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DentalSuite 

og 

Det Fælles Medicinkort 

 

Fælles Medicinkort i DentalSuite 

Overordnet set er FMK en online tjeneste, der giver sundhedspersonale indblik i, hvad/hvilke præparater 
en patient i deres praksis er i behandling med, hvad enten det er lægen, tandlægen eller sygehuset, der 

er den behandlende part. Ordinationer gemmes på FMK i 2 år. Alle data, der fremvises i DentalSuite, er 
data, der er hentet fra FMK. 

 

 
Denne vejledning indeholder: 

 

1) Installation af Nøglefiler. Side 2, 3, 4 

2) Opsætning af DentalSuite. Side 5, 6 

 

 

 
Vigtige vejledninger 

For den daglige anvendelse af FMK henvises til vejledningen ”Sådan bruges FMK” 

For oprettelse af brugere og behandlere henvises til vejledningen ”Opret brugere og behandlere” 
For yderligere vejledning omring login/logud i DentalSuite, henvises til ”Vejledning til Quick ID” 

 
Kun administrator af NemID kan oprette NemID medarbejdersignatur. Administrator logger normalt 

ind med ”Nøglekort”. 

Det anbefales IKKE at anvende JAVA, men i stedet at installere Nets eget program – ”CSP” 

Start med at hente/installere alle medarbejdernes ”Nøglefiler” på én og samme maskine. Tag 

derefter en backup/sikkerhedskopiering på f.eks. en USB-nøgle. Installer derefter alle Nøglefilerne en 

efter en på de maskiner, hvor man ønsker at anvende FMK. 
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Sådan gør du: 

Med Digital Signatur til din virksomhed, skal du, som 

administrator, logge ind på 
https://www.medarbejdersignatur.dk/ 

 

1) Vælg ”Log på selvbetjening” øverst til højre, og 
anvend dit NemID 

 
 
 

 
2) Under Selvbetjening” vælges ”Opret medarbejdere” 

 
3) Angiv medarbejderens fulde navn, som det står i 

folkeregisteret. 

 
4) Angiv medarbejderens CPR 

 

 

5) Angiv email (anvend typisk klinikkens email. Du 

skal have adgang til mailen) 

 
 

 

6) Fjern markering vedr. sikker mail. 

 

 
 

 
7) Vælg ”Standard” 

 
 

8) Vælg ”Nøglefil (straksudstedt) 

 
9) Klik på ”OPRET MEDARBEJDER” 

 
10) Vises advarselen ”e-email-adressen er allerede er 

tilknyttet en anden medarbejder” skal man se bort 

fra denne. 

 
11) Klik på ”IGNORER ADVARSEL OG OPRET 

MEDARBEJDER” 

https://www.medarbejdersignatur.dk/
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12) Når dette vindue vises er medarbejderen oprettet, men 

medarbejderen skal selv ”Aktivere” sin adgang inden 

NemID kan anvendes. Dette gøres vie et link i den e-mail 

der er sendt til adressen under punkt 5, og via ”den 

midlertidige adgangskode”. 

 
 

13) Klik på ”VIS 

MIDLERTIDIG 

ADGANGSKODE” og 

skriv den ned og giv 

den til medarbejdere. 

 
 
 

14) Find den netop tilsendte e-mail, 

sendt til den adresse der er angivet 

under punkt 5. Åbne mailen og åbne 

den vedhæftede fil, som er et tekst 

(TXT) dokument. 

 
Her kopierer du det link der er 

angivet, og indsætter det til i din 

browser. (eller skrive det manuelt) 

 
 

 

 
15) Når adressen er angivet i din internetbrowser, 

vises dette billede. 

a. Marker ”Jeg accepterer” 

b. Klik på ”Næste” 

 

 
 

 
 
 

 

 
16) Indtast en adgangskode der opfylder de 4 krav 

der er angivet. (8 tegn, mindst 1 tal, mindst 1 

stort bogstav, mindst 1 lille bogstav) 

 
17) Gentag adgangskoden. 

 
Det er denne adgangskode der skal anvendes 

når ved kald af FMK via journalen i DentalSuite. 
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Installation af Nøglefiler 

 

 

 
 
Sikkerhedskopi 

 

Du bliver derefter bedt om at lave en sikkerhedskopi 
af dit nøglekort. Denne kopi kan du også lave på et 
senere tidspunkt via Nets program kaldet CSP. 

 

1. Tryk på Start og vælg herefter Alle programmer. 

2. Tryk på programgruppen NemID og undergruppen 
NemID CSP. 

3. Du skal herefter vælge ”Tag Sikkerhedskopi.” 

 
 

 
Der findes en udførlig vejledning på Nets hjemmeside. 

https://www.nets.eu/dk- 

da/kundeservice/medarbejdersignatur/sikkerhed/Pages/opret-sikkerhedskopi-noeglefil-windows.aspx 

 

 
Tilgå FMK fra flere maskiner 

Hvis du vil anvende din nøglefil til f.eks. FMK på andre maskiner, skal du indlæse din sikkerhedskopi på 

de maskiner hvorfra du vil tilgå FMK. Der findes en udførlig vejledning på Nets hjemmeside. (Se her 

under). 

 
https://www.nets.eu/dk-da/kundeservice/medarbejdersignatur/sikkerhed/Pages/indlaes-sikkerhedskopi- 

noeglefil-windows.aspx 

 
Klinikkens øvrige personale 

For at klinikkens øvrige personale kan få adgang til FMK, skal den enkelte tandlæge give fuldmagt til det. 
Fuldmagten gives på www.fmk-online.dk under punktet ”Medhjælp”. Følg vejledningen på hjemmesiden. 

