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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 at kommunikere
elektronisk med andre parter i sundhedssektoren.
Deltagere:
Leverandører:
De kommunale og regionale institutioner der ønsker at EOJ-leverandørerne
tage FMK i brug
Læs mere om projektet:
https://www.medcom.dk/projekter/faelles-medicinkort-fmk/fmk-paa-socialomraadet
Projektstatus
Vi har fået tilbagemeldinger fra alle kommuner ift. ibrugtagning af FMK på socialområdet. Ved udgangen af 2019 vil
89 af alle 98 kommuner have ibrugtaget FMK enten via et FMK-integreret EOJ-system eller FMK-online (7
kommuner har ikke et socialt botilbud)
Der vil i efteråret blive inviteret til afsluttende netværksmøder i hver af de 5 regioner. Efterfølgende vil det sociale
område blive inviteret med til netværksmøder sammen med det traditionelle ældreområde.

Strategisk lige nu
Der er fortsat meget fokus på at igangsætte MedCom korrespondancemeddelelsen de steder, hvor de vælger at
ibrugtage FMK via et FMK-integreret EOJ-system. Det er en stor gevinst for alle parter, at socialområdet også kan
kommunikere elektronisk med andre parter i sundhedssektoren via MedCom korrespondancemeddelelse.
Fagligt/teknisk lige nu
SOR-oprydningen er fortsat i gang. Når oprydningen er færdiggjort, kan vi begynde at se via FMK, hvor den enkelte
borger har medicinhåndtering henne. Derudover vil vi også kunne begynde at trække statistiktal på, hvilke botilbud
der henter data fra FMK.
Risikolog
Da det ikke er et SKAL-projekt for kommunerne, kan samarbejdsparterne ikke vide, hvem der har ibrugtaget FMK,
og hvem de fortsat skal give manuelt besked om ændringer i borgerens medicin.
Milepæle

Plan

Nået

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

30.09.2018
31.12.2018
31.12.2019

Er nået
Er fortsat i gang
Afventer
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Monitorering

FMK på socialområdet
Nedenstående data beror på kommunernes egen tilbagemelding via spørgeskemaundersøgelsen:

•

•

•

•

Henter data fra et FMK-integreret system
–

65 kommuner

–

2 regioner

Henter data fra FMK-online
–

6 kommuner

–

1 regioner

Hvor mange er endnu ikke i gang?
–

20 kommuner er endnu ikke i gang med implementering af FMK, men 18 ud af de 20 har en plan for
ibrugtagning af FMK inden udgangen af 2019

–

7 kommuner har ikke et socialt botilbud

Bruger korrespondancemeddelelsen
–

61 kommuner

–

2 regioner
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