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29. september 2016 

Tips til akkreditering 
 

Svære indikatorer ved akkrediteringen - hvad gør man? 

Efter at de surveyende kolleger har aflagt mere end 300 akkrediteringsbesøg i almen praksis, kan man nu se 

hvilke indikatorer, der har været svære for klinikkerne at opfylde. For de indikatorer, der hyppigst har været 

en udfordring, beskrives her kort hvordan man kan få styr på dem under forberedelsen af akkrediteringen. 

 

Der er til sammen 64 indikatorer. For hver indikator foretager de besøgende kolleger (surveyorne) en konkret 

vurdering af, om en klinik selv har styr på og kan vise at den efterlever indikatorens krav. Intet andet.  

Det gode råd fra kollegerne er:  

Læs hver indikator nøje, og forbered jer med tanke på, at der er indikatoren klinikken bliver vurderet på. 

 

Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, så kontakt din regions KAP gruppe, find den på 

www.sundhed.dk.  

 
 

Hvilke hygiejneindikatorer har vist sig vanskelige 

Seruminstituttet udsendte i 2015 Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for Almen Praksis (NIR), hvor 

DSAM var medredaktør. Se her: NIR Almen Praksis 2015.   

SSI og DSAM har dermed sat normen for hygiejne i Almen Praksis, ikke Den Danske Kvalitetsmodel. Ved ak-

krediteringsbesøget vurderer kollegaen konkret, om klinikken gør det retningslinjerne præcist anviser i for-

hold til hver indikator om hygiejne. 

 

Standard nr. 4.1 drejer sig om, hvordan en klinik i detaljer kan vise at den har styr på hygiejnen ud fra krave-

ne i NIR. 

 

Opgørelsen fra besøgene viser at flere klinikker ikke har været opmærksomme på:  

- At NIR stiller krav om rengøring på alle brugsdage, herunder også af toiletter 

o DAGLIG RENGØRING af lokaler (se NIR side 19)  

- Forskellen mellem desinfektion og sterilisation 

o INSTRUMENTRENGØRING (se NIR side 10 - 15) Hvornår er desinfektion nok og hvornår 

kræves sterilisation 

- At sterilisation er en tretrinsraket, hvor intet trin kan springes over, bestående af 

o rengøring, desinfektion og autoklavering/’tørvarme’ 

- At desinficerede instrumenter mm. opbevares rent og tørt  

- At sterile instrumenter mm. opbevares indpakkede 

- At der er krav til kontrol af apparaturet og sterilisationsprocessen 

 

http://www.sundhed.dk/
http://www.ssi.dk/~/media/Indhold/DK%20-%20dansk/Smitteberedskab/Infektionshygiejne/NIR/NIR%20Almen%20Praksis.ashx
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Hvad skal klinikkerne gøre  

FLERGANGSINSTRUMENTER 

- Rengøring og desinfektion kan gøres på 3 måder: 

1) Instrumentopvaskemaskine med specialvaskemiddel 

2) Manuel rengøring i sæbe eller enzymsæbe og derefter kemisk desinfektion med specialmiddel 

(altså ikke et hvilken som helst desinfektionsmiddel) i lukket kar 

3) Mikrobølgeovn:  

a) Instrumenter lægges i kar til de er helt dækket af vand med sæbe eller specialopvaskemid-

del 

b) Kogning med bobledannelse under låg i minimum 5 minutter 

 

- Sterilisering kan ske med tør varme eller i autoklave 

 

Man kan ikke anvende husholdningsapparater til desinfektion eller sterilisation. Apparatet skal være designet 

til holde den rigtige temperatur i den rigtige tid og til at give den rigtige luftcirkulation ved tør varme. Undta-

gelsen er mikrobølgeovne: her kan husholdningsovne anvendes; der skal udføres kontrol, men den er simpel 

(se NIR s.13) 

OBS: En tørsterilisator eller autoklave skal kontrolleres: 

a) på temperatur og tid (vil normalt være indbygget i apparatet) 

b) ved sporeprøver (dette er dog kun en anbefaling, som kan fravælges uden at det får konse-

kvenser for akkrediteringsstatus) 

c) ved anvendelse af autoklavetape/tørsterilisationstape 

Detaljer vedrørende ovennævnte processer og kontrol af effektiviteten af processerne ses i NIR s 10-15 

 

Vejledning i vurdering af efterlevelse af retningslinjerne 

Kollegerne, der er surveyors, følger for hver indikator en vejledning i hvordan opfyldelse af NIR retningslin-

jernes krav skal vurderes. Se den på IKAS.dk under ’Vurderingsvejledning - hygiejne’ i højre kolonne her.   

