
 

 1 / 1 

 

Nyt tiltag på FMK -  forbedret kommunikation om behandling 

med Marevan og Marcoumar 

 

Læs med her – som ansvarlig for din patients VKA-behandling (Marevan og Marcoumar).  

FMK kan nu vise den daglige dosering og planlagte kontroldatoer for VKA-ordinationer. Dit medicinmodul 

understøtter dette. Vær derfor opmærksom på, at din lægepraksis får indarbejdet funktionen. Dette er et 

væsentlig tiltag i forhold til patientsikkerheden. 

 

Hvilke patienter skal du være opmærksom på? 

Det drejer sig om patienter, hvis VKA-behandling du følger i din lægepraksis.  

 Du kan oprette doseringen i et ugeskema, der repeteres. 

 Du kan oprette et opstarts-/justeringsforløb. 

 De 2 muligheder kan desuden kombineres.  

 Du kan tilføje en kontroldato, hvis det er relevant.  

Hidtil er hovedparten af VKA-ordinationer oprettet som ´efter skriftlig anvisning´. Samt der er sendt en 

korrespondance meddelelse til kommunen eller patienten har fået oplysningerne på et papirskema.  

Vi vil anbefale, at du af hensyn til patientsikkerheden ændrer disse ordinationer til den nye struktur, når 

patienten kommer til kontrol eller efterspørger en ny recept.  

Formålet er patientsikkerhed.  Det nye FMK-tiltag understøtter, at kommunen og hospitalet kan overføre 

disse doseringer og kontroldatoer til deres medicinadministrationssystem uden manuel indtastning. Pati-

enten kan se den daglige dosering i app’en Medicinkortet eller på printet fra FMK. Skal din patient på 

hospitalet eller til tandlægen, har de ligeledes adgang til at se den daglige dosering og næste planlagte 

kontroldato.  

 

Hvorfor ændres dette og hvordan sker implementeringen? 

Sundhedsprofessionelle har gennem mange år efterspurgt, at FMK kan vise den daglige dosering. Vi håber, 

at du vil tage godt imod tiltaget og dermed bidrage til, at vi får kommunikeret sikkert omkring dette risi-

kolægemiddel.  

Når du har ændret til den nye ordinationstype, skal der ikke sendes en korrespondancemeddelelse til 

kommunen. Kommunen modtager i stedet en notifikation fra FMK ved dosisændring og ny kontroldato. 

Tag gerne en snak med kommunen om den nye arbejdsgang. 

Denne VKA implementering sker som en løbende udrulning. Regionerne har deres systemer klar i foråret 

2022. Dette betyder, at lægepraksis og hospitaler tager funktionen i brug, når eget medicinmodul er klar.  

 

Hvor kan du få hjælp? 

Har du spørgsmål til funktionen i dit lægesystem, kan du rette henvendelse til deres support.   

 

Vi håber, at du bliver glad for dette længe ønskede forbedringstiltag på FMK. 

Sundhedsdatastyrelsen, FMK-teamet. 
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