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Syddanske sygehusenheder akkrediteret

Medarbejderne på sygehusene har haft travlt. Akkrediteringen kræver nemlig, at der er styr på over 100
standarder, og at sygehusene opfylder over 450 underpunkter.

Syddanske sygehusenheder akkrediteret
07-12-2011 | Af Kristoffer Voigt Rasmussen
Samtlige sygehusenheder i Region Syddanmark er nu blevet akkrediteret, og Sygehus Lillebælt
helt uden bemærkninger.
Der er ikke noget unormalt i, at der bliver arbejdet hårdt på de syddanske sygehuse, men det seneste år
har der for alvor været tryk på kedlerne i Region Syddanmark.
Samtlige sygehusenheder har nemlig skullet godkendes i forhold til et kvalitetsudviklingssystem kaldet Den
Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Modellen er udviklet i et samarbejde mellem stat, regioner, kommuner og
med omfattende deltagelse af fagprofessionelle inden for sundhedsområdet, og sætter standarder for,
hvordan sygehusene skal arbejde.
104 ekstra grunde til at have travlt
Standarderne kan være alt fra, hvordan sundhedspersonalet håndterer medicin til hvordan personalet
kommunikere med patienterne. Og med 104 standarder og 452 punkter som skal opfyldes, har sygehusene
haft travlt.
- Jeg er imponeret over den måde som medarbejderne har grebet akkrediteringen an på. Det er på ingen
måde let at indføre nye standarder på så store enheder som sygehusene, men medarbejderne har alligevel
leveret varen både i forhold til akkrediteringen og i forhold til servicen overfor patienterne, siger
sundhedsdirektør, Jens Elkjær.
Sydvestjysk Sygehus fik som det sidste sygehus i regionen besøg af kontrollanterne fra Institut for Kvalitet
og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) og blev fredag 2. december indstillet til at blive akkrediteret
med bemærkninger.
Ingen bemærkninger til Sygehus Lillebælt
Sygehus Sønderjylland formåede at blive det første offentlige sygehus, der blev akkrediteret. I første
omgang med bemærkninger, men da medarbejderne fra Institut for Kvalitet og Akkreditering i
Sundhedsvæsenet kom på genbesøg strøg Sygehus Sønderjylland igennem og er nu akkrediteret uden
bemærkninger.
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Odense Universitetshospital (OUH), Psykiatrien i Region Syddanmark og Sydvestjysk Sygehuse blev alle
akkrediteret med bemærkninger, mens Sygehus Lillebælt strøg igennem processen og blev indstillet til at
blive akkrediteret uden bemærkninger, og dermed sluttede sygehusenheden sig til et eksklusivt selskab,
der kun tæller få sygehuse i Danmark.
Kvaliteten fremover
Odense Universitetshospital og Psykiatrien i Region Syddanmark får et genbesøg på senere tidspunkt. I
øjeblikket drøftes det mellem akkrediteringskoordinatorer og kvalitetschefer, hvordan der arbejdes videre
med Den Danske Kvalitetsmodel, hvor akkrediteringen er overstået.

Fakta
Du kan læse mere om akkrediteringen på www.ikas.dk.
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