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FMK – Overblik
2006 – Lægemiddelstyrelsen laver FMK v. 1.0
2008 – Beslutning om national løsning,
programforberedelse, Business Case mv.
2009 – FMK programmet igangsættes
Udvikling af ca. 25 lokale FMK-versioner inkl.
Integration til central FMK
Organisatorisk implementering i praksis, på
hospitaler, vagtlæger mv.
2014 – Rigsrevisionens beretning om FMK
2014 – Fuld teknisk implementering i
praksissektoren og på hospitaler
2015 – Fuld teknisk implementering i kommunal
hjemmepleje

FMK – 7 år efter
Siden beslutning om at gøre FMK til en national løsning, har
IT anvendelsen ændret sig markant

•

•

•

Borgerne forventer:
• At deres data er tilgængelige på tværs af løsninger og
sektorer
• Empowerment og inddragelse i egen – og pårørendes behandling
• Privatlivsbeskyttelse med ret til at vælge om, og med hvem,
data deles (privacy)
Sundhedsfaglige forventer:
• Mere sammenhængende løsninger og flere informationer
• Hurtigere tilgængelighed af informationer
Teknisk er der sket store ændringer:
• Sikkerhedsløsninger er udbredt – f.eks. digital signatur
• EPJ er konsolideret på regionsniveau

FMK-programmet har skabt mere end FMK
Ud over en foranderlig verden, har FMK-programmet skulle tackle:
• Forskellige interessenter med forskellige behov
• Både offentlige og private aktører
• En kompleks teknisk løsning med mange del-systemer
• Udbredelse af en fælles løsning i forskellige faglige kulturer
• Flere statslige omorganiseringer
• … og meget mere …
Det har givet erfaringer, der gerne skulle kunne genbruges i
kommende projekter

Genbrug til andre nationale programmer
Samarbejdsmodel
Tværsektoriel governance
• Organisering ift. program- og systemforvaltning
• Processer for opgradering
• Processer for ændringshåndtering og ny funktionalitet
Certificeringskoncept
• Certificeringskriterier og testcases
• Heldags certificeringsbesøg
• Godkendelse af lokal FMK-løsning
Nationalt roadmap
• 3-4 årigt roadmap for central FMK løsning

Genbrug til andre nationale programmer
Involvering og samarbejde
Involvering og dialogbaseret samarbejde
• Teknikergruppe
• Klinikergruppe
• Projektledermøder
Inddragelse af borgeren
• Patient empowerment (borgeren som aktiv part)
• Adgang til børns data for forældre og værge
• Håndtering af privatlivsbeskyttelse
Monitorering af udbredelse
• Anvendes lokalt som opfølgning f.eks. på afdelingsniveau
• Rapporteres til national opfølgning
• Dækker både teknisk implementering og konkret anvendelse

Genbrug til andre nationale programmer
Brug af fælles national infrastruktur
FMK har drevet (videre)udviklingen af en række fælles nationale
infrastrukturkomponenter:
• Digital signatur adgang for sundhedsfaglige
• Stamdata services (fx CPR)
• Advis-service, der kan notificere om ændringer i data
• Samtykke service, hvor borgeren giver positivt/negativt
samtykke til at se medicinoplysninger
• Min log, som også udstilles på sundhed.dk
• Behandlingsrelations-check og log-opfølgning
• Nationale testmiljøer med sammenhængende testdata

FMK – forandring i hverdagen
I takt med udbredelsen af FMK erkendes en ny verden…
De sundhedsfaglige deler medicindata
• Ikke længere lokale versioner af borgerens medicinkort
• Alle skal anvende korrekt og rettidigt
• Borgeren kigger med
Lovgivningen er lavet til en verden FØR nye digitale løsninger.
FMK gør tidligere udfordringer transparente
• Uhensigtsmæssigheder bliver tydeligere
• Tidligere ‘vi plejer’ kultur udfordres og opstrammes

Hvad sker der nu…
•

Fokus på fuld og korrekt anvendelse

•

Nye funktioner
• Dosisdispensering
• AK-behandling
• E-CPR-nummer

•

Nye anvendere på FMK
• Apoteker
• Kommunale socialområde
• Kriminalforsorgen
• Forsvaret

•

Fælles styringsmodel
• Fælles roadmap
• Implementering af FMK-governance
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