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Nyhedsbrev til apoteker – Maj 2021

Udfasning af Den Danske Kvalitetsmodel

De stiftende parter af IKAS: Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening har på
et bestyrelsesmøde i IKAS den 21. april 2021 besluttet at udfase Den Danske Kvalitetsmodel i
sundhedsvæsenet, når de sidste akkrediteringer i praksissektoren er gennemført i 2022. Det betyder, at IKAS lukker den 30. juni 2022.

Hvad betyder det for survey på dit apotek?

Survey på apotekerne afvikles som planlagt resten af året, men der planlægges ikke survey fra 1.
januar 2022 og frem.
Eventuelle opfølgninger efter survey kommer til at forløbe, som de plejer. Akkrediteringer kan derfor også blive tildelt af Akkrediteringsnævnet i starten af det nye år.

Planlægningsmøder
Survey planlægges, som de plejer, i samarbejde med rådgiver i IKAS

Midtvejsmøder
Midtvejsmøder kan enten foregå virtuelt eller fysisk på apoteket.
Rådgiver vil på møderne primært have fokus på apotekets arbejde med kvalitetsudvikling, samt fortolkning og krav i standarderne.
Møderne vil tage udgangspunkt i behovet på det enkelte apotek.
Ønsker du ikke et midtvejsmøde, er der selvfølgelig forståelse for dette.
Midtvejsmøderne vil resten af året være et tilbud, men ikke et krav.

Hvordan forholder jeg mig, hvis ikke jeg skal have survey i 2021?

Danmarks Apotekerforeningen opfordrer alle apoteker til at fortsætte det gode arbejde med DDKM
og standarderne, indtil en ny organisering er faldet på plads.
Denne opfordring støtter vi fuldt op omkring, og vil indtil aktiviteterne i IKAS udfases tilbyde rådgivning i det omfang, der er behov for det. Er du fx ny kvalitetsansvarlig, eller ønsker du som ny apoteker hjælp til at komme godt i gang med kvalitetsarbejdet, så står vi selvfølgelig stadig til rådighed for rådgivning og sparring. Rådgiver kan kontaktes på telefon eller mail og ønsker du et møde,
kan dette også arrangeres.

Introduktionskursus efterår 2021

Der er på nuværende tidspunkt ikke planlagt flere introduktionskurser.
Bliver det aktuelt, vil vi informere jer om det via Nyhedsbrev.

Keep going

Fortsæt endelig det gode kvalitetsarbejde på apotekerne.
Vi i IKAS og vores dygtige surveyors ser frem til mange gode survey i 2021, hvor læring og drøftelser om den gode kvalitet på apotekerne er i fokus.
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