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Pointer
 I har overværet en milepæl!

 Vi har set delte data på tværs af sektore I
behandlernes egne systemer

 FMK er et kvalitetsudviklingsprojekt
 FMK programmet har potentialet til at koble
“EPJ familien” med “Kvalitetsfamilien” med
“Praksisfamilien”
Praksisfamilien og “Kommunefamilien”
Kommunefamilien –
brug det som en anledning til at få talt
sammen.
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udbredelsesprojektet, men alle dele af
sundhedsvæsenet deltager

Overordnet milepælsplan – FMK
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Afslutning af Pilot
Bevilling afsluttet
Lovgivning vedr. brug af FMK på plads
Udvikling af Bølge 1 LPS og EPJ systemer
samt cert. af MedCom afsluttet
Medicinafstemning af læger i bølge 1 på plads
Alle LPS og EPJ systemer i bølge 1 teknisk og
organisatorisk implementeret
Udvikling af Bølge 2 LPS og EPJ systemer samt
certificering af MedCom afsluttet
Udvikling af øvrige systemer afsluttet
Medicinafstemning af læger i bølge 2 på plads
Alle LPS og EPJ systemer i bølge 2 teknisk og
organisatorisk
i t i k implementeret
i l
t t
Udvikling af øvrige systemer afsluttet
Øvrige systemer implementeret
FMK fuldt implementeret

Start
Ibrugtagning
Bølge 1

Slut bølge 1
Start bølge 2

Evalueringsrapport vedr. nytteværdi
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Slut Bølge 3
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Evaluering og
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Udbredelse af FMK
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Udviklingspotentialet (1)
 FMK kan blive en unik datakilde
til at gennemføre kvalitetskontrol
af medicin forbruget i
populationer

 Fx. En samkørsel af
laboratorieværdier og medicinering
for at finde de subpopulationer som
er undermedicineret
 Fx. Bruge FMK til at reducere
NB
medicinspild
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rekommandationer ift.
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Udviklingspotentialet (2)
 FMK kan blive et centralt sted at gennemføre
kvalitetskontroller på individ niveau fx.











Cavekontrol
Interaktionskontrol
Substitutions guides
Medicin sanering vha. Interaktive guidelines
Graviditet/amning
Dosisberegning – børn
Medicinpriser
”Dobbelt dosis” kontrol
Bivirknings
g advarsler
Medicinskab

Udviklingspotentialet
 FMK kan udbygges til fx.
fx
 Lettere håndtering af dosisdispensering fra
apoteker
 Erstatte recepter som begreb
 Elektronisk vaccinationskort (er igangsat)

 FMK er prototypen på fremtidens teknologi
ift.
ift
 et nationalt patientindex og Patientens livslange
journal.

