Bilag 4 – Oversigt over ændringer i forhold til det tidligere
standardsæt
Denne tabel skal ikke forstås som en log, der beskriver alle ændringer, men skal vise, hvor man kan genfinde
indhold fra den tidligere version af standardsættet fra privathospitaler og som angiver, hvor der er sket væsentlige ændringer.
Tidligere version af standardsæt for
privathospitaler

Denne version
Fed kursiv markerer titel i det nye standardsæt

1.1.1 Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Udgår.

1.1.3 Planlægning af driften

Udgår.
Dog findes kravet i indikator 3 om tilkaldelse af
akut hjælp stadig men nu som en del af indikator
4 i standard 2.10.1.

1.2.1 Kvalitetsudvikling

Gennemgribende omskrevet. Der er ikke indført
nye krav, men kravene er formuleret, så det er
tydeligere, hvad der forventes.

1.2.6 Risikostyring og rapportering af utilsigtede Delen om risikostyring er omskrevet.
hændelser
Risikostyring er nu fokuseret på risici for patienter
og understøttes af et risikokatalog. Se eksempel i
bilag 2, hvor det er tydeliggjort, hvad der kræves.
Bemærk også nogle ændringer i indikatorerne
vedr. utilsigtede hændelser.
1.2.7 Patientidentifikation og mærkning af diag- Tilføjet håndtering af patienter, der ikke har nonostisk materiale m.v.
get dansk CPR-nummer.
1.2.10 Patientklager og patientskade-erstatningssager

Ingen væsentlige ændringer.

1.3.1 Dokumentstyring

Indikator 2 omformuleret, så det understreges, at
kravet om dokumentstyring ikke nødvendigvis
skal løses ved anvendelse af et elektronisk dokumentstyringssystem.

1.3.2 Patientjournalen

Tilføjet (præciseret), at hospitalets retningslinjer
for indholdet af patientjournalen udarbejdes på
grundlag af journalføringsbekendtgørelsen.

1.3.4 Allergi og intolerans

Præciseret, at oplysninger om allergi og intolerans skal findes på et bestemt sted i journalen og
ikke spredt i diverse journalnotater.

1.3.5 Sikkerhed og fortrolighed ved personhenførbare data

Tilføjet det lovbestemte krav om databehandleraftale. Udover dette krav handler indikatorerne
om personalets adfærd og ikke om systemers
tekniske indretning.
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1.4.1 Ansættelse, introduktion og fastlæggelse
af arbejdsområder

Præciseret, at alle nye medarbejdere og konsulenter skal have introduktion til brandsikring og
hjertestopbehandling. Derudover ingen ændringer.

1.4.5 Uddannelse og kompetenceudvikling

Indikator 2 om kvalitetsmålsætninger vedr. kompetenceudvikling m.m. udgår. Derudover ingen
ændringer.

1.4.7 Delegation af forbeholdt sundhedsfaglig
virksomhed

I ”Indhold” er der givet eksempler på, hvad der
er forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed.

1.5.1 Infektionshygiejne

Omskrevet, så den henviser til de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer og tydeliggør,
hvad kravene er.
Krav om konkrete mål vedr. nosokomielle infektioner udgår.
Tilføjet en indikator om Legionella i varmt brugsvand, som nu tydeligt handler om at indrette
varmtvandsanlægget, så vækst undgås (tidligere
en indikator i 1.8.4).

1.5.4 Procedurer og arbejdsgange ved genbehandling af medicinsk udstyr og tekstiler samt
rengøring af apparatur til klinisk brug

Omskrevet, så den henviser til de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer og tydeliggør,
hvad kravene er.

1.5.5 Hånd- og uniformshygiejne

Omskrevet, så den henviser til de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer og tydeliggør,
hvad kravene er.

1.5.6 Rengøring

Omskrevet, så den henviser til de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer og tydeliggør,
hvad kravene er.
Tilføjet en indikator om håndtering af klinisk risikoaffald og stikkende/skærende affald (tidligere i
standard 1.8.3).

1.6.3 Brand og andre trusler mod sygehuset

Nu 1.6.3 Brandsikring.
Krav vedr. ”andre trusler udgår”.
To indikatorer vedr. brandsikring, der tidligere var
en del af standard 1.8.1, er flyttet hertil.

1.7.1 Apparatur til klinisk brug

Tilføjet et afsnit i ”Indhold”, der definerer kalibrering og øvrigt vedligehold (servicering) og dermed
tydeliggør krav til dette (se også i indikator 4).
Tidligere indikatorer 4 og 6 er slået sammen.

1.8.1 Hospitalets sikkerhed og tilgængelighed

Udgår.
Indikatorerne 6 og 7 findes dog nu i 1.6.3.

1.8.3 Håndtering af affald

Udgår.
Indikator 1 findes dog til dels nu i 1.5.6.
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Fokuserer på el og ilt og er i højere grad rettet til
små organisationer.
Krav vedr. vandforsyning (gamle indikator 2) udgår. Dog er krav vedr. Legionella flyttet til 1.5.1.

2.1.1 Informeret samtykke

En del af teksten i ”Indhold” er erstattet af en
henvisning til en vejledning fra Styrelsen for Patientsikkerhed.
Omhandler nu, udover samtykke til behandling,
både samtykke til indhentning og videregivelse af
helbredsoplysninger.

