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Kære klinikejer
Du modtager dette brev, da du er ny ejer af en klinik i speciallægepraksis.
Det er aftalt i Overenskomst om speciallægehjælp, som trådte i kraft 1. april 2018, at akkrediteringen i speciallægepraksis fortsætter frem til og med oktober 2021.
Nye klinikker skal minimum have 12 måneder til at forberede sig til survey. Da du har fået dit
ydernummer efter 1/11-2020, vil der være mindre end 12 måneder til survey. Det betyder, at du
og din klinik ikke er forpligtet til at blive akkrediteret, selv om det fremgår af overenskomsten.
Emnerne i akkrediteringen bygger på krav, som en speciallægeklinik skal leve op til, uanset
om det vurderes ved et surveybesøg eller ej. Det er f.eks. journalføringspligten, hygiejnekrav
o.lign. Kravene er defineret i f.eks. Sundhedsloven, bekendtgørelser, nationale retningslinjer
og overenskomsten. Akkrediteringsstandarderne understøtter kvaliteten og patientsikkerheden
i klinikken, og ved at arbejde med indholdet, skaber du et godt udgangspunkt for din klink –
både i forhold til dine kollegaer, som arbejder med de samme emner og resten af sundhedsvæsenet, som forventer en ensartet kvalitet i speciallægepraksis.
Erfaringen fra andre nystartede klinikker er, at det er en hjælp, hvis man målrettet bliver præsenteret for emner og informationer, som er vigtige, når man skal etablere arbejdsgange og
opbygge en korrekt drift af sin klinik.
Vi har præsenteret det centrale fra akkrediteringen i vedhæftede inspirationsliste. Listen indeholder link til materiale, hvor du kan læse mere om kravene fra akkrediteringen. Vi anbefaler,
at du sikrer dine arbejdsgange ved at bruge listen, og har du spørgsmål, er du velkommen til
at kontakte kvalitetskonsulent Charlotte Dall ved at skrive til crd.fas@dadl.dk eller ringe på
3544 8458.
Ønsker du at få din klinik akkrediteret?
Hvis du ønsker det, har du muligheden for, at din klinik kan blive akkrediteret ved et surveybesøg. Akkrediteringen betyder, at klinikken arbejder systematisk med akkrediteringsstandarderne
for speciallægepraksis, som hver især indeholder specifikke indikatorer, som klinikken bliver
vurderet på ved et eksternt survey i din klinik.
Speciallægepraksis er blevet akkrediteret siden efteråret 2015 og erfaringer viser at akkrediteringen giver klinikken:
•
En anledning til at sikre at I, som ny klinik, lever op til lovgivning, kvalitet og patientsikkerhed på udvalgte områder
•
En mulighed for at få drøftet, aftalt og nedskrevet arbejdsgangene i klinikken i tæt
samarbejde med personalet
•
En struktur for arbejdet med kvalitet og patientsikkerhed
•
Et kvalitetsstempel som bevis på, at I lever op til fælles krav i speciallægepraksis
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Klinikken skal sætte tid af til at arbejde med de 16 akkrediteringsstandarder, som er målrettet
speciallægepraksis. Hver standard har indikatorer, med f.eks. krav om retningslinjer i klinikken,
fremvisning af dokumentation eller en dialog, hvor I fortæller om jeres fremgangsmåder og arbejdsgange. Arbejdsmængden vil variere alt efter hvor mange af indikatorerne, der er relevante
for jeres speciale.
Opfyldelsen af indikatorerne vurderes af IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet) ved et surveybesøg på ca. 2½ time. Ved survey får I besøg af to fagpersoner (en
læge og et praksispersonale), som er uddannede surveyorer. De vil tale med jer om jeres arbejdsgange, se jeres retningslinjer og dokumenter, og I vil vise dem rundt i klinikken.
Hvis I opfylder alle indikatorerne, bliver klinikken akkrediteret, og I får et certifikat samt mulighed for at skrive på jeres hjemmeside, at I er akkrediteret. Er der indikatorer, som I ikke opfylder, har I mulighed for at for at følge op og opnå endelig akkreditering.
eKVIS tilbyder hjælp til arbejdet. Du kan finde informationer, vejledninger og andre hjælpeværktøjer på vores hjemmeside https://ekvis.dk/Akkreditering. Vi står også til rådighed, hvis I
har brug for vejledning eller har spørgsmål til arbejdet. Derudover stilles der et dokumenthåndteringssystem (akkrediteringssitet) gratis til rådighed, til udarbejdelse og opbevaring af
dine dokumenter. Du vil få nærmere information, hvis du ønsker en akkreditering.
Vi beder om din tilbagemelding senest xx på mail: crd.fas@dadl.dk
Vi har brug for at du tager stilling og give os besked om hvorvidt du ønsker at blive akkrediteret, eller om du vil arbejde videre med inspirationslisten. Det er vigtigt, så vi kan give besked
til IKAS hurtigst muligt, hvis du ønsker et surveybesøg, da dette skal planlægges.
Hvis du har spørgsmål eller har brug for vejledning, er du er meget velkommen til at kontakte
os på telefon 3544 8458 eller 3544 8419. Du kan også skrive til os på ekvis@dadl.dk
Du kan finde mere information om det samlede kvalitetsarbejde for praktiserende speciallæger
på www.ekvis.dk.
Med venlig hilsen

Charlotte Dall
Kvalitetskonsulent
Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis (eKVIS)
Tronhjemsgade 9, kælderen
2100 København Ø
crd.fas@dadl.dk
Tlf:3544 8458
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