
 

Kommissorium for tværsektoriel, proaktiv FMK- gruppe i Region Syddanmark 

Baggrund 

Implementeringen af Fælles Medicinkort (FMK) omfatter mange parter. Sundhedskoordinationsudvalget, Det 

Administrative Kontaktforum (DAK) og de lokale samordningsfora udgør de regionale, tværsektorielle fora, 

der har FMK-implementeringen på dagsordenen. 

Sygehusene og kommunerne har egne, interne FMK-organisationer til at understøtte korrekt anvendelse af 

FMK. Praksisafdelingen samarbejder med PLO Syddanmark, Foreningen af Praktiserende Speciallæger og 

lægepraksissystemerne om at understøtte korrekt anvendelse af FMK i praksissektoren. 

Herudover har MedCom i programmet for MedCom 10 (2016-2017) fokus på korrekt anvendelse af FMK i 

hjemmeplejen og praksissektoren. 

Hver sektor tager således hånd om FMK-relaterede problemer i egen organisation. Men der mangler en 

handlekraftig gruppe af FMK-nøglepersoner, som kan hjælpe parterne på tværs af sektorerne, når der er 

behov for hurtige afklaringer eller fælles udmeldinger. På den baggrund besluttede DAK på møde den 11. 

november 2015, at der under Følgegruppen for behandling og pleje skal nedsættes en proaktiv FMK-gruppe 

til at følge og understøtte de forskellige sektorers implementering af FMK. FMK-gruppen skal sikre en tæt 

kobling mellem den viden, man opnår i arbejdsgruppen og FMK-arbejdet i de lokale samordningsfora (SOF). 

Formål 

Formålet med FMK-gruppen er, at: 

 Være proaktiv i forhold til tværsektorielle problemer og gode erfaringer med korrekt anvendelse af 

FMK 

 Opsamle, dele og løse problemer i tæt samarbejde med den regionale FMK-organisation og 

kommunale FMK-nøglepersoner 

 Videreformidle problemstillinger (og løsninger) til ledelses- og implementeringsrepræsentanter 

(SOF´erne) ved behov 

 Melde tilbage til brugere, som har rejst en given problemstilling 

 Kommunikere viden om og gode erfaringer med korrekt anvendelse af FMK 

 

Opgaver 

FMK-gruppens opgaver afhænger af de løbende problemer og gode erfaringer, der gøres med det 

tværsektorielle samarbejde om FMK, - nationalt, regionalt og lokalt. Gruppen arbejder med temaer, som 

gruppen selv bliver opmærksom på eller som kommuner/praksis/sygehuse/apoteker melder ind til gruppen.   

FMK-gruppen arbejder sammen med MedCom om at understøtte korrekt anvendelse af FMK. 

FMK-gruppen sikrer tilbagemelding og udbredelse af korrekt anvendelse af FMK til brugerne af FMK via 

sektorernes FMK-organisation.  

Sammensætning 

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra kommuner, region, praksissektor og apoteker i primærsektoren 

med indgående kendskab til den konkrete anvendelse af FMK i egen sektor. 

MedComs FMK-team kan på ad hoc-basis indgå i et samarbejde med FMK-gruppen, hvor det skønnes 

relevant.  

Gruppens sammensætning: 

 1-2 repræsentanter fra kommunerne (fx FMK-projektleder eller leder af hjemmeplejen) 

 1 -2 repræsentanter fra sygehusene (fx regional FMK-projektleder eller FMK- projektleder fra en 

sygehusenhed) 



 1-2 repræsentanter for praksissektoren (fx en praksiskonsulent eller kvalitetskonsulent med FMK-

opgaver i almen praksis eller FAPS-repræsentant) 

 1 datakonsulent (regional kontaktperson for FMK i praksissektoren) 

 1 repræsentant fra apotekerne i primærsektoren (fx en kredskonsulent eller en apoteker) 

Tovholdere for gruppen: 

Christina Ryborg, Fælleskommunalt Sundhedssekretariat og Bente Overgaard Larsen, Sundhedsstaben i 

Region Syddanmark. Tovholderne er bl.a. ansvarlige for løbende orientering af Følgegruppen for behandling 

og pleje. 

Reference 

FMK-gruppen refererer til Følgegruppen for behandling og pleje, som refererer til DAK. 

 

Godkendt af Det Administrative Kontaktforum den 29. januar 2016. 


