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Punkt 184/09:
Meddelelser ved bestyrelsesfor manden
Der blev kort orienteret om status for forhandlingerne med PLO, her under modtagelsen af
oplæg til kvalitetsudvikling.
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Punkt 185/09:
Optagelse af Danmarks A potekerforening i bestyrelsen
Danmarks Apotekerforening har i en henvendelse til bestyrelsen anmodet om at indtræde i IKAS ' bestyrelse. På den baggrund anbefaler bestyrelsesformanden, at foreningen indtil videre indtr æder i bestyrelsen som observatør.
Bestyrelsespostens karakter revurderes i tilslutning til den igangværende revision af "Vedtægten for organisationen for Den Danske Kvalitetsmodel ".

Indst illing:
Til beslutning
Bilag:
Ingen
Beslutning:
Apotekerforeningen indtræder i bestyrelsen - indtil v idere med status som observatør.
Lotte Fonnesbæk blev budt velkommen.
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Punkt 186/09:
Etabler ing af akkrediteringsnævn
Bestyrelsen vedtog i mødet den 24. mar ts (pkt. 178/09) at udpege et for mandskab til det kommende
akkrediteringsnævn samt at anmode en række organisationer om at bringe et antal kandidater til a kkrediteringsnæv net i forslag.
Ad. formandskab
Bestyrelsen udpeger det kommende formandskab, som skal bestå af 1 formand og 1-2 næstformænd.
Kandidaterne til formandskabet skal findes bla ndt personer, som gennem deres professionelle vir ksomhed har vist sig særligt egnede til at forestå ledelsen af de t kommende nævn, hvortil kr æves integritet,
grundighed og evne til at forstå betydningen af de forelagte rapporter .
Bestyrelsesformanden sigter mod at fremlægge en kandidatliste i mødet.
Det forudsættes, at formandskabet forestår udpegningen af de i efterfølgende afsnit omhandlede
nævnsmedlemmer. Derefter påhviler formandskabet at vælge et nævn (typisk 3-5 personer), der sammensættes fra sag til sag ud fra en forudgående vurdering af den/de konkrete opgaver, nævnet skal løse.
Formænd og nævnsmedlemmer kan ikke samtidig varetage opgaven som sur veyor i DDKM.
Ad. nævns medlemmer
Bestyrelsen besluttede ligeledes i mødet den 24. mar ts, at nævnsmedlemmer udpeges af formandskabet. Bestyrelsen underrettes efterfølgende om de udpegede medlemmer.
Der udpeges i den indledende fase 15-20 personer, som sammen med formændene modtager en målrettet uddannelse.
Ved udpegningen af nævnsmedlemmer tages hensyn til opgavens vigtighed samt til forudsætningen om,
at der ved en hver nævnsbehandling skal indgå mindst én person med "branchekendskab" inden for den
konkrete sektor.
Der vedlægges forslag (bilag 1) til organisationer, som anmodes at bringe kandidater til nævnet i forslag. Der vil i mødet blive redegjort nærmere for relevansen af de anbefalede organisationer samt det
antal kandidater, som de hver især kan bringe i forslag.
IKAS har ikke i denne fase valgt at anbefale inddragelse af patient- og brugerrepræsentanter i nævnet.
Det overlades til bestyrelsen at vur dere, om det skal ske nu eller på et senere tidspunkt.
Der vedlægges tillige skema (bilag 2), som efterfølgende sendes til de forslagsgivende organisationer
med følgebrev, underskrevet af bestyrelsesformand og direktør. Det bemær kes, at skemaet er elektronisk.
Senest oktober 2009 skal akkrediterings nævnet være på plads i det nødvendige omgang for at kunne
gennemføre de nødvendige opgaver på apoteksområdet.
Indst illing:
Det indstilles, at bestyrelsen beslutter grundlaget for rekruttering af formænd og nævnsmedlemmer.

