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Meddelelser ved bestyrelsesfor manden

Anne Skriver indtræder som suppleant for Svend Hart ling i stedet for Chr istian Wor m.

Bestyrelsesfor manden og direktøren har afholdt møder med hhv. PLO og FA PS om status
for akkrediteringen, hvor de bl.a. har orienteret om hvordan event uelle fund, der
indebærer betydelig risiko for patientsikker heden, v il blive håndteret . Herunder hvordan
tilsynsmyndigheden kan blive or ienteret. Hverken PLO eller FAPS havde nogle
indvendinger t il dette.

For manden oplyste, at han på næste møde vil fremsætte forslag til ændr ing af
vedtægterne, således at minimumsantallet af bestyrelsesmøder reduceres fra det
nuværende fire til to (hhv. budget og regnskab).
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Budgetopfølgning pr. 31.05.2016
Det reviderede budget for 2016 godkendt af bestyrelsen (bestyrelsesmødet den 06.04.2016 punkt
574/16) udviser en kassehenlæggelse på 1 mio.kr.
Ved budgetopfølgning pr. 31.05.2016 er der ikke konstateret større udsving i forhold til budgettet,
hvorefter det for ventede resultat for året 2016 for tsat er en henlæggelse på 1 mio.kr.

Indst illing:
Til orientering
Bilag:
Ingen
Beslutning:
Taget til efterretning
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Godkendelse af standar dpakke for rusmiddelområdet for kommuner

Sagsfremst illing
De specifikke standarder for r usmiddelområdet for kommuner forelægges hermed bestyrelsen til go dkendelse. Standar dpakken for r usmiddelområdet er den sidste af fem standardpakker for det kommunale område, som er blevet revideret og opdateret til 2. version.
Revisionsarbejdet er sket på samme vis som revisionen af standardpakkerne for sundhedspleje og
tandpleje, som bestyrelsen godkendte i aug ust 2015. Det vil sige, at der er gennemført en høring af de
specifikke standarder. De organisatoriske og generelle standarder er stort set identiske i alle fem
kommunale standardpakker og blev godkendt af bestyrelsen tilbage i 2014 i forbindelse med revis ionen af standardpakker for sygepleje og træning, hvorfor disse standarder ikke medsendes igen her.
Det er hensigten, at 2. version af standardpakke for rusmiddelområdet skal finde anvendelse ved eksterne sur vey efter 1. januar 2017. Standar derne er vedlagt som bilag 1.

Resultatet af høring
IKAS har haft forslag til specifikke standarder i 2. version standardpakke for rusmiddelområdet i høring
i perioden fra den 24. maj til den 6. juni 2016. Ud af 24 høringspar ter har 11 afgivet høringssvar, na vnene på disse kan ses i bilag 2.
Høringssvarene kan forevises ved behov.
De 10 specifikke standarder for rusmiddelområdet er bearbejdet efter høring og består af syv specifi kke standarder om rusmiddelområdet og tre standarder om medicinering. Sammenlignet med 1. version, hvor der var tre specifikke standarder om rusmiddelområdet og fire standarder om medicinering, er
der på baggrund af ønske fra kommuner, der arbejder helt eller delvist med rusmiddelpakken, foretaget en opprioritering af specifikke standarder, so m retter sig direkte mod fagligheden på rusmiddelområdet. Da der samtidig er standar der, som er udgået fra 1. version, er der i alt tale om fem nye spec ifikke standarder på rusmiddelområdet. Disse er: Udredning, Familie- og netvær ksorienteret
rusmiddelbeha ndling, Ambulant rusmiddelbehandling, Dagbehandling og Døgnbehandling.
Høringssvarene gav en række forslag til j usteringer og præciseringer af standarderne, og størsteparten
af disse er indarbejdet. Af indholdsmæssige justeringer kan fremhæves uddybende beskrivelse af såvel
sundhedsfaglige som socialfaglige fokusområder i udredning af bor gere med r usmiddelproblemer, som
søger behandling, og pointering af underretningspligt ved kendskab til gravide eller børn i familier med
rusmiddelproblemer, også når borgeren med rusmiddelproblemet fravælger behandling.
Herudover er der sket en række opdateringer af referencer samt anvisninger til, hvor kommuner ne i
det konkrete ar bejde kan hente inspiration i udgivelser og hj ælpevær ktøjer fra både Sundhedsstyre lsen og Socialstyrelsen.
Sundhedsstyrelsen har foreslået udarbej det en ekstra specifik standard om kvinder i fer til alder og gr avide med rusmiddelproblemer. IKAS har vurderet, at denne standar d på nuværende tidspunkt er for
krævende at indar bejde i sin hele form og har i stedet valgt at indarbejde delelementer omkring gravide og kvinder i den fertile alder i standar den om sundhedsfremme og forebyggelse. De indarbejdede
delelementer handler om forebyggelse og nedbringelse af risiko for medfødte rusmiddelskader hos
børn og påpeger blandt andet kommuner nes samarbejde med de regionale familieambulatorier.

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. juni 2016
Revision date; 29-06-2016, Version No.; 3.0, Document No.; D16-9254

På baggrund af ovennævnte er de specifikke standarder tilrettet og forelægges best yrelsen til godkendelse.
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Indst illing:
Det indstilles, at akkrediteringsstandarder for r usmiddelområdet, 2. version med tilhørende bilag, go dkendes til offentliggørelse i j uli 2016 og til anvendelse som vur deringsgrundlag ved akkreditering fra og
med 1. januar 2017.

