Spørgeskema til høring af 2. version af DDKM for det præhospitale
område
Velkommen t il hør ing af 2. version af Den Danske Kvalitetsmodel for det præhospitale o mråde
IKAS vil med høringen sikre en bred vurdering af standarderne med henblik på forståelighed og anve ndelighed af indholdet i standarder ne.
Høringsversionen kan findes på IKAS’ hjemmeside ved at klikke på dette link.
Bemærk at det kun er muligt at afgive én besvarelse pr. hørin gspart.
Høringsfristen er fredag den 14. februar 2014 kl. 12.
Spørgeskemaets opbygning:
Spørgeskemaet er opbygget af en generel del og en standardspecifik del.
Først kan der gives nogle overordnede generelle kommentarer til standardsættet.
Herefter følger en side, hvor det skal angives, hvilke standarder I ønsker at afgive specifikke høringsvar
til. Det vil så kun være disse standarder, der kommer frem i spørgeskemaet. Ved at gå tilbage til oversigtssiden kan valg af standarder til enhver tid ændres.
Praktisk infor mat ion vedrørende spørgeskemaet:


For at komme frem og tilbage i spørgeskemaet bruges tasterne "Næste" og "Forrige" placeret
nederst på siden



Systemet gemmer besvarelsen automatisk, hver gang der klikkes frem til næste
side. Spørgeskemaet kan derfor lukkes undervejs uden, at de indtastede besvarelser slettes



Når sidste spør gsmål i skemaet er besvaret, er der stadigvæk mulighed for at gå tilbage og
ændre besvarelsen ved at klikke på "Forrige"



Når besvarelsen skal afsluttes, skal der klikkes på "Afslut" på skemaets sidste side. Herved
gemmes besvarelsen og sendes automatisk til IKAS. Herefter er der ikke længere mulighed for
at ændre i besvarelsen

Spørgsmål til de indledende kapitler

I meget

I høj

Hver-

I mindre Slet ikke Ved ikke

høj grad

grad

ken/eller

grad









Er de indledende kapitler en
hjælp i forhold til at forstå Den





Danske Kvalitetsmodel for det
præhospitale område?
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Uddyb gerne

I meget

I høj

Hver-

høj grad

grad

ken/eller

I mindre Slet ikke Ved ikke
grad

_____________________________________________________
_____________
_____________________________________________________
_____________
_____________________________________________________
_____________

Ja

Nej





Er der noget du/I savner i de
indledende kapitler?
Hvis ja, uddyb gerne

_____________________________________________________
_____________
_____________________________________________________
_____________
_____________________________________________________
_____________

Spørgsmål til de enkelte standarder
Herunder findes e n liste med samtlige standarder i høringsversionen, hvor I kan angive hvilke
standarder, I ønsker at afgive høringssvar til. Herefter vil spørgsmål til de ønskede standarder
komme frem på de efterfølgende sider. I vil have mulighed for at ændre på, hvilke standarder, I vil
afgive specifikke besvarelser til, indtil I har afsluttet besvarelsen.
Vi ønsker at afgive hør ingssvar til følgende standarder:
 1.1.1

Ledelse

 1.1.3

Kontrakter mellem regioner og entreprenører

 1.1.4

Planlægning og drift

 1.1.6

Datasikkerhed og -fortrolighed

 1.1.7

Forsyningssystemer

 1.2.1

Kvalitetspolitik

 1.2.2

Kvalitetsover vågning og forbedringstiltag

 1.2.4

Risikostyring

 1.2.5

Patientidentifikation
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 1.2.6

