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VKA-implementeringen - successiv

Ca. 32.600 borgere/ordinationer er i Marevan/Marcoumar behandling. Dette 
antal er faldene – formodentlig grundet andre behandlingsmetoder

LPS systemerne understøtter ugeskema og opstarts/justeringsskema. Det har 
de gjort siden medio 2021

Region Midt er startet primo maj 2022

Øvrige regioner har søgt om forlænget dispensation – begrundelsen er større 
releases samt implementeringsvanskeligheder. 

Region Syd har i ambulant regi ibrugtaget CSO og fmk-online.dk per 1. 
november 

Alle ordinationer skal manualet ændres



Afvisningsårsager – ændring per 1. juli

FMK Governance har godkendt nye afvisningsårsager.

Følgende afvisningsårsager er under udfasning og de bliver blokeret per 1. juli:

Receptfornyelsen kræver ny blodprøve

Kontakt din læge hvis recept ønskes

De nye afvisningsårsager kommer på næste slide ☺

Det er meldt ud på fmk-teknik samt ved Tværsektorielt Forum og FMK-teknikker 
møde. 
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Afvisningsårsager – ændring per 1. juli

• Behandlingen er afsluttet

• Receptfornyelsen kræver konsultation

• Kontakt egen læge hvis recept ønskes

• Recepten skal fornys der, hvor du går til kontrol

• Recepten skal fornys af den læge, der sidst udskrev medicinen

• Receptanmodning fortrudt (Forbeholdt patienten eller hjemmesygeplejen)

• Fornyes ikke. Der findes allerede en gyldig recept

• Det er for tidligt at få en ny recept

• Medicinen udleveres fra hospital

• Medicinen kan købes i håndkøb

fmk:extensions:afvisningsarsag [Fælles Medicinkort - Dokumentation] (fmk-
teknik.dk)
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Automatisk viderestilling

FMK har implementeret en automatisk viderestilling som kan ramme 
receptanmodninger i nogle tilfælde. Dette er tiltænkt de situationer hvor en 
receptanmodning forkert fx er sendt til en hospitals-læge, men hvor egen læge 
har ansvaret for behandlingen.

Viderestilling kan derfor ske automatisk ved at lægen på hospitalet afviser 
receptanmodningen med en af følgende årsager:

Kontakt egen læge hvis recept ønskes

Kontakt din læge hvis recept ønskes – udgår per 1. juli

FMK vil forsøge at bestemme patientens personlige læge, og hvis denne kan 
bestemmes, og lægens yder-nummer stadig er gyldigt, vil receptanmodningen 
blive viderestillet til dette ydernummer. Bemærk at hvis egen læge også benytter 
denne årsag, vil anmodningen blot blive annulleret, og ikke viderestillet til sig selv.
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Analysearbejdet omkring recepter/ikke recepter

Analysearbejde for ØA 2022 midler 

Analysen skal afdække, om man med afsæt i ordinationer på FMK, kan 
optimere mulighederne indenfor recepter og udleveringer, uden at gå på 
kompromis med patientsikkerheden. 

Fokus er udlevering på apotek for lægemidler med udlevering B 

Lægen kan tage beslutning om patienten er i målgruppe for dette tiltag. 

Recepten forsvinder ikke  - vi skal fortsat kunne dokumentere i EU

Vi har input fra STPS, PLO/DSAM, KL og et møde med Danmarks 
apotekerforening i vente. 
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FMK-online, ny brugergrænseflade

Hvorfor: WCAG – tilgængelighedskrav

Hvordan: Redesign af brugergrænsefladen på FMK, DDV, TAS og BEM

Hvor: Fmk-online.dk

Hvornår: Forventes ultimo oktober.

Kommunikation: Nye vejledninger

Hvad sker der lige nu: Vi udvikler, derefter bliver der en test og certificering. 

I får en kort demo – Husk vi er ikke færdige med tilretninger 
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