
   
 

 

Titel: Dosisdispensering i det Fælles Medicinkort (FMK) 

Oplægsholder: Lars Seidelin Knutsson, teamleder for FMK, Sundhedsdatastyrelsen 

Resumé: 
Dosisdispensering er en helt ny funktion i Fælles Medicinkort (FMK), som vil skabe transparens og 
forbedre arbejdsforholdene for sundhedspersoner på tværs af sektorer og øge sikkerheden for 
patienter.  
 
Patienter i stabil medicinering kan få medicin for en 14-dages periode pakket i små poser. Det gør 
det lettere at holde styr på medicinen og er med til, at patienterne tager deres medicin korrekt. 

Situationen i dag for dosisdispensering er, at læger er nødt til at udstede en ny 
dosisdispenseringsrecept, hvis de skal ændre dosering på en lægemiddelordination, og 
kommunerne skal ringe til lægen for at forny en dosisdispenseringsrecept. Dette og meget andet 
forbedrer den nye funktion med dosisdispensering på FMK, der lanceres i Q1 2020. Funktionen vil 
gøre det lettere at håndtere medicinen korrekt og vil desuden forbedre understøttelsen, hvis der 
ændres på medicineringen.  
 
Løsningen vil bl.a. medføre disse forbedringer på FMK i starten af 2020:  

• Alle sundhedspersoner vil kunne se dosisdispenseringskortet på FMK 
• En justering af dosering på lægemiddelordinationen vil afspejles på 

dosisdispenseringskortet 
• Seponeres en lægemiddelordination, der har en tilhørende dosisdispenseringsrecept, 

fjernes ordinationen fra dosisdispenseringskortet fra næste pakke med dosisdispenseret 
medicin 

• Det bliver synligt i FMK, hvornår en periode med dosisdispenseret medicin starter og 
slutter.  

• Ved indlæggelse kan lægen sætte dosisdispenseringskortet i bero i sit eget system 
• Der bliver automatisk foretaget receptfornyelsesanmodninger for 

dosisdispenseringsrecepter. 

Sundhedspersoner bruger i forvejen FMK for nem adgang til opdaterede medicinoplysninger om 
deres patienter. Den nye funktion sikrer en hurtigere og nemmere adgang til dosisdispensering.  

3 budskaber som deltagerne kan forvente at få med fra oplægget 
 Hvordan vil dosisdispensering virke i fremtiden igennem Fælles Medicinkort? 
 Hvad skal sundhedspersoner gøre anderledes end i dag ift. dosisdispensering? 
 Hvorfor giver det god mening at have dosisdispenseringskort på Fælles Medicinkort?  
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