Nyhedsbrev til apoteker – 26. juni 2020

Ny udgave 3.2 af ”Akkrediteringsstandarder for apoteker”
Den nye udgave 3.2 af ”Akkrediteringsstandarder for apoteker” ligger nu klar på vores hjemmeside.
Standarderne er gældende for survey fra august 2020. Den nye Standard 2.5 Behandlerfarmaceut vil dog
først være gældende fra oktober 2020. Der er udarbejdet en ændringsoversigt Bilag 1.a, hvor alle ændringer
fra udgave 3.1 til udgave 3.2 fremgår. Der er også et nyt Bilag 4, som er et skema, som kan bruges til
journalaudit i standard 2.5 Behandlerfarmaceut.

Akkrediteringsstandarder i bogform
Kan ikke bestilles endnu. Der informeres via Nyhedsbrev, når det er muligt.

Midtvejsbesøg
Vi tager igen på midtvejsbesøg efter sommerferien efter en længere pause pga. Corona. Vi besøger
apotekerne, så dem der skulle have haft besøg i foråret bliver prioriteret først.
Der kan derfor i forhold til planlagte besøg i efteråret være lidt forsinkelse i afholdelsen. Har I behov for, at
vi kommer og endnu ikke har hørt noget fra os, så kontakt os på mail eller telefon, så finder vi en dato, der
passer jer.

Der er stadig ledige pladser på vores 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”.
Kurset afholdes i Aarhus; Torsdag den 17. september 2020 på Scandic Aarhus Vest, Rytoften 3, 8210
Aarhus fra kl. 13.00 – 17.00
Tilmeldingsfrist er den 6. august 2020
Tilmelding

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

