certificering i 2017.

•

Alle 98 kommuner er teknisk og organisatorisk implementeret til FMK på det traditionelle ældreområde

•

4 speciallægepraksis mangler at komme på FMK. Alle almen praksis har implementeret FMK.

Strategisk lige nu
•

Fokus på at sikre, at alle leverandører kører version 1.4.4 så roadmap overholdes.

•

Fokus på sikring af korrekt anvendelse af FMK bl.a. via MedComs opsamlingsfunktion, deltagelse i projekt
omkring kvalitetsstatistik og de forskellige grupper under FMK´s governancestruktur.

•

Ajourføringsgrad for almen praksis monitoreres og udstilles på MedComs hjemmeside

•

Kontakt med tandlægesystemleverandører i forbindelse med ny receptbekendtgørelse

Fagligt/teknisk lige nu
•

End-2-end test ift. national åbning for pausering med datoer (alle systemer skal være på version 1.4.4)

•

Sikre at alle leverandører, som anvender FMK, skal være certificeret til version 1.4.4

•

Arbejde med initiativer til korrekt anvendelse af FMK på baggrund af kvalitetsstatistikprojekt i regi af Sundhedsdatastyrelsen

Risikolog
•

Tidligere versioner af FMK kan ikke lukkes pr. 31.12.17, hvis ikke alle systemer er certificeret.

•

Understøttelse af dosisdispensering i FMK forsinkes, da implementeringsplan for brug af FMK på apoteker
ikke er fastlagt

•

At vi ikke får kendskab til og viden om de udfordringer og ukorrekt brug af FMK, som opstår blandt brugerne

Milepæle

Plan

Nået

1. Godkendelse af roadmap 2016-18
2. National end2end test gennemført
3. National end2end test gennemført
4. Minimeret antal af indberetninger om fejlbrug samt UTH ift. FMK

Q2 2016
Q3 2016
Q3 2017
Q4 2017

Q3 2016
Q3 2016
Q3 2017
Q4 2017

1

Monitorering

Korrekt anvendelse af Fælles Medicin Kort

Procentandel ajourføringer ift. FMK-konsultationer i almen praksis for alle borgere

Procentandel ajourføringer ift. FMK-konsultationer i almen praksis for borgere med kommunal
medicinadministration
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