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Vejledning til oprettelse af bemyndigelser til FMK og DDV 
(registrering af medhjælpere for sundhedsfaglige personer) 

 
 
Log på www.fmk-online.dk   for registrering af bemyndigelse   

 
Herefter kommer brugeren til billedet, hvor den NemID/ digitale signatur skal vælges og 
koden indtastes. 

 
 
Når brugeren er logget ind vises dette billede: 

  

 
 
Klik på ”Vis bemyndigelse” 
 
Her kan man tilføje nye bemyndigelser eller se, hvilke personer der er bemyndiget af 
brugeren.  
 

Tilføj medhjælper bemyndigelser: 
Her kan brugeren oprette medhjælpere. 
Klik på ”Tilføje medhjælper bemyndigelser”.  
 

http://www.fmk-online.dk/
mailto:medcom%40medcom.dk?subject=Bestilling%20af%20tilg%c3%a6ngeligt%20dokument&body=Afsend%20denne%20e-mail%20for%20at%20bestille%20en%20sk%c3%a6rml%c3%a6ser-%20og%20tastaturvenlig%20udgave%20af%20f%c3%b8lgende%20dokument%3a%0D%0A%0D%0Avejledning_bemyndigelse_maj2013.pdf%0D%0A%0D%0AMed%20venlig%20hilsen%0D%0AMedCom
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Herefter kommer dette skærmbillede: 
 
For læger 

 
 
For sygeplejersker: 
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Skriv medhjælpens cpr.nr. og vælg system (FMK eller DDV), som medhjælpen skal have 
bemyndigelse til. HUSK at oprette medhjælpen i begge systemer, hvis vedkommende skal 
have rettigheder til både FMK og DDV.  
Når man har valgt, hvilket system medhjælpen skal have bemyndigelse til fremkommer de 
rettigheder, som medhjælpen efterfølgende vil få tildelt.  
HUSK at afslutte registreringen med at klikke på ”Opret”.  
 

Bemyndigelse til andre CVR nummer: 
Hvis medhjælpen skal have adgang til FMK for andre CVR numre end det som er opgivet, 
skal man fjerne fluebenet (se blå pil).   

 
 

 
Begræns medhjælpens rettigheder: 
Medhjælpen vil få de rettigheder som er markeret med et flueben. Hvis man fjerner et 
flueben fjernes rettigheden for medhjælpen.   
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DDV: 

 
 

 
Se en samlet oversigt over de medhjælpere som er bemyndiget til at 
arbejde på vegne af brugeren:

 
 
 
Nederst i skærmbilledet kan brugeren se en samlet liste over de personer, vedkommende 
har bemyndiget til arbejde på vegne af brugeren..  
 

Log oplysninger på medhjælperne: 
Lægen kan følge medhjælpernes opslag på FMK ved at klikke på ”Medhjælpslog”. 
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Herefter vises en samlet oversigt over samtlige medhjælperes opslag på FMK.  
 
 

Vedligeholdelse af bemyndigelser til FKM og DDV for medhjælpere 
 
Det er vigtigt at brugeren til enhver tid sikrer sig, at listen af bemyndigede medhjælpere er 
ajour. Når en medhjælper ikke længere skal være bemyndiget af den pågældende person, 
f.eks. i forbindelse med jobskifte eller lign., skal medhjælpen fjernes fra listen. 
Medhjælpen vil derefter ikke kunne få adgang til FMK og DDV, som bemyndiget 
medhjælp og derved ikke længere kunne handle på vegne af den bemyndigende person. 
Det foregår i samme menupunkt som selve tilføj medhjælper bemyndigelser . Klik på 
krydset til højre for den medhjælp, som skal have fjernes sine rettigheder, som medhjælp 
for brugeren.  

 
 
 
 
Herefter skal lægen bekræfte at medhjælpen ikke længere skal være bemyndiget, som 
lægens medhjælp.  
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