Utilsigtede hændelser

 1.2.7

Patientklager og patientforsikringssager

 1.2.8

Vold og trusler mod personale

 1.3.1

Dokumentstyring

 1.3.2

Patientjournalen

 1.4.1

Ansættelse af personale

 1.4.2

Introduktion af nyt personale

 1.4.3

Arbejdstilrettelæggelse

 1.4.4

Uddannelse og kompetenceudvikling

 1.5.1

Hygiejnepolitik

 1.5.2

Procedurer og arbejdsgange ved genanvendelse af medicinsk udstyr og tekstiler

 1.5.3

Hånd og uniformshygiejne

 1.5.4

Håndtering af smittekilder

 1.5.5

Håndtering af affald og farlige stoffer

 1.6.1

Beredskabsplan

 1.7.1

Anskaffelse og implementering af medicinsk udstyr

 1.7.2

Medicinsk udstyr

 1.8.1

Anskaffelse, anvendelse og vedligeholdelse af transpor tmidler og udrustning

 1.8.2

Sikkerhed under transport

 1.9.1

Interhospitale transporter

 1.10.2

Telemedicin

 1.10.3

Kommunikationsudstyr

 2.1.1

Informeret samtykke

 2.1.2

Inddragelse af patienten og pårørende

 2.1.4

Indbringelse af patient med afvigende adfærd

 2.2.1

Sundhedsfaglig visitation i AMK-vagtcentralen

 2.2.2

Teknisk disponering i AMK-vagtcentralen

 2.2.3

Melding og kommunikation

 2.4.1

Koor dinering af medicinsk behandling

 2.5.1

Lægemidler

 2.5.2

Lægemiddelhåndtering og -opbevaring

 2.6.1

Hjertestopbehandling

 2.7.1

Afslutning af den pr æhospitale indsats på stedet

 2.8.1

Overdragelse

 2.9.1

Omsorg for den terminalt syge patient

 3.1.1

Vurdering og behandling af patienter

Dato: 02-01-2014,Versionsnr.: 3.0, Dok. Nr.: D13-30327

Side 3 af 50

1.1.1 Ledelse
Standarden generelt
I meget

I høj

Hver-

høj grad

grad

ken/eller

grad









Er standarden relevant for den

I mindre Slet ikke Ved ikke





organisation, du arbej der i?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Bemær kninger til 1.1.1 Ledelse
Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i
denne standard?
Øvrige bemærkninger til standarden:
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1.1.3 Kontrakter mellem regioner og leverandører
Standarden generelt

Er standarden relevant for den

I meget

I høj

Hver-

I mindre Slet ikke Ved ikke

høj grad

grad

ken/eller

grad













organisation, du arbej der i?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Bemær kninger til 1.1.3 Kontrakter mellem regioner og leverandører
Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Bemærkninger til indikator 4:

Bemærkninger til indikator 5:

Bemærkninger til indikator 6:

Bemærkninger til indikator 7:

Bemærkninger til indikator 8:

Bemærkninger til indikator 9:

Bemærkninger til indikator 10:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i
denne standard?
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Øvrige bemærkninger til standarden:
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1.1.4 Planlægning og dr ift
Standarden generelt

Er standarden relevant for den

I meget

I høj

Hver-

I mindre Slet ikke Ved ikke

høj grad

grad

ken/eller

grad













organisation, du arbej der i?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Bemær kninger til 1.1.4 Planlægning og dr ift
Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Bemærkninger til indikator 4:

Bemærkninger til indikator 5:

Bemærkninger til indikator 6:

Bemærkninger til indikator 7:

Bemærkninger til indikator 8:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i
denne standard?
Øvrige bemærkninger til standarden:
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1.1.6 Datasikker hed og –fortrolighed
Standarden generelt

Er standarden relevant for den

I meget

I høj

Hver-

I mindre Slet ikke Ved ikke

høj grad

grad

ken/eller

grad













organisation, du arbej der i?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Bemær kninger til 1.1.6 Datasikkerhed og -fortrolighed
Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Bemærkninger til indikator 4:

Bemærkninger til indikator 5:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i
denne standard?
Øvrige bemærkninger til standarden:
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1.1.7 Forsyningssystemer
Standarden generelt

Er standarden relevant for den

I meget

I høj

Hver-

I mindre Slet ikke Ved ikke

høj grad

grad

ken/eller

grad













organisation, du arbej der i?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Bemær kninger til 1.1.7 Forsyningssystemer
Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Bemærkninger til indikator 4:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i
denne standard?
Øvrige bemærkninger til standarden:
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1.2.1 Kvalitetspolit ik
Standarden generelt

