
Surveyteam
ets sam

m
enfattende konklusion

Klinikken er en øjenlæ
geklinik m

ed én speciallæ
ge sam

t to sekretæ
rer, som

 udover adm
inistrative opgaver laver forundersøgelser. Der foreligger usæ

dvanligt velbeskrevne retningslinjer, som
 er fuldt 

im
plem

enterede i klinikkens daglige drift. Der er stort fokus på patientsikkerhed sam
t kvalitetsudvikling, og der gives udtryk for at de fortsat vil arbejde udera retningslinjer og årshjul, selvom

 akkreditering 
bortfalder. Survey er gennem

ført m
ed et flot resultat.

Ø
jenlæ

gen.nu, Bydam
m

en 1 E,1., 2750 Ballerup

Eksternt survey
Start dato:

29-09-2021
Slut dato:

29-09-2021

Standardsæ
t forPraktiserende speciallæ

ger
Standardversion

2
Standardudgave

2

01 Ledelse, kvalitet og drift

Ved interview
s m

ed læ
gen og ikke-læ

geligt personale kan 
de redegøre for ansvars- og opgavefordeling i klinikken og 
definere egne roller, herunder også ansvar for koordinering 
af klinikkens kvalitetsudviklings- og 
patientsikkerhedsarbejde.

Indikator
1

Helt opfyldt
O

pfølgning:
N

ej

Ved interview
s m

ed læ
gen kan denne redegøre for, hvilke 

m
ål, der er for klinikkens udvikling, herunder konsekvenser 

af overenskom
stm

æ
ssige æ

ndringer.    H
vis klinikken har 

m
ere end én ejer, foreligger dette som

 en plan i skriftlig 
form

, der som
 m

inim
um

 revideres en gang i hver 
overenskom

stperiode sam
t ved m

oderniseringer af 
specialer.

Indikator
2

Helt opfyldt
O

pfølgning:
N

ej

Ved interview
s m

ed læ
gen og ikke-læ

geligt personale, kan 
de redegøre for, hvilken kvalitetsovervågning, der foregår i 
klinikken, og henvise til en plan, hvor 
kvalitetsovervågningen er beskrevet.

Indikator
3

Helt opfyldt
O

pfølgning:
N

ej

Ved interview
s m

ed læ
gen kan denne redegøre for, 

hvordan vedkom
m

ende vedligeholder sin faglige 
kom

petence.

Indikator
4

Helt opfyldt
O

pfølgning:
N

ej

02 Anvendelse af retningsgivende dokum
enter vedrørende diagnostik og behandling

Der er en oversigt over, hvilke retningslinjer for diagnostik 
og behandling, der anvendes i klinikken.   O

versigten kan fx 
væ

re en liste over de anvendte retningslinjer, eller en 
henvisning til en hjem

m
eside, hvor retningslinjerne kan 

tilgås.

Indikator
1

Helt opfyldt
O

pfølgning:
N

ej

Ved interview
s m

ed læ
gen kan denne redegøre for, 

hvordan typiske patientforløb håndteres i klinikken m
ed 

afsæ
t i gæ

ldende retningslinjer.

Indikator
2

Helt opfyldt
O

pfølgning:
N

ej

Ved interview
s m

ed læ
gen kan denne redegøre for, i hvilke 

tilfæ
lde, de typisk vil afvige fra de retningsgivende 

dokum
enter for diagnostik og behandling, der anvendes i 

klinikken.

Indikator
3

Helt opfyldt
O

pfølgning:
N

ej
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Ved interview
s m

ed læ
gen og ikke- læ

geligt personale kan 
de redegøre for, hvordan data rapporteres til relevante 
kliniske kvalitetsdatabaser og til andre program

m
er til 

system
atisk indsam

ling af kvalitetsdata.   Denne indikator er 
kun relevant, hvis klinikken skal rapportere kliniske 
kvalitetsdata.

Indikator
4

Helt opfyldt
O

pfølgning:
N

ej

Ved interview
s m

ed læ
gen kan denne redegøre for 

kontinuerlig brug af egne resultater fra kliniske 
kvalitetsdatabaser og andre program

m
er til system

atisk 
indsam

ling af kvalitetsdata til udvikling af den kliniske 
faglige kvalitet og henvise til de konkrete resultater og 
rapporter.   Denne indikator er kun relevant, hvis klinikken 
m

odtager rapporter om
 egne kliniske kvalitetsdata.

