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Det mener apotekerne om FMK – Fælles Medicinkort

FMK er en gevinst for patientsikkerheden
Alle sundhedspersoner
har ansvar for, at oplysninger i FMK altid er
ajourførte, så de kan
bruges til at give borgerne den bedste behandling.



FMK hjælper apotekerne med at sikre, at borgerne får
den rigtige medicin. FMK giver apotekerne overblik over
borgernes medicin og recepter og dermed et bedre
grundlag at rådgive ud fra. Apotekspersonalet kan blandt
andet se, om der er dobbeltordinationer eller uhensigtsmæssig brug af flere forskellige slags medicin.



Borgere, som bruger mange slags medicin, bør tilbydes
dosispakket medicin. Der bør snarest muligt udvikles et
fælles dosismodul i FMK, som skal ibrugtages af apoteker,
læger, sygehuse, og plejepersonale. Dosismodulet er
nødvendigt for, at det kan være nemt og sikkert at dele
information om dosispakket medicin mellem læger, apoteker og plejepersonale.



Fejl i medicineringen er et stort problem. Mange af fejlene skyldes manglende overblik over, hvilken medicin der
er udskrevet og udleveret til borgeren. Det Fælles Medicinkort (FMK) skaber grundlaget for, at alle sundhedspersoner kan dele de samme ajourførte oplysninger om borgerens medicin.



I dag overføres ca. 95 pct. af recepterne til apotekerne
via FMK. Anvendelse af papir-, telefon- og faxrecepter bør
begrænses til et minimum og bør kun undtagelsesvis
være tilladt. Ordination af afhængighedsskabende lægemidler bør kunne være tilladt gennem FMK.



FMK rummer personfølsomme data om borgernes medicinforbrug. Det kræver meget høj datasikkerhed. Adgangen til oplysningerne skal både nu og i fremtiden være
nøje afgrænset til sundhedspersoner. Et effektivt logningssystem skal sikre borgerne mod misbrug.



For at høste gevinsterne ved FMK skal systemet anvendes
af alle sundhedspersoner, der har en rolle i borgernes behandling og brug af medicin. Det gælder praktiserende
læger, speciallæger, sygehuse, apoteker, og plejepersonale i kommunerne. Det er afgørende, at alle parter bruger og løbende opdaterer systemet. FMK er kun så stærkt
som det svageste led. Alle involverede sundhedspersoner
har et ansvar for at sikre, at oplysninger i FMK altid er
ajourførte, så de kan bruges af andre sundhedspersoner i
behandlingen.

Baggrund
FMK er et system, som drives af staten. FMK indeholder oplysninger om alle borgeres recepter og aktuelle behandling
med medicin.