Er standarden relevant for den

I meget

I høj

Hver-

I mindre Slet ikke Ved ikke

høj grad

grad

ken/eller

grad













organisation, du arbej der i?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Bemær kninger til 1.2.1 Kvalitetspolit ik
Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i
denne standard?
Øvrige bemærkninger til standarden:
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1.2.2 Kvalitetsovervågning og forbedr ingstiltag
Standarden generelt

Er standarden relevant for den

I meget

I høj

Hver-

I mindre Slet ikke Ved ikke

høj grad

grad

ken/eller

grad













organisation, du arbej der i?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Bemær kninger til 1.2.2 Kvalitetsovervågning og for bedr ingstiltag
Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Bemærkninger til indikator 4:

Bemærkninger til indikator 5:

Bemærkninger til indikator 6:

Bemærkninger til indikator 7:

Bemærkninger til indikator 8:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i
denne standard?
Øvrige bemærkninger til standarden:
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1.2.4 Risikostyring
Standarden generelt

Er standarden relevant for den

I meget

I høj

Hver-

I mindre Slet ikke Ved ikke

høj grad

grad

ken/eller

grad













organisation, du arbej der i?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Bemær kninger til 1.2.4 Risikostyring
Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Bemærkninger til indikator 4:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i
denne standard?
Øvrige bemærkninger til standarden:
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1.2.5 Pat ientident ifikation
Standarden generelt

Er standarden relevant for den

I meget

I høj

Hver-

I mindre Slet ikke Ved ikke

høj grad

grad

ken/eller

grad













organisation, du arbej der i?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Bemær kninger til 1.2.5 Pat ient identifikat ion
Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i
denne standard?
Øvrige bemærkninger til standarden:
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1.2.6 Ut ilsigtede hændelser
Standarden generelt

Er standarden relevant for den

I meget

I høj

Hver-

I mindre Slet ikke Ved ikke

høj grad

grad

ken/eller

grad













organisation, du arbej der i?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Bemær kninger til 1.2.6 Ut ilsigtede hændelser
Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i
denne standard?
Øvrige bemærkninger til standarden:
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1.2.7 Pat ientklager og pat ientforsikringssager
Standarden generelt

Er standarden relevant for den

I meget

I høj

Hver-

I mindre Slet ikke Ved ikke

høj grad

grad

ken/eller

grad













organisation, du arbej der i?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Bemær kninger til 1.2.7 Pat ient klager og patientforsikr ingssager
Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Bemærkninger til indikator 4:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i
denne standard?
Øvrige bemærkninger til standarden:
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1.2.8 Vold og trusler mod personale
Standarden generelt

Er standarden relevant for den

I meget

I høj

Hver-

I mindre Slet ikke Ved ikke

høj grad

grad

ken/eller

grad













organisation, du arbej der i?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Bemær kninger til 1.2.8 Vold og trusler mod personale
Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i
denne standard?
Øvrige bemærkninger til standarden:
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1.3.1 Dokumentstyring
Standarden generelt

Er standarden relevant for den

I meget

I høj

Hver-

I mindre Slet ikke Ved ikke

høj grad

grad

ken/eller

grad













organisation, du arbej der i?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Bemær kninger til 1.3.1 Dokumentstyring
Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i
denne standard?
Øvrige bemærkninger til standarden:
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1.3.2 Pat ientjournalen
Standarden generelt

Er standarden relevant for den

I meget

I høj

Hver-

I mindre Slet ikke Ved ikke

høj grad

grad

ken/eller

grad













organisation, du arbej der i?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Bemær kninger til 1.3.2 Pat ient jour nalen
Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Bemærkninger til indikator 4:

Bemærkninger til indikator 5:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i
denne standard?
Øvrige bemærkninger til standarden:
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1.4.1 Ansættelse af personale
Standarden generelt

Er standarden relevant for den

I meget

I høj

Hver-

I mindre Slet ikke Ved ikke

høj grad

grad

ken/eller

grad













organisation, du arbej der i?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Bemær kninger til 1.4.1 Ansættelse af personale
Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Bemærkninger til indikator 4:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i
denne standard?
Øvrige bemærkninger til standarden:
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1.4.2 Introdukt ion af nyt personale
Standarden generelt