Bilag:
Bilag 1: Forslag til organisationer, der kan bringe kandidater i forslag til akkrediteringsnævnet (eftersendes)
Bilag 2: Kandidatskema
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Beslutning:
Bestyrelsesfor manden bemy ndiges til at kontakte og optage for handling med 3 af for manden konkret indstillede kandidater til for mandskabet for det kommende akkreditering snævn.
Forslag t il liste over organisat ioner, som anmodes om at br inge kandidater til det komme nde akkrediter ingsnævn i forslag, blev drøftet. På denne baggrund vedlægges revideret liste.
De anførte organisationer tilskr ives med vejledning om for målet med henvendelsen, herunder præciseres:
-

at der vil ske en udvælgelse blandt de foreslåede kandidater
at kandidaterne repræsenterer sig selv og ikke de respekt ive organisat ioner
grundlaget for næv nets vir ksomhed
forventninger ne til kandidaternes kompetencer og erfar ing med ledelse og kvalitet sarbejde
forventet tidsforbrug for næv nsmedlemmer

Bestyrelsen for udsætter, at nævnets formandskab løbende kan rådføre sig med ekspertise udover den, der direkte indgår i nævnsarbejdet - når dette anses for hensigtsmæssigt.
Bestyrelsen finder det relevant at finde veje til i højere grad at inddrage patient/brugerrepræsentanter i arbejdet omkr ing Den Danske Kvalitetsmodel og v il på et senere
tidspunkt nær mere drøfte dette.
Bestyrelsen t iltræder, at akkrediter ingsnæv net etableres på det således vedtagne grundlag.
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Punkt 187/09:
Godkendelse af to ekstra akkred iteringsstandar der til dosisapoteker
Bestyrelsen godkendte på mødet den 24. marts 2009 (pkt. 181/09), at to ekstra akkrediteringsstanda rder til dosispakkeapotekerne blev sendt i høring og pilottest.
Hør ing
De to ekstra akkrediteringsstandarder har været sendt i høring. Følgende parter blev bedt om at deltage
i høringen:




Danmarks Apotekerforenings kvalitetsudvalg
Lægemiddelstyrelsen
10 dosispakkeapoteker

5 dosispakkeapoteker har afgivet høringssvar. Lægemiddelstyrelsen havde ved høringsfristens udløb ikke
afgivet høringssvar. IKAS forventer at modtage svar fra Lægemiddelstyrelsen snarest.
De overordnede bemærkninger til det samlede standardmateriale er positive. Respondenterne er enige
om, at akkrediteringsstandarder ne målrettet dosispakkeapoteker ne er relevante. Standarderne ligger tæt
op ad eksisterende procedurer/instr ukser og supplerer sættet af apoteksstandarder.
Akkrediteringsstandarderne målrettet dosispakkeapotekerne er blevet revideret i samarbejde med Da nmarks Apotekerforening. Revisionen har omfattet følgende:





Præcisering af akkrediteringsstandarder nes formål - at dosisdispensering af lægemidler og håndtering af udstyr sker i overensstemmelse med de til enhver tid gældende myndighedskrav, herunder
GMP
Præcisering af formuleringen "kritisk udstyr"
Definition af begreberne "kvalificering" og "validering" i begrebslisten

Pilottest
Holstebro Løve Apotek og Århus Stjerne Apotek, som ikke har været med i udviklingsarbejdet, har pilottestet de to akkrediteringsstandarder.
De to akkrediteringsstandarder bestod af i alt 12 indikatorer, og alle 12 indikatorer blev forstået uden
kommentarer af begge testapoteker.
Der blev foretaget pr æciseringer i standard 1.6.2 Håndtering af udstyr på dosispakkeapotek i standa rdens formål og indikator 1.
Rappor ter vedrørende henholdsvis høring og pilottest kan rekvireres.
Indst illing:
IKAS indstiller, at bestyrelsen godkender, at de to ekstra standarder til dosispakkeapotekerne indgår i
det samlede sæt af akkrediteringsstandar der for apoteker.

