Organisationsændringer
Her kan du læse om, hvilke organisationsændringer der har indflydelse på akkrediteringsprocessen, samt
hvilke konsekvenser de kan have.

Overordnet om organisationsændringer
En akkreditering tildeles for tre år og otte uger.
Ved ændringer i organisationen er det vigtigt for kontinuiteten, at IKAS får besked herom. Et akkrediteringsforløb kan fortsætte, eller den tildelte akkrediteringsstatus kan bevares, hvis:
• Ledelsen gennem hele gyldighedsperioden opretholder et engagement og et fokus på at leve op til kravene i DDKM.
• Der er en tilstrækkelig kontinuitet blandt ledere, andre nøglemedarbejdere og medarbejdere i al almindelighed til, at den opnåede implementering ikke sættes over styr.
• Der er en tilstrækkelig kontinuitet i processerne og aktiviteterne til, at den opnåede implementering ikke
sættes over styr.

Ændringer med betydning
Store eller væsentlige ændringer i klinikkens organisering kan imidlertid have betydning for akkrediteringsstatus. Man bør derfor orientere sig i nedenstående.

IKAS skal altid orienteres, hvis:
• Klinikken skifter ejer
• Der sker væsentlig udskiftning af medarbejdere
• Klinikken fusionerer med eller opkøber en anden klinik
• Klinikken opsplittes i to eller flere selvstændige klinikker

Dette bedes meddelt IKAS indenfor 30 dage på fysioterapeut@ikas.dk.
I tilfælde af ejerskifte, uden at dette medfører større ændringer, som beskrevet i ovenstående afsnit, vil klinikken få tilsendt en kontinuitetserklæring til underskrift.
I tilfælde af navneskifte udstedes akkrediteringsbevis lydende på det nye navn og med samme gyldighedsperiode som det tidligere.
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Organisatorisk ændring forud for ekstern survey
Hovedreglen er, at survey gennemføres i klinikken trods organisatoriske ændringer på de nye vilkår.
I tilfælde, hvor den organisatoriske ændring har en sådan karakter, at det ikke er rimeligt at gennemføre survey som planlagt (force majeure), kan survey udsættes uden omkostning for klinikken.

Organisatorisk ændring i perioden mellem survey og opfølgning
Ved fusion, sammenlægning og organisatoriske ændringer gennemføres opfølgningen i udgangspunktet som
planlagt.

Opdeling af akkrediterede klinikker
Opdeles en akkrediteret klinik i to eller flere selvstændige klinikker, kan de hver især videreføre akkrediteringen, hvis klinikkens ledelser afgiver en erklæring om kontinuitet i implementeringen af DDKM.
Der udstedes nye akkrediteringsbeviser lydende på navnet på klinikkens nye navn.
Akkrediteringsstatus og akkrediteringens gyldighed svarer til den tidligere tildelte.

Information til offentligheden
IKAS offentliggør klinikkens rapport og information om tildelt akkrediteringsstatus på ikas.dk under ”Fysioterapipraksis - Akkrediteringsnævnets afgørelser”.
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