Nyhedsbrev til apoteker – 3. april 2020

Survey i forår 2020
Survey fra uge 12 og foreløbigt til og med uge 18 er blevet udsat. Der kan komme flere udsættelser.
Vi følger løbende den aktuelle Corona situation og forholder os til Sundhedsmyndighedernes anbefalinger.
Skulle jeres apotek blive berørt, vil IKAS kontakte jer og informere jer om, hvordan I skal forholde jer.
Står I og skal have survey, og der noget i forhold til Corona epidemien, og den situation I står i lige nu, som
giver anledning til spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte os.

Ny udgave 3.2 af ”Akkrediteringsstandarder for apoteker”
IKAS forventer at have en ny udgave af ”Akkrediteringsstandarder for apoteker” klar til offentliggørelse fra 1.
juli 2020 og gældende fra survey i august 2020. I den nye udgave vil standard 2.3 Håndtering af dosis være
opdateret, så de afspejler de nye arbejdsgange, når dosisdispenseringskortet flytter over i FMK. Behandlerfarmaceuten vil også blive et nyt emne, som kommer til at fremgå af den nye udgave. Alle apoteker vil blive
grundigt informeret om ændringer i den nye udgave inden den træder i kraft.

IKAS søger nye apotekssurveyors
Kan du lide at arbejde med kvalitet og kvalitetsudvikling?
Og har du lyst til at være med til at udvikle og vurdere kvaliteten på apoteker?
Kan du sige ja til dette, og synes du det lyder spændende at være en del af vores dygtige surveyorkorps, så
send os en ansøgning hurtigst muligt, dog senest den 27. april 2020 til job@ikas.dk.
Vi ser frem til at høre fra dig.
Se stillingsopslag her for yderligere information.

Introduktionskursus
Nye kvalitetsansvarlige og nye medlemmer af apotekets kvalitetsstyregruppe har mulighed for at tilmelde sig
introduktionskurset ”Introduktion til DDKM for apoteker”.
Kurset finder sted mandag den 28. september 2020 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Tilmeldingsfrist er den 17. august 2020.
Tilmelding

Kursus i kvalitetsovervågninger og kvalitetsforbedringer
Er du apoteker eller kvalitetsansvarlig på et apotek, og arbejder du til dagligt med kvalitetsstyring og kvalitetsudvikling. Synes du, at du mangler inspiration til arbejdet med kvalitetsovervågninger og kvalitetsforbedringer i relation til kravene i DDKM. Så tilmeld dig kurset ”kvalitetsovervågninger og kvalitetsforbedringer på
et apotek”.
Samme kursus afholdes følgende to steder og tidspunkter:
 København; Tirsdag den 16. juni 2020 på Scandic Glostrup, Roskildevej 550, 2605 Brøndbyvester fra kl.
13.00 – 17.00
 Aarhus; Torsdag den 17. september 2020 på Scandic Aarhus Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus fra kl.
13.00 – 17.00
Link til tilmelding til kursus i København den 16. juni 2020
Tilmeldingsfrist er den 12. maj 2020
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Link til tilmelding til kursus i Aarhus 17. september 2020
Tilmeldingsfrist er den 6. august 2020

Rådgivning
Har du spørgsmål vedr. tolkning af standarder, evalueringer, indikatorkrav, prioritering af kvalitetsovervågninger, arbejdet med kvalitetsstyring og kvalitetsudvikling eller andet, som har med DDKM at gøre, så kontakt IKAS´s rådgivere:

Lone Staun Poulsen
Seniorkonsulent, Cand. Pharm.
Rådgiver for apoteker i Jylland og på Fyn
lsp@ikas.dk
24822503
eller

Zainab Al-Zergani
Seniorkonsulent, Cand. Pharm.
Rådgiver for apoteker på Bornholm, Fyn, Sjælland og øvrige øer.
Zaz@ikas.dk
Tlf.: 20679451
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