Bilag:
Reviderede akkrediteringsstandarder til dosisapoteker
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Beslutning:
Efter dagsor denens udsendelse har IKAS fra Lægemiddelstyrelsen modtaget et enkelt æ ndringsforslag t il det forelagte. Lægemiddelstyrelsen anbefaler at ordet "stikprøve" udgår
begrundet med, at det kan give anledning til misforståelser med hensyn t il et eksisterende
krav om løbende kontrol med dosisdispenser ing af lægemidler.
IKAS overvejer ændr ingen i samråd med Lægemiddelstyrelsen.
Bestyrelsen t iltrådte indstillingen med denne bemær kning.
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Punkt 188/09:
Revideret akkrediteringsnotat
På bestyrelsesmødet den 28. januar 2009 (pkt. 171/09) forelagde IKAS "Principnotat om akkrediteringsprocessen af 28. januar 2009". Bestyrelsen besluttede en r ække ændringer og pr æciseringer. Det tilrettede notat blev forelagt bestyrelsen den 24. mar ts 2009 (pkt. 182/09) og det endeligt reviderede notat
forelægges hermed for bestyrelsen. Notatet er ydermere gennemskrevet, således at det nu fremstår som
en beskrivelse af processen.
De vedtagne principper har været lagt til grund for den nu gennemfør te uddannelse af surveyors på
apoteksområdet. De hermed indvundne erfaringer om forståelsen af materialet - specielt vedrørende a fsnit 3.6 om vurdering af standardopfyldelsen - har resulteret i en ombear bejdning af dette afsnit, dog
uden indholdsmæssige ændringer.
Endvidere var tidsforløbet omkring indsigelser (afsnit 8) ikke klart beskrevet, hvilket nu er sket, ligesom
beskrivelsen af indsigelsesprocessen er pr æciseret.

Indst illing:
Notatet forelægges hermed til endeli g godkendelse og som gr undlag for gennemførelse af sur vey og a kkreditering.
Bilag:
Notat om sur vey og akkreditering - maj 2009
Beslutning:
Det reviderede notat blev gennemgået med hovedv ægt på de i notatet fremhævede æ ndringer og t ilføjelser fra det seneste bestyrelsesmøde.
Sidste sætning, 1. afs nit, kapitel 3.6 "Indikatorerne afgr ænser således det felt ………… i
forhold t il det potent ielle mulige ", udgår. Herudover lægges pr incipperne i notatet til grund
for det fortsatte arbejde.
Det fremhævedes, at vurder ingen af for mål og standar dopfy ldelsen er det centrale ved ekstern vurdering og at de valgte indikatorer er et hjælpemiddel i vur deringen heraf. Ved b eslut ning om akkrediter ingsstatus indgår de fund, der kan relateres til kravene i standar de rne. Disse forhold skal vægtes i for bindelse med surveyorkurset samt den kommende uddannelse af medlemmerne i akkrediteringsnævnet. Endv idere skal sikres, at institut ioner i forbindelse med deres forberedelse af akkreditering gøres bekendt med, på hv ilket grundla g
akkrediteringen v il ske.
Bestyrelsen genoptog de tidligere drøftelser om behovet for, hvornår en organisat ion
kan/ikke kan opnå akkreditering. Drøftelserne afspejlede forskellige synspunkter vedrørende behovet for en pr æcisering af kr iterierne for, at resultatet af en samlet vurder ing af de
enkelte standarder kan omsættes til fast læggelse af en endelig akkrediteringsstatus for institutionen som helhed. Det besluttedes, at surveyorne og akkrediteringsnævnet, understøttet af principperne i det under pkt. 189/09 vedlagte notat vedrørende "Objektiv iser ing
af akkrediteringsforretningen", skal sikre en fair og konsistent vurderingspraksis, baseret
på en konkret vurder ing af betydningen af fundene inden for standardsættet og efter principperne i det heromhandle de reviderede notat af juni 2009 vedrørende "Den Danske Kvalitetsmodel - Survey og akkrediter ing".
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For at sikre forudsætningen om, at Den Danske Kvalitetsmodel skal indeholde et betydeligt
element af lær ing og mot ivation for arbejdet med systemat isk kvalitetsudv ikling, drøftede
og besluttede bestyrelsen følgende vedrørende akkrediteringsstatus:
-

status ”akkrediteret” opnås, når eksternt survey resulterer i ingen, kun få eller mindre betydende bemær kninger
status ”akkrediteret med bemærkninger” opnås, når e ksternt survey resulterer i bemær kninger af et vist omfang og/eller af væsentlig betydning og disse kan opfy ldes
inden for en r imelig tidsfr ist
status ”ikke akkrediteret” opnås, når organisat ionen ikke inden for en rimelig t idsfrist i t ilstrækkelig grad ka n leve op til kravene i akkrediteringsstandarderne. Spec ielt, når organisationen ikke kan sikre bruger nes sikker hed og lovfæstede rettigheder. Ved sikker hed forstås både sikkerhed mod skadevoldende hændelser og sikke rhed mod skader som følge af mangelfuld indsats fra inst itutionens side