2.1.2 Patienters og pårørendes inddragelse som Det er understreget, at pårørende kun kan indpartnere
drages med patientens accept.
Indikator 2 om rammer for vigtige samtaler udgår.
Indikator 3 om behandlingsplaner i psykiatrien er
flyttet til 2.7.1.
Indikator 4 om tolkebistand udgår.
Indikator 6 om målsætninger vedr. patienter udgår, men der er stadig i 1.2.1, indikator 1 krav
om sådanne mål.
2.1.4 Religiøs og kulturel støtte til patienter og
pårørende

Udgår.

2.2.2 Skriftlig information om behandlingsforløb

Krav om dokumentation af udlevering til patienter
udgår.
Præciseret, at informationsmateriale, som hospitalet selv udarbejder, skal dokumentstyres. Hospitalet skal sikre sig, at materiale udarbejdet af eksterne er ajour.

2.7.1 Planlægning og gennemførelse af individuelle patientforløb

Forenklet.

2.7.4 Forebyggelse af selvmordsrisiko

Ingen væsentlige ændringer.

2.7.5 Smertevurdering og -behandling

Erstattes af 2.7.5 Specialiseret smertebehandling, som kun er relevant for hospitaler, der

Alle krav vedr. psykiatrisk behandlingsplan er
samlet i indikator 5.

tilbyder dette.
Krav vedr. postoperativ smertebehandling findes
nu i 2.10.1.
2.7.8 Livsstilsfaktorer

Udgår.
Der skal dog tages højde for livsstilsfaktorer i behandlingsplaner, når det er aktuelt (2.7.1).

2.7.9 Genoptræning
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Der skal dog tages højde for genoptræning i behandlingsplaner, når det er aktuelt (2.7.1).
Genoptræningsplan er nu i 2.17.4, indikator 3.
2.8.2 Rekvisition af og prøvetagning til paraklinisk undersøgelse

Uændret.

2.8.5 Undersøgelser udført uden for diagnostisk
afdeling

Uændret.

2.8.6 Rettidig reaktion på prøvesvar og undersøgelsesresultater

Uændret.

2.9.1 Lægemiddelordination

Omskrevet, så FMK nu er medtænkt.
Gamle indikator 2 med krav om lægemiddelanamnese udgår.
Ny indikator 3 vedr. lovgivningens krav om registrering i FMK.

2.9.2 Lægemiddeldispensering

Uændret.

2.9.3 Lægemiddeladministration

Uændret.

2.9.5 Opbevaring af lægemidler

Tilføjet, at ”rette forhold” ikke kun er temperatur,
men også lys og luftfugtighed.
Krav om logning af temperatur i køleskabe og om
termometer i medicinrum.
Præciseret, at det er OK at diskutere med apotek,
om medicin skal returneres, hvis temperaturen
har været uden for det ønskede.
Gamle indikator 3 om opbevaring af patienters
medbragte medicin udgår.

2.9.6 Lægemidler til akutte situationer

I indikator 2 er det præciseret, at det skal kunne
ses, hvis en akutbakke har været anbrudt.

2.10.1 Observation og opfølgning på kritiske ob- Gennemgribende omskrevet.
servationsfund
Udgangspunktet er nu, at patienter skal observeres systematisk efter anæstesi og sedation.
Observation kan være aktuel i andre situationer.
Hospitalet vurderer, om dette er tilfældet.
Ny indikator 6 om postoperativ smertebehandling
(tidligere i 2.7.5).
Tilkald af akut hjælp udefra er flyttet fra 1.1.3
hertil.
2.10.2 Sedation af patienter uden medvirken af
anæstesiologisk personale

Ingen væsentlige ændringer.

2.11.1 Vurdering forud for procedurer i anæstesi

Uændret
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2.11.5 Sikker kirurgi

Ingen væsentlige ændringer.

2.13.1 Hjertestopbehandling

Kravene til uddannelse af personalet skærpet.
Ny indikator 4 om let adgang til hjertestarter.

2.17.4 Afslutning af behandling og overdragelse Ny indikator 3 om genoptræningsplan (tidligere i
af behandlingsansvaret
standard 2.7.9).
3.12.1 Hospitalets anvendelse af faglige retningslinjer og patientforløbsbeskrivelser

Nu 3.12.1 Hospitalets anvendelse af faglige
retningslinjer.
Gennemgribende omskrevet. Der er ikke indført
nye krav, men kravene er formuleret, så det er
tydeligere, hvad der forventes.
Kravet om anvendelse af patientforløbsbeskrivelser er bortfaldet, men det er stadig beskrevet
som en mulighed, man kan vælge.
Ny indikator 3, hvor overvågningen af den faglige
kvalitet af uddannelsen specifikt vurderes.
Indikatorerne 4 og 5 vedr. nationale pakkeforløb
bortfalder, da det kun er aktuelt for få, og da der
på anden måde er sikret tæt opfølgning af disse
patienter.

Ny standard 4.1.1 – Virksomhedens sociale ansvar (Corporate Social Responsibility).
Denne standard er ikke obligatorisk,
men et tilvalg for de hospitaler, der ønsker at blive vurderet på denne.
Det vil fremgå af akkrediteringsbeviset,
hvis denne standard er valgt til.
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