 
 

TIPS: 

Hvis der opstår problemer med hentning/installation af Nøglefilen, kan være en løsning at hente nyeste 

udgave af NemID-program. ”NemID CSP”. Programmet kan findes på Nets hjemmeside, eller ved linket 

herunder. 

 
https://www.nets.eu/dk-da/kundeservice/medarbejdersignatur/noeglefil/Pages/installer-csp- 

software.aspx 

 

 

Har du brug for yderligere hjælp til oprettelse af NemID medarbejdersignaturer, kan du kontakte 
Regionernes datakonsulenter: 

 
https://www.sundhed.dk/borger/service/hjaelp/hjaelp-sundhedsfaglig/ofte-stillede- 
spoergsmaal/signatur-for-sundhedsfaglige/ 

https://www.nets.eu/dk-da/kundeservice/medarbejdersignatur/sikkerhed/Pages/opret-sikkerhedskopi-noeglefil-windows.aspx
https://www.nets.eu/dk-da/kundeservice/medarbejdersignatur/sikkerhed/Pages/opret-sikkerhedskopi-noeglefil-windows.aspx
https://www.nets.eu/dk-da/kundeservice/medarbejdersignatur/sikkerhed/Pages/indlaes-sikkerhedskopi-noeglefil-windows.aspx
https://www.nets.eu/dk-da/kundeservice/medarbejdersignatur/sikkerhed/Pages/indlaes-sikkerhedskopi-noeglefil-windows.aspx
http://www.fmk-online.dk/
https://www.nets.eu/dk-da/kundeservice/medarbejdersignatur/noeglefil/Pages/installer-csp-software.aspx
https://www.nets.eu/dk-da/kundeservice/medarbejdersignatur/noeglefil/Pages/installer-csp-software.aspx
https://www.sundhed.dk/borger/service/hjaelp/hjaelp-sundhedsfaglig/ofte-stillede-spoergsmaal/signatur-for-sundhedsfaglige/
https://www.sundhed.dk/borger/service/hjaelp/hjaelp-sundhedsfaglig/ofte-stillede-spoergsmaal/signatur-for-sundhedsfaglige/
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Opsætning i DentalSuite 

 

 
Brugere/personale 

For at NSI (National Sundheds IT) kan 
identificere den enkelte bruger af FMK, er det 

nødvendigt, at alle FMK-brugere indtaster deres 
CPR-nummer i Personalekartoteket. Sikkerheden 
består bl.a. i at Nøglefilen og brugeren i 
DentalSuite er sammenfaldende. Af samme 
grund skal alle på klinikken oprettes med egne 
brugernavne/initialer og som behandlere. 

 

Gå til fanebladet ”System” derefter 
”Regnskabs- og firmakartoteker” -> 

”Basisopsætning” -> ”Personalekartotek” 

Marker evt. ””Skjul arkiverede” 

Vælg derefter behandler, og angiv CPR uden 
bildestreg. 

 

Tandplejere og klinikassistenter skal også 
tilpasses i Personalekartoteket før de kan 

logge på FMK. 
Husk at tilføje tandlægens initial i feltet ”FMK” 
Derudover skal der gives adgang via FMK-Online 
til øvrigt personale 
Klinikkens øvrige personale 

For at klinikkens øvrige personale kan få adgang 

til FMK, skal den enkelte tandlæge give fuldmagt 
til det. Fuldmagten gives på www.fmk-online.dk 
under punktet ”Medhjælp” 

Følg vejledningen på hjemmesiden 

 
 

Aktiver FMK i DentalSuite 

Under trimningen ”Systemtrimninger” skal 

punktet ”Fælles Medicinkort” - > ”Aktiv” sættes til 

”J”. 

 
 

Lås behandler og bruger 

sammen 

 
Derefter skal hver enkelt behandler 

tilknyttes sit eget 

Logind/Brugernavn i DentalSuite. 

 
 

 
 

 
Dette kræver dog at alle brugere på 

klinikken oprettes både som bruger 

og som behandler. Bruger- og 

behandlerinitial skal være ens. Se 

separat vejledning. 

http://www.fmk-online.dk/
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Fjern ”Automatisk login” 

Når alle brugere/behandlere er oprettet skal 

”Automatisk login” fjernes. 

Dette gøre fra forsiden af DentalSuite (start 

billedet). 

Vælg menupunktet ”Brugere” og derefter 

”Automatisk login” 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Flyt ”prikken” til ”Nej, brug ikke automatisk 

login” 

 
 

 

Luk derefter DentalSuite og start igen. 

 
 
 

Inden DentalSuite åbnes, skal man indtaste sit 

brugernavn (initial) og evt. kodeord. 

Er der ikke anvendt kodeord, angives blot initial og 

tryk på ”Enter” 

Et tryk på ”Tab” tasten bringer dig til feltet 

”Adgangskode” 

 
 

 

Når man vil låse sin DentalSuite/skifte bruger 

logger man ud af DentalSuite ved at trykke på 

tastekombinationen ”Ctrl ½” (Tryk og hold Ctrl- 

tasten nede og tryk på tasten ½). Derefter 

fremkommer dette ”Login billede”. 

Skal brugeren LPO logge ind igen, skal man angive 

brugernavn (LPO) og evt. adgangskode igen. 

Hvis man logger ind på en anden PC, uden at 

logge ud først, logges man ud automatisk. 


