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Sådan bliver din klinik klar til survey 
 

Denne vejledning skal hjælpe dig med at blive klar til surveybesøg. Vejledningen in-

deholder: 

 

1. En liste over de ting, du skal have på plads i forhold til akkrediteringsstandar-

derne inden surveybesøget. 

2. Checkliste. 

 

 

Ad 1) Hvad skal være på plads inden surveybesøget? 

 

DANPEP (Patientevaluering) 

Klinikken skal kunne redegøre for, at DANPEP er gennemført inden for de sidste 3 

år, og at der er fulgt op på resultatet. I tilmelder jer DANPEP på DAK-E’s hjemme-

side www.dak-e.dk. Find linket til DANPEP på forsiden, hvor I kan læse mere om 

DANPEP og finde en vejledning i, hvordan I tilmelder jer. 

 

De 5 patientsikkerhedskritiske standarder  

For de 5 patientsikkerhedskritiske standarder skal alle indikatorer være Helt opfyldt 

(HO) eller I betydelig grad opfyldt (BO), for at klinikken kan opnå akkreditering. Du 

skal derfor være opmærksom på, at klinikken har været omkring alle krav i disse 

standarder: 

2.1 Forebyggelse af identitetsforveksling af patienter 

2.2 Lægemiddelordination og receptfornyelse 

2.3 Parakliniske undersøgelser 

2.4 Akutberedskab og hjertestop 

2.5 Patientjournalen, datasikkerhed og fortrolighed 

 

Journalaudit 

Klinikken skal have gennemført journalaudit minimum 3-4 måneder inden survey 

og have fulgt op på eventuelle fund (se checkliste nedenfor).  

 

Uddannelse i basal hjerte-lunge redning 

Klinikken skal kunne dokumentere, at der er gennemført uddannelse inden for de 

sidste tre år i basal hjerte-lungeredning for læger og praksispersonale. 

 

Udvælgelse af sårbar gruppe 

Husk at udvælge sårbare gruppe. Det kan være vanskeligt at udvælge en gruppe, men et 

godt råd er at udvælge en forholdsvis velafgrænset og overskuelig gruppe. 

 

Surveyorernes adgang til klinikkens dokumenter 

For at surveybesøget bliver så effektivt som muligt anbefales det, at surveyorerne 

får mulighed for at læse klinikkens skriftlige materiale 7 dage inden surveybesøget. 

Hvis I anvender DAK-E’s akkrediteringssite til klinikkens dokumenter, kan I for hver 

enkelt indikator dele dokumenter med IKAS ved at afkrydse feltet ”Del med IKAS”.  

 

 
  

http://www.dak-e.dk/
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Ad 2 Checkliste 
Standard KRAV HJÆLP OK 

1.1 Den faglige kvalitet Indikator 2+3: Klinikken skal have arbejdet med en 

kvalitetsrapport. Dette skal fremgå af et referat eller et 

dokument. 

  

1.2 Anvendelse af god klinisk praksis Husk at udvælge sårbare grupper, se indikator 5 og 6. En 

del praksis har af forskellige grunde ikke fået udvalgt en 

sårbar gruppe.  

Indikator 1-4:Diabetes og KOL vejledninger kan 

fremvises. 

Indikator 5-6: Det kan være en fordel at have et 

dokument/mødereferat som viser, hvilke sårbare 

grupper klinikken har valgt at arbejde med, og 

hvilke indsatser der er aftalt. 

 

1.3 Utilsigtede hændelser  Indikator 2: Det kan være en fordel at have et 

eksempel på, hvordan klinikken har arbejdet med 

en UTH, f.eks. fra et mødereferat. 

 

1.4 Patientevalueringer DANPEP skal være gennemført ca. 4 mdr. før survey. Det kan være en fordel at have et referat om, 

hvilke indsatser klinikken har udvalgt på baggrund 

af DANPEP-resultatet 

 

2.1 Forebyggelse af identitetsforveksling af 

patienter 

Indikator 1: Udarbejde en retningslinje for hvordan pa-

tientidentifikation foretages og hvordan identitetsforveks-

ling forebygges. 

  

2.2 Lægemiddelordination og receptforny-

else 

Indikator 1: Har klinikken haft besøg af lægemiddelkon-

sulent kan dato for besøg fremvises. Har klinikken ikke 

haft besøg, kan drøftelse af lægemiddelstatistikker 

fremgå af f.eks. et mødereferat. 

Indikator 3: Udarbejde en retningslinje for hvem der 

kan ordinere medicin i klinikken og hvordan mundtlige og 

elektroniske anmodninger om receptfornyelser håndte-

res. 

Indikator 4: Hvis klinikken har indberettet en bi-

virkning, kan det være en god idé at kunne frem-

vise det. 

 

2.3 Parakliniske undersøgelser Indikator 3: Udarbejde en retningslinje for hvordan op-

følgning på prøvetagningssvar håndteres, herunder hånd-

tering af manglende prøvesvar og svarafgivelse under fe-

rie og sygdom i klinikken. 

Indikator 5+6: Klinikken kan fremvise rapport og/eller 

dato for aftalt laboratoriekonsulentbesøg. 

  



2.4 Akutberedskab og hjertestop Indikator 1: Udarbejde en retningslinje for hvordan akut 

sygdom og hjertestop håndteres i klinikken. 

Indikator 2: Dokumentation for regelmæssig kontrol af 

lægemidler/hjertestartere mv. til brug i akutte situationer 

Indikator 3: Dato for gennemført uddannelse i basal 

hjerte-lunge redning for læger og praksispersonale 

  

2.5 Patientjournalen Indikator 5: Journal audit. 20 journaler pr. ydernummer 

alternativt ved 3 eller flere læger pr. ydernummer 2x20 

journaler.  

 

Opfølgning på eventuelle mangler skal ske 3-4 måneder 

efter. 

  

3.1 Tilgængelighed Indikator 3: Udarbejde en retningslinje for håndtering 

af akutte og ikke akutte patienter. 

Indikator 4: Opdatering af praksisdeklaration. 

I skal sikre, at klinikkens hjemmeside er opdate-

ret, og ligeledes på Sundhed.dk. 

 

3.2 Henvisning  Det kan være en god idé at gemme henvendelser 

om opfølgning, hvis man har fået sådanne. 

 

3.3 Koordination af patientforløb  Det kan være en god idé at henvise til klinikkens 

retningslinje for svarafgivelse (se 2.3 parakliniske 

undersøgelser). 

 

3.4 Anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse 

af kliniske utensilier og medicin/vaccine 

Indikator 3: Log *) for kontrol af lægetaske. 

Indikator 4: Log*) for kontrol af utensilier og lægemid-

ler. 

  

4.1 Hygiejne Indikator 5:Log *) for kontrol af udstyr til sterilisering 

og rengøring af medicinsk udstyr. 

  

4.2 Ledelse og drift Indikator 1: Udarbejde plan for klinikken som indehol-

der: 

- Organisering af DDKM arbejdet 

- Ansvars- og opgavebeskrivelse 

- Kvalitetsovervågning 

- Udviklingsmål 

Hvis klinikken anvender bestemte metoder (f.eks. 

Kaizen) er det en god idé at vise hvordan. 

 

4.3 Ansættelse, introduktion og kompeten-

ceudvikling 

  Det kan være en god idé at samle dokumenter, 

som anvendes til introduktion af nye medarbej-

dere, hvis klinikken har det. 

 

*) log betyder: at det er gjort, af hvem og hvornår. 

 


