Betingelser for deltagelse i DDKM - privathospitaler og klinikker

Hospitalet/klinikken forpligter sig ved tilmelding til DKKM til:
• At give IKAS de fornødne oplysninger om hospitalets faglige og organisatoriske forhold.
• At underrette IKAS, hvis der i aftaleperioden sker oprettelse eller nedlæggelse af underenheder eller andre faglige eller organisatoriske ændringer, som kan påvirke processen eller vurderingsgrundlaget.
• At stille de nødvendige oplysninger til rådighed for surveyteamet fra IKAS under survey.
• At leve op til kravene i DDKM, herunder til at fortsætte igangværende kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring, i den periode, hvor akkrediteringen er gyldig
• At modtage ét midtvejsbesøg ca. 1½ år efter surveybesøget, hvis IKAS anmoder om dette
Aftalen løber indtil hospitalet/klinikken opsiger den ved skriftlig henvendelse til IKAS. Læs HER(LINK) om betingelserne for at kunne betegne sig som akkrediteret efter udmeldelse.

IKAS opkræver betaling til dækning af omkostningerne i forbindelse med gennemførelse af opstartsbesøg,
survey og midtvejsbesøg, men der er ikke abonnementsudgifter eller lignende forbundet med at deltage i
DDKM. Satserne reguleres årligt efter pris- og lønindeks. I 2020 er satserne:
Opstartsbesøg (tre timer): 3.000 kr.
Endagessurvey: 25.721,39 kr. alt i alt.
Flerdagssurvey: 9.979,90 kr. pr. surveyor pr. dag
Midtvejsbesøg (tre timer): 3.000 kr.
Viser det sig efter survey, at der er behov for et nyt besøg, for at hospitalet kan opnå akkreditering, vil dette
besøg blive faktureret med 9.979,90 kr. pr. surveyor pr. dag. Opfølgning i form af videomøde eller lignende
faktureres med en timesats på 926,03 kr.
Ved udmeldelse eller aflysning af survey opkræver IKAS betaling for omkostninger, som IKAS derved påføres.
Det vil kunne dreje sig om honorar til surveyors ved aflysning af survey med mindre end en uges varsel og
om ikke-refunderbare rejseomkostninger i forbindelse med et aftalt survey.

Alle tildelinger af akkrediteringsstatus offentliggøres efter det nævnsmøde, hvor de er tildelt.
Når IKAS har modtaget tilmelding, får klinikken information om akkrediteringsprocessen, opstartsbesøg, surveytidspunkt samt resten af forløbet.
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