 

 
 

 

Parakliniske undersøgelser - udførelse 

IKAS bliver undertiden spurgt, om sikker og forsvarlig gennemførelse af laboratorieprøver (standard nr. 2.3 

indikator 2) indebærer, at der skal foretages huddesinfektion inden blodprøvetagning. Ifølge NIR (se ovenfor) 

behøver der ikke være tvivl om dette - svaret er ja (NIR s.16). 

http://www.ikas.dk/deltagere-i-ddkm/almen-praksis/standards%C3%A6t/
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Parakliniske undersøgelser - opfølgning på resultater 

Optælling fra besøgene har vist at mange klinikker ikke har sikker håndtering af prøvesvar 

(standard nr. 2.3 indikator 3). 

Det drejer sig både om billeddiagnostiske svar og om laboratorie- og patologisvar. Standarden og dens indika-

torer tager bl.a. udgangspunkt i konkrete krav fra Sundhedsstyrelsen, se VEJ nr. 9207 af 31/5/2011 her. 

Har klinikken fundet indikation for rekvirering af en paraklinisk undersøgelse - er det efter vejledningen enty-

digt klinikkens ansvar at have styr på om: 

- den parakliniske undersøgelse bliver udført (udført og afsendt / henvist korrekt) 

- at der modtages svar og tages stilling til resultatet 

- at patienten bliver underrettet 

- hvis undersøgelsen ikke udføres (eller fx svar ikke modtages) - at der tages stilling til dette 

 

SST vejledningen anfører også at patientens involvering alene er at opfatte som en ekstra sikkerhed, og at 

der skal være udarbejdet instrukser omfattende alle delprocesser. Efter vejledningen kan der ikke skelnes 

mellem undersøgelsers vigtighed. Flere klinikker har fulgt en fremgangsmåde med at skelne mellem prøver 

efter vigtighed, og at svarafgivelse på ikke vigtige undersøgelser overlades til at afhænge konkret af om pati-

enten ringer og spørger. IKAS’ vurderingspraksis er, at der ikke stilles krav om opfølgning, hvis klinikken følger 

op på, at svar kommer og følges op, når der er begrundet mistanke om alvorlig sygdom og på smears. 

 

Hvad kan klinikkerne gøre? 

Kollegerne har under besøgene indtil videre mødt flere løsninger som fungerer godt. Enkelte beskrives her, 

men der findes formentligt adskilligt flere egnede løsninger end de nævnte. 

a) Når en undersøgelse rekvireres (gælder både for patologi, laboratorie- og billeddiagnostik) laves et 

fremskrevet notat på det forventede svartidspunkt i tidsbestillingen 

b) Rekvireringen noteres på en særlig huskeliste, der afkrydses når svar er modtaget 

c) Webreq sedlerne opbevares og makuleres når der er kommet svar, eller der er taget stilling til et mang-

lende svar. Samme fremgangsmåde med henvisninger til billeddiagnostik mm. Det løbende gennemsyn af 

webreq sedlerne kan varetages af klinikkens personale. Klinikkerne giver ikke udtryk for, at det er en spe-

cielt tidskrævende opgave. 

 

En del røntgenafdelinger og speciallæger melder tilbage hvis en patient ikke møder op. Det er dog ikke alle 

der melder tilbage, så man kan ikke forvente at få at vide , hvisden rekvirerede undersøgelse ikke er blevet 

gennemført.  

 

Patienterne skal naturligvis opfordres til at deltage i opfølgningen, men i sidste ende er det rekvirentens an-

svar, som beskrevet i SST vejledningen. Husk at mange patienter tænker ”intet nyt er godt nyt”. 