Bilag:
Bilag 1 - 2. version specifikke rusmiddelstandarder
Bilag 2 - Liste over høringsparter med angivelse af, hvilke der har afgivet høringssvar
Beslutning:
Godkendt som indstillet
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Justering af vur deringsprincipper for 2. version af akkrediteringsstandarder for apoteker

Sagsfremst illing
Vurderingsprincipperne for apoteker er ikke som på de øvrige sektorer blevet justeret i forhold til en ny
version af akkrediteringsstandarder. Årsagen hertil er den, at akkreditering fortsat sker på baggrund af
2. version af akkrediteringsstandarder for apoteker. Det er besluttet, at der først udar bejdes en ny version af akkrediteringsstandarder for apoteker til ikrafttræden 1. januar 2019, efter ønske fra Sundheds og Ældreministeriet samt Apoteker foreningen og godkendt af bestyrelsen.
IKAS og Apotekerforeningen har et ønske om, at justere de nuværende vurderingsprincipper så vurderingsgrundlaget bringes i overensstemmelse med de vurderingsprincipper der anvendes i de øvrige
sektorer. De j usterede vurderingsprincipper kan ses i Bilag 1.
Af ændringer i det fremsendte forslag kan nævnes, at det er et væsentligt princip, at sur veyteamet
skal vurdere indikatorerne i for hold til den kontekst, de optræder i. Det betyder, at man skal samme nholde kravene i indikatorerne med det aktuelle apotek og dennes opgaver og aktiviteter.
En anden væsentlig ændring er den, at der ikke længere er krav om at opfølgning, hvis en indikator
vurderes BO. Der er i de nuværende vurderingsprincipper for apoteker krav om opfølgning, hvis en i ndikator vurderes BO i de patientsikker hedskritiske standarder på trin 1 og 2. Her er dette slået meget
igennem, også på områder, hvor det måske ikke har haft en væsentlig betydning for patientsikkerheden som ex. hvordan apoteket beskriver hvordan de er kommet frem til et fastsat ser vicemål. Har de tte ikke været beskrevet, kræves der efter de nuværende vurderingsprincipper opfølgning. Hvis en ind ikator vur deres No eller IO vil der være krav til opfølgning.
Ved at foretage ændringen, så BO ikke længere kræver opfølgning, harmoniseres vurderingsprinc ipperne for apoteker med vurderingsprincipper ne for de øvrige sektorer.

Indst illing:
Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at vurderingsprincipperne for apoteker justeres så de bringes i
overensstemmelse med vurderingsprincipper ne for de øvrige sektorer.

Bilag:
Vurderingsprincipper i DDKM af 2016 for apoteker
Beslutning:
Godkendt som indstillet
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Status vedr. akkreditering af almen praksis og speciallægeområdet
Der vedlægges bilag, der beskriver status pr primo j uni for henholdsvis almen praksis og speciallægepraksis.
Indst illing:
Til orientering.
Bilag:
Bilag 1 - Akkreditering af almen praksis - status pr. 8. j uni 2016
Bilag 2 - Orientering vedrørende fund i speciallægepraksis pr. 1. j uni 2016
Beslutning:
Taget til efterretning
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Godkendelse af standar der til pilottest på fodterapeutområdet
10 fodterapeutklinikker har fra september 2015 til marts 2016 gennemført pilottest af akkrediteringsstandarder for fodterapeuter samt test af surveykoncept. Alle 10 sager er behandlet i akkrediteringsnævnet den 14. april 2016.
Standarderne er, efter pilottesten, revideret og godkendt i ud viklingsgruppen.
Standardsættet skal indgå i de kommende overenskomstforhandlinger mellem Danske Regioner og
Danske Fodtera peuter sommer/efterår 2016.

Indst illing:
Til godkendelse
Bilag:
Reviderede standarder DDKM for fodterapeuter
Beslutning:
Godkendt som indstillet
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Punkt 585/16:
Or ientering om status vedr. de øvrige sygesikringsområder
Projektleder Stina Juel Lanken orienterer på mødet.
Indst illing:
Til orientering
Bilag:
Ingen
Beslutning:
Taget til efterretning. Bestyrelsen opdateres vedr. status på mødet i august.
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Punkt 586/16:
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Kvartalsrapport fra Akkrediter ingsnæv net
Ifølge akkrediteringsnævnets vedtægter (§10 stk. 2) orienteres bestyrelsen kvartalsvis om akkrediteringsnævnets afgørelser og indkomne indsigelser.
Vedlagte kvartalsrapport dækker perioden 1. kvartal 201 6.

Indst illing:
Til orientering
Bilag:
Akkrediteringsnævn 1. kvartal 2016
Beslutning:
Taget til efterretning.
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Gensidig or ientering
Der er indgået aftale om akkreditering af det færøske sundhedsvæsen, som endv idere har
givet underskudsdækning for et PhD- projekt, der skal følge processen.

Pkt. 588/16:
Eventuelt
Intet

Næste møde er den 31. august 2016 kl. 9.15-12 i IKAS
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