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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 at 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:
Leverandør:
MedCom samt følgegruppe på misbrugsområdet. KL er
EOJ-leverandørerne samt lægepraksisleverandørerne
formand for følgegruppen.
Læse mere om projektet:
https://www.medcom.dk/projekter/faelles-medicinkort-fmk/fmk-paa-misbrugsomraadet
Projektstatus
Analyserapporten skal distribueres til alle interesserede og relevante parter. Analysen skal bruges som inspiration
til de, der endnu ikke har ibrugtaget FMK på misbrugsområdet. Der er på baggrund af analyserapporten bragt
ændringsønsker ind til den centrale FMK.
Projektet lukkes ned med udbredelse af analyserapporten.
Strategisk lige nu
Der arbejdes på, at få adgang til Sundhedsjournaldata for læger på misbrugsområdet. Vi forsøger at beskrive, hvilke
behov misbrugsområdet har for at kunne se data på Sundhedsjournalen.
Fagligt/teknisk lige nu
Der skal afholdes møde med alle it-leverandører på området, hvor MedCom vil fremlægge de anbefalinger der er i
analyserapporten ift. hvordan de kan udvikle ét system, der kan håndtere både den lægefaglige del og den
sygeplejefaglige del på et misbrugscenter.
Risikolog
Det er fortsat svært at tage FMK i brug i flere forskellige systemer, da der p.t. kun er ét system, der håndterer både
den lægefaglige del og den sundhedsfaglige del. Patientsikkerhedsmæssigt er det ikke optimalt, at skulle benytte
flere forskellige systemer til henholdsvis dokumentation, hentning af medicinændringer, lagerstyring og diverse
indberetninger. Derudover er der en stor usikkerhed i, at mange misbrugscentre slet ikke er koblet til det danske
sundhedsdatanet og dermed ikke får oplysninger omkring borgerens tilstand andre steder fra.
Milepæle
Plan
Nået
1. Nedsættelse af følgegruppe
2. Nedsættelse af pilotgruppe
3. Igangsætning af analysearbejdet
4. Afholdelse af nye netværksmøder
5. Afholdelse af nye netværksmøder

Monitorering

31.03.2018
05.09.2018
01.10.2018
31.12.2018
31.08.2019

Er nået
Er nået
Er nået
Er nået
Er nået

Opgørelsen viser, at:
FMK på misbrugsområdet 96 kommuner og 5 region har svaret.
•

•

•

Har eget misbrugscenter
–

68 kommuner

–

1 region

–

(27 kommuner og 4 regioner har ikke eget misbrugstilbud)

Lægen anvender FMK
–

Via lægepraksissystem: 13 kommuner

–

Via FMK-online: 56 kommuner & 1 region

Øvrigt sundhedsfagligt personale anvender FMK
–

EOJ-system: 39 kommuner

–

FMK-online: 19 kommuner & 1 region

