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Stimuleret udbredelse af FMK samt korrespondancemeddelelsen på socialområdet
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:
•

En stimuleret udbredelse af FMK samt ibrugtagning af MedComs korrespondancemeddelelse på
socialområdet
• Samt 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.
Deltagere:
Leverandører:
De kommunale og regionale institutioner der ønsker at
EOJ-leverandørerne
tage FMK i brug
Læse mere om projektet: https://www.medcom.dk/projekter/faelles-medicinkort-fmk/fmk-paa-socialomraadet
Projektstatus
Der er afholdt nye netværksmøder i alle 5 regioner. Der har været stor tilslutning til møderne. På møderne er der
lavet en opfølgning via et spørgeskema på, hvor langt hver enkelte kommune er kommet med implementering af
FMK på deres sociale tilbud. Det giver os et overblik over, hvem der har ibrugtaget FMK og hvem der afventer.
Dermed kan vi også bedre fokusere indsatsen de steder, hvor man endnu ikke er kommet i gang.
Der har været et stort ønske om efterfølgende at få besøg af MedCom. Disse møder er vi i gang med at planlægge.
Der skal ydes støtte og support for at sikre, at det enkelte sted igangsætte en implementering af FMK på en sikker og
fornuftig måde.
Strategisk lige nu
Der er meget fokus på at igangsætte MedCom korrespondancemeddelelsen de steder, hvor de vælger at tage FMK i
brug. På netværksmøderne har vi erfaret, at det har været den største gevinst, at igangsætte brugen af
korrespondancemeddelelser i arbejdet med FMK. Dokumentation omkring borgeren bliver journaliseret i EOJsystemerne og det mindsker risikoen for medicineringsfejl og dobbeltindtastning med risiko for fejlfortolkning fra
telefonbesked. Det har for alle været en kæmpe gevinst, at tage MedCom korrespondancemeddelelsen i brug. Vi her
derfor meget fokus på denne del. Både ift. at informere om brugen af korrespondancemeddelelsen, men også ift. at
hjælpe kommunerne i samarbejdet med almen praksis.
Fagligt/teknisk lige nu
SOR oprydningen er en forudsætning for, at vi kan monitorere på fremgangen af ibrugtagningen af FMK på
socialområdet. Dette arbejde er i gang i MedCom. Det kræver en kontakt til hver enkelte kommune for at få placeret
de sociale institutioner korrekt. Derudover skal der laves en alm. oprydning af kommunernes nuværende struktur i
SOR.
Risikolog
FMK programmet har lavet en test, som alle leverandører til FMK skal gennemføre. Den skal vise, om
leverandørerne kan hente SOR data ind. Pt. mangler der en kun en enkelt EOJ-leverandør før alle kan hente SOR
data ind.
Hvis de praktiserende læger ikke ønsker at kommunikere elektronisk med de sociale institutioner, kan det blive svært
at igangsætte MedCom korrespondancemeddelelsen på socialområdet.
Milepæle

Plan

Nået

1. Afholdelse af netværksmøder i alle 5 regioner
2. SOR oprydning
3. Afholdelse af netværksmøder i foråret 2019 i alle 5 regioner

30.09.2018
31.12.2018
31.03.2019

Er nået
Afventer
Afventer
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Monitorering

FMK på socialområdet
Vi har ingen monitoreringstal på, hvor mange institutioner der har taget FMK i brug. Dette kan ikke fremvises før SOR
er opdateret og FMK programmet er begyndt at trække data fra SOR.
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