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Udgave

Beskriver hvilket tema, akkrediteringsstandarden tilhører

Hvor der i vurderingen af opfyldelsen af indikatorerne indgår et skøn, skal det altid
tages i betragtning, i hvilken grad hospitalet skønnes at kunne opfylde formålet
med standarden.
Indhold

Dette felt indeholder forskellige kategorier af information til at uddybe forståelsen
af standarden.
Hvor det er nødvendigt for at forstå standarden, indledes dette felt med en definition af det emne, standarden handler om.
Herefter følger et kort oprids af baggrunden for standarden. Her kan indgå en omtale af relevant lovgivning. Feltet kan ikke forventes at være en fuldstændig gengivelse af relevant indhold af lovgivningen. Retningslinjer bør derfor altid udar-

bejdes ud fra den oprindelige tekst i lovgivningen og ikke ud fra
gengivelsen i standarden.
Denne del af feltet kan også indeholde information, fx i form af eksempler, der tydeliggør, hvordan standardens krav fortolkes i forskellige kontekster. For nogle standarder fremgår det tilstrækkeligt klart af standarden selv og af feltet ”Formål”.
I nogle standarder omtales specifikke krav til indholdet af retningslinjer. Kravene er
bindende, medmindre de vedrører situationer, som ikke kan forekomme på det pågældende hospital.
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I enkelte tilfælde kan det forekomme, at der i dette felt er information, som ikke
vedrører nogen indikator. Det skal udelukkende opfattes som en service til hospitalet, og indgår ikke i surveyteamets vurdering.
Andre standarder
som hænger sammen med denne
standard

Henvisning til øvrige standarder, som det kan være hensigtsmæssigt at orientere
sig i, når der arbejdes med den pågældende standard, fx fordi løsningen af opgaverne hænger sammen eller påvirker hinanden.

Anvendelsesområde

Da standardsættet anvendes på mange forskellige privathospitaler og klinikker, er
der standarder, der kun er relevante på nogle typer af hospitaler.
Det er i så fald anført her, hvilke typer det drejer sig om. På alle øvrige hospitaler er
standarden ikke relevant og indgår dermed ikke i vurderingen.

Indikatorer

Indikatorerne er grundlaget for vurderingen af, i hvilken grad hospitalet lever op til
akkrediteringsstandarderne.
Der er kun krav om skriftlige politikker, retningslinjer og planer eller om dokumenter, der beskriver processer, når det udtrykkeligt fremgår af en indikator. Hvor lovgivningen kræver skriftlige retningslinjer eller instrukser, vil indikatoren også kræve
det. Teksten til indikatorer, hvor der er krav om skriftlighed, indledes med ”DOK”:
Vurderingen under et survey baserer sig først og fremmest på interviews med ledere og medarbejdere og på, om der kan vises eksempler. I nogle tilfælde kan eksemplerne være dokumenter, men det vil være dokumenter, der skrives som en del
af hospitalets normale drift. Det kan fx være patientjournaler, personalesager, referater fra ledelsesmøder, kvalitetsrapporter eller handleplaner.
Surveyornes observationer og interviews med patienter og eventuelle pårørende vil
også bidrage til vurderingen af, om indikatorerne er opfyldte.
Når der bruges formuleringer som ”XX kan forklare, hvordan YY gøres”, baserer
surveyteamets vurdering sig på:
Om alle interviewede, der er involveret i YY, kan forklare deres roller og opgaver
Om der er konsistens mellem det, der oplyses af forskellige interviewede personer
Om der findes ”huller” i opgaveløsningen
Om den fremgangsmåde, der beskrives, lever op til udtrykkelige krav i indikatoren og i øvrigt må anses for fornuftig og hensigtsmæssig i forhold til standardens formål og lever op til anerkendt faglig standard, inklusive relevante nationale retningslinjer og tilsvarende.
Når der bruges formuleringer som ”kan vise eksempler” er det ikke meningen, at
hospitalet skal indsamle og dokumentere eksempler forud for survey. Surveyorne vil
bede de personer, de interviewer, om at vise nogle eksempler, som er så tilfældigt
udvalgt som muligt. Eksemplerne kan være eksempler fra det virkelige liv, men i
nogle tilfælde vil der kun kunne demonstreres tænkte eksempler.

Dato: 15-02-2021,Versionsnr.: 1.0, Dok. Nr.: D21-1451

Side 2 af 3

I nogle tilfælde er indikatorerne formuleret på ”kortform” (fx ”Indikationer for lægemiddelordinationer dokumenteres i patientjournalen”). Disse indikatorer vurderes
også ved interviews og forevisning af eksempler.
Referencer

I dette felt angives udvalgte referencer til den pågældende akkrediteringsstandard.
Referencerne består primært af lovgivning; referencerne tilstræber ikke at medtage
al lovgivning, der kunne relateres til eller begrunde standarden, men alene til lovgivning, som bør konsulteres, når der udarbejdes instrukser eller retningslinjer.
Referencerne er gældende på tidspunktet for udgivelsen af standarden og blive opdateret ca. fire gange årligt i de elektroniske versioner af standardsættet. Man kan
altid på www.retsinfo.dk finde henvisning til nyere lovgivning, der måtte have erstattet den, der fremgår af referencerne.
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