
#06 J U N I  2021

N Y H E D

8

Hold fast i det gode kvalitets-
arbejde på apotekerne, lyder 
opfordringen fra sundheds-
faglig direktør i Apotekerfor-
eningen, Birthe Søndergaard, 
efter meldingen om, at IKAS 
lukker. Der arbejdes på en ny 
løsning med udgangspunkt i 
standarderne fra DDKM. 

Af: Trine Ganer

Inden årsskiftet gennemføres de sid-
ste akkrediteringer på apotekerne i 
IKAS-regi. Det står klart, efter at det i 

slutningen af april blev meldt ud, at de stif-
tende parter bag IKAS (Institut for Kvalitet 
og Akkreditering i Sundhedsvæsenet) har 
valgt at nedlægge akkrediteringsinstituttet 
fra og med den 30. juni næste år. 

Der ønskes, ifølge parterne, en ny tilgang 
til kvalitetsarbejdet med større fokus på da-
tadrevet udvikling og fagligt samarbejde, 
for eksempel i såkaldte klyngesamarbejder, 
som allerede er indført i almen praksis. 

For apotekernes vedkommende giver det 
dog, ifølge sunhedsfaglig direktør i Apote-

kerforeningen, Birthe Søndergaard, fortsat 
værdi at benytte standarderne i DDKM til 
at sikre og udvikle kvaliteten på apoteker-
ne, og man håber derfor at kunne viderefø-
re modellen. 

”Efter udmeldingen om lukningen af IKAS 
er vi gået i gang med at se på mulighederne 
for at finde en ny organisering af kvalitets-
arbejdet med udgangspunkt i de standarder, 
som apotekerne arbejder med i dag,” siger 
Birthe Søndergaard.

Hold fast
Foreningen vil i den kommende tid gå i dia-
log med Sundhedsministeriet om en ny 
løsning, der gør det muligt for apoteker-
ne at fortsætte arbejdet med kvalitetsud-
vikling. Birthe Søndergaard opfordrer på 
den baggrund apotekerne til at fortsætte 
uhindret med det nuværende arbejde med 
DDKM-standarderne.

”Arbejdet med standarderne sikrer kvali-
tet og udvikling på apotekerne. DDKM er et 
godt ledelsesværktøj, som jeg vil opfordre 
til, at man holder fast i, mens vi forhåbentlig 
finder en ny organisering,” siger Birthe Søn-
dergaard.

Den seneste spørgeskemaundersøgelse 
blandt medlemmerne om apotekernes ar-
bejde med kvalitetssikring og -udvikling 
samt evaluering af DDKM 3. version viser 
stor tilfredshed med DDKM. 

”Med 3. version af DDKM er fokus juste-
ret, så kvalitetsarbejdet ikke alene handler 

om sikring og dokumentation men i hø-
jere grad også har fokus på udvikling. 

Vi kan se, at den mere fleksible mo-
del giver stor værdi på apotekerne. 
Derfor sætter vi alt ind på at finde 
en løsning, der giver mulighed for, at 
det gode arbejde kan fortsætte,” si-
ger Birthe Søndergaard. 

Apotekerforeningen arbejder 
på ny løsning for kvalitetsarbejdet

IKAS LUKKER
Institut for Kvalitet og Ak-
kreditering i Sundhedsvæ-
senet (IKAS) har i mere end 
20 år udbredt kvalitetsar-
bejde i sundhedssektoren.

Bag IKAS står regeringen, 
Danske Regioner og Kom-
munernes Landsforening. 
Det er de tre parter, der 
har besluttet at nedlægge 
instituttet. Årsagen er, at 
man ønsker en ny tilgang 
til kvalitetsarbejdet i sund-
hedsvæsenet. 

På de offentlige sygehuse 
blev akkrediteringen efter 
Den Danske Kvalitetsmo-
del udfaset i 2015 i forbin-
delse med indførelsen af 
Det Nationale Kvalitets-
program. Andre dele af 
den primære sundheds-
sektor har også indført nye 
modeller.

Apotekerne har været 
med siden 2008, hvor man 
har arbejdet med Den 
Danske Kvalitetsmodel 
(DDKM) i samarbejde med 
IKAS, der har stået for 
akkrediteringerne.   

af alle landets apoteker er tilmeldt DDKM og 
arbejder med kvalitetssikring og udvikling ud 
fra de fastlagte standarder.
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