Oversigt over ændringer fra 2. version til KPH nye standardsæt
De største ændringer og j usteringer der er tilkommet det nye standardsæt, er standar derne 1.2.1 Kvalitetspolitik, 1.2.3 Kvalitetsovervågning, 1.2.4 Kvalitetsforbedring som er erstattet af den nye standard 1.2.1 Kvalitetsudvikling. Tilgangen til kvalitetsudvikling er således ændret, idet kravene om kvalitetsover vågning og kvalitetsfor bedring nu i højere grad udvælges og prioriteres af sygehuset selv. Det betyder, at de tidligere krav til
kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring på trin 3 og 4 bor tfalder i en række sygehusstandarder, som
fremgår af oversigten:

Version 2 af sygehusstandarder

Ny version Sørlandet sykehus HF. Klinikk for
psykisk helse

1.2.1 Kvalitetspolitik

Erstattes af 1.2.1 Kvalitetsudvikling.

1.2.3 Kvalitetsovervågning

Udgår og erstattes af 1.2.1 Kvalitetsudvikling.

1.2.4 Kvalitetsforbedring

Udgår og erstattes af 1.2.1 Kvalitetsudvikling.

1.2.6 Risikovurdering

Revideret i indhold og indikatorer.

1.2.11 Inddragelse af patienter og pårø rendes oplevelser
og erfaringer

Revideret i indhold og indikatorer.

1.3.2 Patientjournalen

Trin 3 og 4 udgår.

1.3.4 Allergi og intolerans

Trin 3 og 4 udgår.

1.4.1 Ansættelse af personale

Trin 3 og 4 udgår.

1.4.3 Introduktion af nyt personale

Trin 3 og 4 udgår, samt revideret i indikatorer.

1.4.5 Uddannelse og kompetenceudvikling

Revideret i indikatorer.

1.5.3 Forebyggelse og overvågning af nosokomielle infe ktioner

Revideret i indhold og indikatorer.

1.5.4 Genbehandling af medicinsk udstyr

Trin 3 og 4 udgår, samt revideret i indikatorer.

1.5.5 Hånd- og uniformshygiejne

Trin 3 og 4 udgår.

1.7.2 Håndtering af apparatur til klinisk brug

Trin 3 og 4 udgår.

1.7.4 Forsyning af utensilier

Revideret i indikatorer.

1.8.2 Bygningers og lokalers egnethed

Trin 3 og 4 udgår.

1.8.4 Tekniske forsyninger

Revideret i indikatorer.

2.1.1 Informeret samtykke

Trin 3 og 4 udgår.

2.2.1 Vigtige samtaler med patienten og pårø rende

Trin 3 og 4 udgår.
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2.1.4 Religiø s og kult urel støtte til patienter og pårø rende

Revideret i indhold og indikatorer.

2.2.2 Skriftlig information om behandlingsforlø b og pat ientrettigheder

Revideret i indhold og indikatorer. Trin 3 og 4 udgår.

2.3.2 Sundhedsfaglig kontaktperson

Hele standarden udgår.

2.4.1 Henvisninger

Trin 3 og 4 udgår.

2.7.5 Smertevurdering og behandling

Trin 3 og 4 udgår, samt revideret i indikatorer.

2.7.6 Behandling af den enkelt e akutte patient

Trin 3 og 4 udgår, samt revideret i indhold og indikat orer.

2.7.7 Behandling af den elektivt henviste patient

Trin 3 og 4 udgår.

2.8.5 Undersø gelser udfø rt uden for diagnostisk afdeling

Trin 3 og 4 udgår, samt revideret i indikatorer.

2.8.6 Rettidig reaktion på prø vesvar og undersø gelsesresultater

Trin 3 og 4 udgår.

2.9.7 Medicingennemgang

Ny overskrift: Systematisk indsats for at nedbringe polyfarmaci. Revision af indikatorer.

2.10.1 Observation og opfø lgning på kritiske observations- Revidering i indikatorer
fund
2.10.2 Sedation af patienter uden anæstesiologisk personale

Ikke relevant på KPH. Hele standarden udgår.

2.11.1 Vurdering forud for procedurer i anæstesi

Trin 3 og 4 udgår, samt revideret i indikatorer.

2.11.2 Patientens ophold i opvågningsenheden

Ikke relevant på KPH. Hele standarden udgår.

2.11.5 Sikker kirurgi

Ikke relevant på KPH. Hele standarden udgår.

2.11.6 Infusion af blodkomponenter

Ikke relevant på KPH. Hele standarden udgår.

2.12.1 Adgang til ydelser på intensiv terapienhed

Ikke relevant på KPH. Hele standarden udgår.

2.14.1 Ernæringsscreening, plan og opfø lgning

Trin 3 og 4 udgår.

2.15.1 Rehabilitering

Trin 3 og 4 udgår.

2.15.2 Genoptræningsplaner

Trin 3 og 4 udgår.

2.16.2 Forebyggelse og sundhedsfremme

Trin 3 og 4 udgår.

2.17.2 Epikrise

Trin 3 og 4 udgår.

2.17.4 Information ved overflytning mellem afdelinger og
sygehuse

Trin 3 og 4 udgår.

2.17.5 Udskrivningsplanlægning i samarbejde med patie n- Trin 3 og 4 udgår.
ten og videregivelse af information
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2.19.1Palliativ indsats til patienter med livstruende sygdom Ikke relevant på KPH. Hele standarden udgår.
og omsorg for patientens pårø rende
3.12.2 Behandling på intensiv terapienhed.

Ikke relevant på KPH. Hele standarden udgår.

3.12.1 Udarbejdelse og anvendelse af retningslinjer vedrø - Erstattes af 3.12.1 Sygehusets anvendelse af faglige
rende behandling af konkrete patientgrupper
retningslinjer og patientforlø bsbeskrivelser.
3.12.3 Sygehusets tilrettelæggelse af konkrete patientfo rlø b

Udgår og erstattes af 3.12.1 Sygehusets anvendelse af
faglige retningslinjer og patientforlø bsbeskrivelser.
3.12.4 Rusmiddelbehandling Ny standard
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