Det understreges, at organisat ioner, der modtager status som "akkrediteret" og "akkrediteret med bemærkninger" begge kan opfatte sig som akkrediterede, men med forskellige gr ader af efterfølgende udviklingsarbejde.
Ovennæv nte principper for akkrediteringsstatus skal anvendes således, at der sker en r imelig fordeling af inst itutioner mellem de to trin som akkrediteret, mens "ikke akkrediteret" i
første version kun forventes tildelt et mindre antal organisationer. Der skal lægges vægt på
proceduren i forbindelse med den første akkrediteringsrunde inden for de enkelte sektorer,
henset til muligheden for at kalibrere (lægge niveau) ved en samlet og sammenvejet vurd ering af et større antal institut ioner. Derfor må pr incipper ne om en hurtig t ilbagemelding om
akkrediteringsstatus for disse første organisationer undtagelsesvis frav iges.
På denne baggrund og med de anførte tilretninger blev notatet endeligt tiltrådt.
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Punkt 189/09:
Objekt iv isering af akkrediter ingsforretningen
På bestyrelsesmødet den 24. mar ts 2009 (pkt. 182/09) orienterede IKAS om arbejdet med at indskrive
bestyrelsens beslutninger om akkrediteringsprocessen i et endeligt notat. I den forbindelse besluttede
bestyrelsen at lade IKAS udar bejde et oplæg til, hvorledes der på baggrund af de indledende akkrediteringsforretninger kan udarbejdes et grundlag for en i videst muligt omfang ensartet og objektiv vurdering af de enkelte standarder.
IKAS har på møde med det rådgivende udvalg for sygehuse den 30. marts 2009 forelagt udvalget bestyrelsens beslutninger vedrørende principper for vurdering af standardopfyldelse og tildeling af akkrediteringsstatus, sådan som de er udtr ykt i det foreløbige principnotat. IKAS har endvidere med udvalget
drøftet, hvorledes man kan understøtte objektiviseringen af akkrediteringsforretningen. På baggrund af
denne drøftelse har IKAS udar bejdet det vedlagte "Notat vedrørende objektivisering af akkrediteringsforretningen" af 15. maj 2009.
IKAS vurderer, understøttet af rådgivningsudvalget for sygehuse, at det er en ganske særlig udfordring
at sikre, at givne fund i en given kontekst vurderes objektivt og ensartet af forskellige surveyorteams.
IKAS afholder en w orkshop i august med deltagelse af medlemmer af rådgivningsudvalget for sygehuse,
surveyorkor pset og CHKS med henblik på at belyse, i hvilken udstrækning, man med vær ktøjer ud over
de allerede eksisterende vejledninger til vurdering af standardopfyldelsen vil kunne understøtte ensarte theden. IKAS vil endvidere inddrage ekster n ekspertise i workshoppen.

Indst illing:
Objektiviseringen af akkrediteringsforretningen understøttes på grundlag af principperne i "Notat vedrørende objektivisering af akkrediteringsforretningen ".
Bilag:
Notat vedrørende objektivisering af akkrediteringsforretningen af 15. maj 2009
Beslutning:
Bestyrelsen finder, at notatet udgør en godt grundlag for objekt iviser ing og tiltræder pr i ncipperne her i.
Det fremhæves, at ikke kun surveyors og akkrediteringsnævn, men også de omfattede o rganisationer, skal modtage den løbende for midling af v iden og erfar ing med vurder ingspraksis.
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Pkt. 190/09
Gensidig or ientering
 Første nationale IKAS konference den 19. august 2009

Pkt. 191/09:
Eventuelt
-

der afsættes tid til et ekstra bestyrelsesmøde for ud for konferencen på Chr istiansborg den 19. august 2009 kl. 10.00

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 22. september 2009 kl. 9.30 i IKAS
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