  

Der er endnu ikke kommet en it-baseret løsning fra Webreq på tilbagemelding om ikke modtagne/udførte 

prøver, men Medcom angiver at have en løsning i test. 

http://www.laeger.dk/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=7558864.PDF
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Journalens indhold 

De allerfleste klinikker har rigtig godt fat om kunne redegøre for de mange komplekse forhold omkring jour-

nalers håndtering, datasikkerhed og fortrolighed. Der er arbejdet med datasikkerhed, forhold vedr. indhent-

ning, videregivelse og opbevaring af personoplysninger, diskretion med cpr. numre og sikring mod uretmæs-

sig adgang mm. Der er dermed styr på de første fire indikatorer i standard nr. 2.5 om patientjournalen. 

Derimod har en betydelig andel ikke imødekommet standard 2.5 indikator 5, som efterspørger en kvalitetssik-

ring af journalindholdet. Konkret er der et krav om en revision af 20 journaler en gang årligt (audit). Se links 

til bekendtgørelsen, vejledning og registreringsskema her.  

 

Hvad kan klinikkerne gøre? 

- Start i god tid, min. 4 måneder før et survey besøg 

- Udvælg 20 journaler pr. ydernummer, hvis der er mere end 2 ydernumre i en klinik, er det nok med i 

alt 40 journaler 

- Journalerne kan være alle slags: kronikere, akutte, psykiatriske osv. der er intet krav om et vist antal af 

typer 

- Man kan bruge egne patientjournaler, eller - hvad en del praksis har gjort - gennemgå kompagnoner-

nes 

- Audit bør være gennemført mindst 4 måneder før survey, så der kan laves fornyet audit gennemgang, 

hvis der blev fundet mangler der skal rettes op på 

 

Lægen skal vurdere om hver af de 20 journaler lever op til alle krav til journalføring. Findes ingen mangler er 

indikatoren opfyldt. Finder man mangler i journalføringen, fastslås hvad der skal gøres for at rette op på 

manglerne, og dernæst iværksættes relevante initiativer for at forbedre. Efter 3-4 måneder gennemføres en 

fornyet audit revisionsproces, for at se om forbedringerne har virket, og så fremdeles.  

 

Bemærk at flere praksis havde overset, at det nemt kan tage nogle måneder at få gennemført arbejdet med 

standard 2.5 indikator 5.  

 

 

http://www.ikas.dk/FTP/PDF/D16-7758.pdf
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Sårbar gruppe 

Mange praksis har af forskellige grunde ikke fået valgt en sårbar gruppe. Klinikkerne har derfor ikke kunnet 

redegøre for identifikation og opsporing eller for særlige initiativer i forhold til en valgt sårbar gruppe (stan-

dard nr. 1.2 indikator 5 og 6). 

 

Flere klinikker har nævnt at de har haft ideer til valg af gruppe og initiativer, men har tvivlet, og er derfor ikke 

kommet i gang.  

 

Hvis klinikken ikke ønsker at arbejde med et af eksemplerne nævnt under standardens indhold, eller man er i 

tvivl om hvordan, så er det enkle råd: kontakt regionens KAP enhed. Det er derfor, de er der. 

 

De 2 indikatorer udgør også en opgave, det kan tage noget tid at arbejde med.  
 

Hvad kan klinikkerne gøre? 

- Overveje om der blandt samarbejdspartnere fx i kommunerne for tiden gøres speciel indsats overfor en 

sårbar gruppe 

- udvælg gerne samme gruppe 

- Vælg en forholdsvis velafgrænset og overskuelig gruppe 

- Hvis man fx udvælger alle over 75 år bliver det fra starten et stort projekt  

- Bedre vælg en mindre gruppe fx. diabetikere på plejehjem, skizofrene, patienter med sklerose 

- Der er naturligvis stor variation fra praksis til praksis afhængigt af bl.a. patientgruppens sammensæt-

ning 

- Fastlæg og aftal med personalet hvordan gruppen skal opspores og håndteres 

- Personalet kan naturligt indgå i betydeligt omfang i håndtering af gruppen 

 


