Krav til kvalitetssikring, operatør og øjenklinik
i forbindelse med
grå stær operationer i speciallægepraksis.

Indledning:
I forbindelse med udlægning af grå stær operationer til speciallægepraksis er der udfærdiget nedenstående
krav til kvalitetssikring samt krav til såvel operatør som klinikken. Kravene har været sendt i høring hos det
Oftalmologiske Specialeråd i Region Syddanmark.
Kvalitetskrav:
Alle grå stær operatører bør foretage mindst 300 grå stær operationer årligt med henblik på opretholdelse af
rutine og udviklingspotentiale.
Den praktiserende øjenlæge, der tiltræder aftalen, skal selv forestå operationerne i egen klinik.
Praktiserende øjenlæger der indgår aftale med Region Syddanmark skal dokumentere tilfredsstillende
kvalifikationer vedrørende operationer for grå stær. Der skal fremsende en redegørelse for den operative
uddannelse/erfaring på grå stær området vedlagt dokumentation for udførte grå stær operationer.
Det kræves, at øjenlægen har god rutine i at udføre grå stær operationer.
Operationsfaciliteter:
·
Klinikken skal indeholde separat operationsstue indrettet og udstyret med henblik på øjenoperationer
under sterile forhold. Der skal anvendes sædvanlig steril operationsteknik  dvs. brug af operationshue,
steril kittel og sterile handsker, ligesom der skal foretages afvaskning af øjet og øjenomgivelser med
Povidone jodid.
·

Klinikkens fakoapparatur skal være <10 år gammelt.

·

Dokumentation for afholdt teknisk kontrol af fakoapparaturet <2 år.

·

Dokumentation for at der er foretaget sporeprøver fra autoklaveringsudstyret inden for de sidste 6
måneder.

·

Instrumenter skal rengøres og autoklaveres efter givne standarder.

·

Klinikken skal have udstyr til primær hjertestopbehandling i form af: ventilationsudstyr (Rubens ballon),
ilt, sug, blodtryksapparat, tungeholder, hjertebræt samt Adrenalin. Endvidere bør man have automatisk
hjertestarter/defibrillator i klinikken.

·

Klinikken skal have udstyr til fakoapparaturbaseret anterior vitrektomi således at operatøren selv
umiddelbart kan klare komplikationer i forreste øjenafsnit.

·

Der skal foreligge beskrivelse af operationsstuens peroperative bemanding.

·

Klinikken skal have automatisk nødstrømsanlæg.

Ikkelægeligt personale.
· Der skal foreligge beskrivelse af klinikkens ikkelægefaglige personale (uddannelse, erfaring og
antal).
Materialer og varer i øvrigt.
· Der skal anvendes intraokulære øjenlinser, der opfylder samme kravspecifikationer som på de
offentlige hospitalsbaserede øjenklinikker – skal dokumenteres.
·

Der ske anvendelse af viskoelastica til øjenoperationer, der opfylder samme kravspecifikationer som
på de offentlige hospitalsbaserede øjenklinikker  skal dokumenteres.

Andre forhold:
· Klinikken skal overfor udbyder beskrive standardpatientforløb med grå stær behandling.
·

Klinikken skal afgive såvel mundtlig som skriftlig information til patienten om grå stær behandling.

·

Klinikken skal fremsende et eksemplar af sin skriftlige information til udbyder.

·

Klinikken skal have en procedure som sikrer nyopererede patienter en faglig kontaktmulighed uden
for normal åbningstid ved akutte postoperative gener.

·

Klinikken skal have en procedure, som sikrer at patienter med alvorlige komplikationer akut kan
indlægges i hospitalsregi.

·

Operationerne skal af hensyn til patienterne udføres mellem kl. 07.0021.00.

·

Operationsindikationer skal følge Dansk Oftalmologisk Selskab’s vejledning om indikationer for grå
stær operationer.

