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NOTAT 

Til: Forretningsudvalget 

 

Udvikling i ajourføringsprocenten 
for FMK for indlagte patienter 

Det er korrekt at ajourføringsprocenten for FMK for indlagte over de sidste års 

tid har ligget omkring 70-75 %. Nedenfor er data for den aktuelle ajourførings-

procent for de sidste 5 måneder fordelt på hospitaler. 

 

 

 

For vores tværsektorielle samarbejdspartnere – især kommunerne - er en lav 

ajourføringsprocent af FMK et problem. Dette skyldes, at kommunerne benyt-

ter FMK til at dosere medicin til borgerne inden for hjemme- og sygeplejen. 

Manglede ajourføring betyder, at de er nødt til at kontakte udskrivende hospi-

talsafdeling, for at få sikkerhed for korrektheden af medicinen til den pågæl-

dende borger. Dette er til gene for både kommunerne og hospitalerne. 

 



 

Udvikling i ajourføringsprocenten for FMK for indlagte patienter Side 2  

I Sundhedsplatformen (SP) er der observeret flere mulige årsager til mang-

lende ajourføring af FMK. F.eks. vil en ajourføring blive slettet, hvis der efter 

FMK er ajourført, oprettes nye ordinationer eller recepter. 

Der arbejdes løbende i Center for IT, Medico og Telefoni med at forbedre de 

it-tekniske arbejdsgange i forhold til ajourføring af FMK.  

Med opgraderingen af SP den 17. marts 2021 fik lægerne en ny ”knap”, der 

gør det muligt at ajourføre og acceptere medicinafstemning ved udskrivelse 

med ét klik. Samtidigt blev SP ændret så udstedelse af recepter ikke fjerner en 

allerede foretaget ajourføring af FMK. 

På den lidt længere bane arbejdes der på at lægerne i SP vil få en advarsel, 

hvis de opretter en ny ordination efter de har gennemført en medicinafstem-

ning og ajourført FMK. Det er forventningen denne løsning vil blive implemen-

tereret med den planlagte opgradering af SP i efteråret 2021. 

For at sikre fortsat fokus på at højne ajourføringsprocenten vil Center for 

Sundheds fremadrettet følge udviklingen på området og kontakte hospitalsle-

delserne ved behov.  

Det er forventningen af ovenstående tiltag vil afspejle sig i en forbedring af 

FMK-ajourføringsindikatoren som fremlægges for FU fremadrettet.  
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