Social og sundhedsområdet

FMK og beskedudveksling på misbrugsområdet
Dato: November 2018

Projektleder: Karina Hasager Hedevang

Formål:
Implementering af Fælles Medicinkort samt beskedudveksling via MedCom standarderne på misbrugsområdet.
Tilbage i januar 2017 blev der udarbejdet en analyserapport for at afdække mulighed for implementering af FMK på
social- & misbrugsområdet. På baggrund af analyserapporten blev der i den Nationale Bestyrelsen for Sundheds-it
igangsat en stimuleret udbredelse af FMK på de to områder i hele 2017.
Ifølge analyserapport var ønsker og behov så forskellige for de to områder, at det ikke gav mening at køre projekterne
som et samlet projekt. Anbefalingerne blev derfor, at der skulle køre to forskellige projekter:
•
•

Et projekt på misbrugsområdet med en lineær styret proces ift. at få lægerne til at tage FMK i brug. Herunder
også at implementere relevante MedCom standarder, så der bliver mulighed for kommunikere elektronisk
med andre parter i sundhedssektoren.
Samt et projekt på socialområdet, hvor der anbefales en stimuleret udbredelse af FMK samt ibrugtagning af
MedComs korrespondancemeddelelse.

Deltagere:
MedCom samt følgegruppe på misbrugsområdet. KL er
formand for følgegruppen.

Leverandør:
EOJ-leverandørerne samt lægepraksisleverandørerne

Læse mere om projektet: https://www.medcom.dk/projekter/faelles-medicinkort-fmk/fmk-paa-misbrugsomraadet
Projektstatus
I Følgegruppen for misbrugsområdet er det vedtaget, at analyseprojektet igangsættes primo januar 2019 og afsluttes
ultimo marts 2019. Forberedelse til analysearbejdet er igangsat. Der er sat eksterne konsulent på, til at gennemføre
analysearbejdet.
Analyseprojektet skal klarlægge de forskellige arbejdsgange og efterfølgende beskrive, hvordan de kan itunderstøttes samt få beskrevet en ”best practice” på misbrugsområdet.
Analysen skal bruges til inspiration for dem, der enten ikke har ibrugtaget FMK endnu, eller som gerne vil i gang med
elektronisk kommunikation med andre parter i sundhedssektoren.
Der skal analyseres på arbejdsgange med FMK-online samt arbejdsgange med et lægepraksissystem. Derudover
skal det beskrives, hvilken forskel FMK har gjort, samt anbefalinger til, hvordan man kommunikerer elektronisk vha.
MedCom standarderne. Endvidere kan analysen komme med anbefalinger til videreudvikling af den nationale FMKløsning.
Strategisk lige nu
Der bliver medlemmer fra følgegruppen, der skal deltage i analysearbejdet. Projektgruppen vurderer hvilke parametre
der skal analyseres på, og udvælger derefter hvilke misbrugscentre, der skal deltage i analysearbejdet.
Derudover skal der laves en opfølgning på hvert af de 147 misbrugscentre i hele landet for at finde ud af, hvem der
har ibrugtaget FMK, og hvem der endnu ikke er kommet i gang. Det er vigtigt i projektet at vide, hvor MedCom skal
sætte ind og yde støtte og support til implementering af FMK, så vi sikre at alle læger på misbrugsområdet bruger
FMK 100% ved projektafslutning.
Fagligt/teknisk lige nu
FMK programmet har lavet en test, som alle leverandører til FMK skal gennemføre. Den skal vise, om
leverandørerne kan hente SOR data ind. Først når alle leverandørerne kan hente SOR data, kan funktionaliteten
igangsættes og vi kan trække statistiktal på, hvem der har ibrugtaget FMK på misbrugsområdet.
Risikolog
Det kan være svært at udpege hvem der ikke har taget FMK i brug før SOR er opdateret. Der er derfor en risiko for,
at vi ikke fanger dem, der endnu ikke er i gang, før projektet slutter.
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Milepæle

Plan

Nået

1. Nedsættelse af følgegruppe
2. Nedsættelse af pilotgruppe
3. Igangsætning af pilotfase
4. Afholdelse af nye netværksmøder

31.03.2018
05.09.2018
01.10.2018
31.12.2018

Er nået
Er nået
Afventer
Afventer

Monitorering
Før SOR er blevet opdateret, kan vi ikke monitorere på, hvilke misbrugscentre der har taget FMK i brug.
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