Er standarden relevant for den

I meget

I høj

Hver-

I mindre Slet ikke Ved ikke

høj grad

grad

ken/eller

grad













organisation, du arbej der i?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Bemær kninger til 1.4.2 Introdukt ion af nyt personale
Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Bemærkninger til indikator 4:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i
denne standard?
Øvrige bemærkninger til standarden:
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1.4.3 Arbejdst ilrettelæggelse
Standarden generelt

Er standarden relevant for den

I meget

I høj

Hver-

I mindre Slet ikke Ved ikke

høj grad

grad

ken/eller

grad













organisation, du arbej der i?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Bemær kninger til 1.4.3 Arbejdstilrettelæggelse
Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i
denne standard?
Øvrige bemærkninger til standarden:
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1.4.4 Uddannelse og kompetenceudv ikling
Standarden generelt

Er standarden relevant for den

I meget

I høj

Hver-

I mindre Slet ikke Ved ikke

høj grad

grad

ken/eller

grad













organisation, du arbej der i?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Bemær kninger til 1.4.4 Uddannelse og kompetenceudvikling
Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i
denne standard?
Øvrige bemærkninger til standarden:
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1.5.1 Hygiejnepolitik
Standarden generelt

Er standarden relevant for den

I meget

I høj

Hver-

I mindre Slet ikke Ved ikke

høj grad

grad

ken/eller

grad













organisation, du arbej der i?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Bemær kninger til 1.5.1 Hygiejnepolitik
Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i
denne standard?
Øvrige bemærkninger til standarden:
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1.5.2 Pr ocedurer og ar bejdsgange ved genanvendelse af medicinsk udstyr og tekstiler
Standarden generelt

Er standarden relevant for den

I meget

I høj

Hver-

I mindre Slet ikke Ved ikke

høj grad

grad

ken/eller

grad













organisation, du arbej der i?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Bemær kninger til 1.5.2 Procedurer og arbejdsgange ved genanvendelse af medicinsk udstyr og
tekstiler
Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i
denne standard?
Øvrige bemærkninger til standarden:
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1.5.3 Hånd- og unifor mshygiejne
Standarden generelt

Er standarden relevant for den

I meget

I høj

Hver-

I mindre Slet ikke Ved ikke

høj grad

grad

ken/eller

grad













organisation, du arbej der i?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Bemær kninger til 1.5.3 Hånd- og unifor mshygiejne
Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i
denne standard?
Øvrige bemærkninger til standarden:
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1.5.4 Håndtering af smittekilder
Standarden generelt

Er standarden relevant for den

I meget

I høj

Hver-

I mindre Slet ikke Ved ikke

høj grad

grad

ken/eller

grad













organisation, du arbej der i?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Bemær kninger til 1.5.4 Håndtering af smittekilder
Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i
denne standard?
Øvrige bemærkninger til standarden:
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1.5.5 Håndtering af affald og far lige stoffer
Standarden generelt

Er standarden relevant for den

I meget

I høj

Hver-

I mindre Slet ikke Ved ikke

høj grad

grad

ken/eller

grad













organisation, du arbej der i?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Bemær kninger til 1.5.5 Håndtering af affald og far lige stoffer
Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i
denne standard?
Øvrige bemærkninger til standarden:
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1.6.1 Beredskabsplan
Standarden generelt

Er standarden relevant for den

I meget

I høj

Hver-

I mindre Slet ikke Ved ikke

høj grad

grad

ken/eller

grad













organisation, du arbej der i?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Bemær kninger til 1.6.1 Beredskabsplan
Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Bemærkninger til indikator 4:

Bemærkninger til indikator 5:

Bemærkninger til indikator 6:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i
denne standard?
Øvrige bemærkninger til standarden:
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1.7.1 Implementer ing af medicinsk udstyr
Standarden generelt

Er standarden relevant for den

I meget

I høj

Hver-

I mindre Slet ikke Ved ikke

høj grad

grad

ken/eller

grad













organisation, du arbej der i?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Bemær kninger til 1.7.1 Implementering af medicinsk udstyr
Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i
denne standard?
Øvrige bemærkninger til standarden:

Dato: 02-01-2014,Versionsnr.: 3.0, Dok. Nr.: D13-30327

Side 29 af 50

1.7.2 Medicinsk udstyr
Standarden generelt

Er standarden relevant for den

I meget

I høj

Hver-

I mindre Slet ikke Ved ikke

høj grad

grad

ken/eller

grad













organisation, du arbej der i?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Bemær kninger til 1.7.2 Medicinsk udstyr
Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Bemærkninger til indikator 4:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i
denne standard?
Øvrige bemærkninger til standarden:

Dato: 02-01-2014,Versionsnr.: 3.0, Dok. Nr.: D13-30327

Side 30 af 50

1.8.1 Anskaffelse, anvendelse og vedligeholdelse af transport midler og udrustning
Standarden generelt

Er standarden relevant for den

I meget

I høj

Hver-

I mindre Slet ikke Ved ikke

høj grad

grad

ken/eller

grad













organisation, du arbej der i?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Bemær kninger til 1.8.1 Anskaffelse, anvendelse og vedligeholdelse af transport midler og udrustning
Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Bemærkninger til indikator 4:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i
denne standard?
Øvrige bemærkninger til standarden:

Dato: 02-01-2014,Versionsnr.: 3.0, Dok. Nr.: D13-30327

Side 31 af 50

1.8.2 Sikker hed under transport
Standarden generelt

Er standarden relevant for den

I meget

I høj

Hver-

I mindre Slet ikke Ved ikke

høj grad

grad

ken/eller

grad













organisation, du arbej der i?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Bemær kninger til 1.8.2 Sikkerhed under transport
Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i
denne standard?
Øvrige bemærkninger til standarden:

Dato: 02-01-2014,Versionsnr.: 3.0, Dok. Nr.: D13-30327

Side 32 af 50

1.9.1 Interhospitale transporter
Standarden generelt

Er standarden relevant for den

I meget

I høj

Hver-

I mindre Slet ikke Ved ikke

høj grad

grad

ken/eller

grad













organisation, du arbej der i?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Bemær kninger til 1.9.1 Interhospitale transporter
Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Bemærkninger til indikator 4:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i
denne standard?
Øvrige bemærkninger til standarden:

Dato: 02-01-2014,Versionsnr.: 3.0, Dok. Nr.: D13-30327

Side 33 af 50

1.10.2 Telemedicin
Standarden generelt

Er standarden relevant for den

I meget

I høj

Hver-

I mindre Slet ikke Ved ikke

høj grad

grad

ken/eller

grad













organisation, du arbej der i?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Bemær kninger til 1.10.2 Telemedicin
Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Bemærkninger til indikator 4:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i
denne standard?
Øvrige bemærkninger til standarden:

Dato: 02-01-2014,Versionsnr.: 3.0, Dok. Nr.: D13-30327

Side 34 af 50

1.10.3 Kommunikat ionsudstyr
Standarden generelt

Er standarden relevant for den

I meget

I høj

Hver-

I mindre Slet ikke Ved ikke

høj grad

grad

ken/eller

grad













organisation, du arbej der i?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Bemær kninger til 1.10.3 Kommunikat ionsudstyr
Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i
denne standard?
Øvrige bemærkninger til standarden:

Dato: 02-01-2014,Versionsnr.: 3.0, Dok. Nr.: D13-30327

Side 35 af 50

2.1.1 Infor meret samtykke
Standarden generelt

Er standarden relevant for den

I meget

I høj

Hver-

I mindre Slet ikke Ved ikke

høj grad

grad

ken/eller

grad













organisation, du arbej der i?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Bemær kninger til 2.1.1 Infor meret samtykke
Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i
denne standard?
Øvrige bemærkninger til standarden:

Dato: 02-01-2014,Versionsnr.: 3.0, Dok. Nr.: D13-30327

Side 36 af 50

2.1.2 Inddragelse af patienten og pårørende
Standarden generelt

Er standarden relevant for den

I meget

I høj

Hver-

I mindre Slet ikke Ved ikke

høj grad

grad

ken/eller

grad













organisation, du arbej der i?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Bemær kninger til 2.1.2 Inddragelse af pat ienten og pårørende
Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i
denne standard?
Øvrige bemærkninger til standarden:

Dato: 02-01-2014,Versionsnr.: 3.0, Dok. Nr.: D13-30327

Side 37 af 50

2.1.4 Indbringelse af pat ient med afv igende adfærd
Standarden generelt

Er standarden relevant for den

I meget

I høj

Hver-

I mindre Slet ikke Ved ikke

høj grad

grad

ken/eller

grad













organisation, du arbej der i?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Bemær kninger til 2.1.4 Indbr ingelse af pat ient med afvigende adfær d
Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i
denne standard?
Øvrige bemærkninger til standarden:

Dato: 02-01-2014,Versionsnr.: 3.0, Dok. Nr.: D13-30327

Side 38 af 50

2.2.1 Sundhedsfaglig v isitation i AMK-vagtcentralen
Standarden generelt

Er standarden relevant for den

I meget

I høj

Hver-

I mindre Slet ikke Ved ikke

høj grad

grad

ken/eller

grad













organisation, du arbej der i?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Bemær kninger til 2.2.1 Sundhedsfaglig v isitation i AMK-vagtcentralen
Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i
denne standard?
Øvrige bemærkninger til standarden:

Dato: 02-01-2014,Versionsnr.: 3.0, Dok. Nr.: D13-30327

Side 39 af 50

2.2.2 Teknisk disponering i AMK-vagtcentralen
Standarden generelt

Er standarden relevant for den

I meget

I høj

Hver-

I mindre Slet ikke Ved ikke

høj grad

grad

ken/eller

grad













organisation, du arbej der i?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Bemær kninger til 2.2.2 Teknisk disponer ing i AMK-vagtcentralen
Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i
denne standard?
Øvrige bemærkninger til standarden:

Dato: 02-01-2014,Versionsnr.: 3.0, Dok. Nr.: D13-30327

Side 40 af 50

2.2.3 Melding og kommunikat ion
Standarden generelt

Er standarden relevant for den

I meget

I høj

Hver-

I mindre Slet ikke Ved ikke

høj grad

grad

ken/eller

grad













organisation, du arbej der i?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Bemær kninger til 2.2.3 Melding og kommunikat ion
Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Bemærkninger til indikator 4:

Bemærkninger til indikator 5:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i
denne standard?
Øvrige bemærkninger til standarden:

Dato: 02-01-2014,Versionsnr.: 3.0, Dok. Nr.: D13-30327

Side 41 af 50

2.4.1 Koor diner ing af medicinsk behandling
Standarden generelt

Er standarden relevant for den

I meget

I høj

Hver-

I mindre Slet ikke Ved ikke

høj grad

grad

ken/eller

grad













organisation, du arbej der i?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Bemær kninger til 2.4.1 Koordiner ing af medicinsk behandling
Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i
denne standard?
Øvrige bemærkninger til standarden:

Dato: 02-01-2014,Versionsnr.: 3.0, Dok. Nr.: D13-30327

Side 42 af 50

2.5.1 Lægemidler
Standarden generelt

Er standarden relevant for den

I meget

I høj

Hver-

I mindre Slet ikke Ved ikke

høj grad

grad

ken/eller

grad













organisation, du arbej der i?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Bemær kninger til 2.5.1 Lægemidler
Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Bemærkninger til indikator 4:

Bemærkninger til indikator 5:

Bemærkninger til indikator 6:

Bemærkninger til indikator 7:

Bemærkninger til indikator 8:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i
denne standard?
Øvrige bemærkninger til standarden:

Dato: 02-01-2014,Versionsnr.: 3.0, Dok. Nr.: D13-30327

Side 43 af 50

2.5.2 Lægemiddelhåndtering og –opbevar ing
Standarden generelt

Er standarden relevant for den

I meget

I høj

Hver-

I mindre Slet ikke Ved ikke

høj grad

grad

ken/eller

grad













organisation, du arbej der i?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Bemær kninger til 2.5.2 Lægemiddelhåndtering og –opbevaring
Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Bemærkninger til indikator 4:

Bemærkninger til indikator 5:

Bemærkninger til indikator 6:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i
denne standard?
Øvrige bemærkninger til standarden:

Dato: 02-01-2014,Versionsnr.: 3.0, Dok. Nr.: D13-30327

Side 44 af 50

2.6.1 Hjertestopbehandling
Standarden generelt

Er standarden relevant for den

I meget

I høj

Hver-

I mindre Slet ikke Ved ikke

høj grad

grad

ken/eller

grad













organisation, du arbej der i?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Bemær kninger til 2.6.1Hjertestopbehandling
Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Bemærkninger til indikator 4:

Bemærkninger til indikator 5:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i
denne standard?
Øvrige bemærkninger til standarden:

Dato: 02-01-2014,Versionsnr.: 3.0, Dok. Nr.: D13-30327

Side 45 af 50

2.7.1 Afslutning af den pr æhospitale indsats på stedet
Standarden generelt

Er standarden relevant for den

I meget

I høj

Hver-

I mindre Slet ikke Ved ikke

høj grad

grad

ken/eller

grad













organisation, du arbej der i?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Bemær kninger til 2.7.1 Afslutning af den pr æhospitale indsats på stedet
Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i
denne standard?
Øvrige bemærkninger til standarden:

Dato: 02-01-2014,Versionsnr.: 3.0, Dok. Nr.: D13-30327

Side 46 af 50

2.8.1 Overdragelse
Standarden generelt

Er standarden relevant for den

I meget

I høj

Hver-

I mindre Slet ikke Ved ikke

høj grad

grad

ken/eller

grad













organisation, du arbej der i?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Bemær kninger til 2.8.1 Overdragelse
Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i
denne standard?
Øvrige bemærkninger til standarden:

Dato: 02-01-2014,Versionsnr.: 3.0, Dok. Nr.: D13-30327

Side 47 af 50

2.9.1 Omsorg for den ter minalt syge patient
Standarden generelt

Er standarden relevant for den

I meget

I høj

Hver-

I mindre Slet ikke Ved ikke

høj grad

grad

ken/eller

grad













organisation, du arbej der i?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Bemær kninger til 2.9.1 Omsorg for den terminalt syge patient
Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i
denne standard?
Øvrige bemærkninger til standarden:

Dato: 02-01-2014,Versionsnr.: 3.0, Dok. Nr.: D13-30327

Side 48 af 50

3.1.1 Vurder ing og behandling af patienter
Standarden generelt

Er standarden relevant for den

I meget

I høj

Hver-

I mindre Slet ikke Ved ikke

høj grad

grad

ken/eller

grad













organisation, du arbej der i?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Bemær kninger til 3.1.1 Vurder ing og behandling af pat ienter
Bemærkninger til "Indhold":

Bemærkninger til indikator 1:

Bemærkninger til indikator 2:

Bemærkninger til indikator 3:

Bemærkninger til indikator 4:

Bemærkninger til indikator 5:

Bemærkninger til indikator 6:

Bemærkninger til indikator 7:

Bemærkninger til indikator 8:

Bemærkninger til indikator 9:

Er der nogle indikatorer/målepunkter du/I savner i
denne standard?
Øvrige bemærkninger til standarden:

Dato: 02-01-2014,Versionsnr.: 3.0, Dok. Nr.: D13-30327

Side 49 af 50

Afsluttende bemær kninger
Afsluttende bemær kninger t il hør ingsmaterialet:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ __________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Sidste spørgsmål er nu besvaret i svarskemaet til afgivelse af hør ingssvar til 2. version
af Den Danske Kvalitetsmodel for det præhospitale område


Der er mulighed for at gå tilbage og rette i besvarelsen ved at klikke på 'Forrige' nederst til
venstre. Systemet gemmer besvarelsen automatisk, hver gang der klikkes frem til næste
side. Spørgeskemaet kan derfor lukkes undervejs uden, at de indtastede besvarelser slettes



Besvarelsen kan udskrives ved at tr ykke på printerikonet nederst til venstre.



Er besvarelsen fyldestgørende, kan svarskemaet afsluttes ved at klikke på 'Afslut' nederst
til højre. Besvarelsen gemmes og sendes herefter automatisk til IKAS.

Tusind tak for hør ingssvaret!
Med venlig hilsen
IKAS

Dato: 02-01-2014,Versionsnr.: 3.0, Dok. Nr.: D13-30327

Side 50 af 50