Indikator
5

Helt opfyldt
O

pfølgning:
N

ej

03 Patientsikkerhed

Ved interview
s af læ

gen kan denne redegøre for, hvordan 
der gennem

føres identifikation af arbejdsgange, 
behandlinger og anvendelse af apparatur, hvor der er øget 
risiko for skade på patienten.

Indikator
1

Helt opfyldt
O

pfølgning:
N

ej

Ved interview
s m

ed læ
gen kan denne redegøre for, hvilke 

tiltag, der er ivæ
rksat til forebyggelse og håndtering af 

skade og kom
plikationer.

Indikator
2

Helt opfyldt
O

pfølgning:
N

ej

Ved interview
s af læ

gen kan denne redegøre for, hvordan 
der gennem

føres identifikation af risici for skade og 
kom

plikationer ved indførelsen af nye arbejdsgange, 
behandlinger og apparatur.

Indikator
3

Helt opfyldt
O

pfølgning:
N

ej

Ved interview
s m

ed læ
gen kan denne redegøre for, hvilke 

tiltag, der er ivæ
rksat til forebyggelse og håndtering af 

skader og kom
plikationer som

 følge af nye arbejdsgange, 
behandlinger og apparatur.   Denne indikator er kun 
relevant for klinikker, hvor der er indført nye arbejdsgange, 
nye behandlinger eller nyt udstyr indenfor de sidste par år.

Indikator
4

Ikke relevant
Der er ikke indenfor de sidste par år indført nye arbejdsgange, behandlinger 
eller apparatur.

O
pfølgning:

N
ej

Den næ
ste indikator er kun relevant for klinikker, hvor der 

udføres operative indgreb.   Læ
gen og det ikke-læ

gelige 
personale kan redegøre for, hvordan m

an håndterer 
patienter, hvis tilstand forvæ

rres kritisk under eller efter et 
operativt indgreb, herunder hvordan m

an håndterer større 
blødninger, hvis dette kan forekom

m
e.   Denne indikator er 

kun relevant for klinikker, der foretager operative indgreb.

Indikator
5

Ikke relevant
Der gennem

føres ikke operative indgreb i klinikken.
O

pfølgning:
N

ej

De følgende indikatorer er kun relevante for klinikker, hvor 
der udføres operative indgreb i fuld anæ

stesi.   Ved 
interview

s af læ
gen kan denne redegøre for, hvordan der 

sikres m
od forvekslinger m

ed udgangspunkt i principper for 
Sikker Kirurgi.   Denne indikator er kun relevant for 
klinikker, der foretager operative indgreb i fuld anæ

stesi.

Indikator
6

Ikke relevant
Der gennem

føres ikke operative indgreb i klinikken.
O

pfølgning:
N

ej

Ved interview
s m

ed læ
gen og ikke-læ

geligt personale kan 
de redegøre for, hvordan patienter overvåges under og 
efter operative indgreb i fuld anæ

stesi og henvise til 
dokum

enter, hvori det er beskrevet.   Denne indikator er 
kun relevant for klinikker, der foretager operative indgreb i 
fuld anæ

stesi.

Indikator
7

Ikke relevant
Der gennem

føres ikke operative indgreb i klinikken.
O

pfølgning:
N

ej
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Der foreligger en skriftlig aftale om
 ansvarsfordeling i 

relation til anæ
stesi m

ellem
 anæ

stesiologen og den 
opererende læ

ge. I aftalen præ
ciseres fordeling af ansvar 

og opgaver om
kring operation, anæ

stesi og postoperativ 
overvågning. Der m

enes herm
ed både opgaver og ansvar 

vedr. patientbehandling og vedr. apparatur og andet 
udstyr.   Denne indikator er kun relevant for klinikker, der 
foretager operative indgreb i fuld anæ

stesi og for 
anæ

stesiologer der giver fuld anæ
stesi.

Indikator
8

Ikke relevant
Der gennem

føres ikke operative indgreb i klinikken.
O

pfølgning:
N

ej

04 U
tilsigtede hæ

ndelser

Ved interview
s m

ed læ
gen og ikke-læ

geligt personale kan 
de redegøre for, hvordan de vil rapportere en utilsigtet 
hæ

ndelse.

Indikator
1

Helt opfyldt
O

pfølgning:
N

ej

Ved interview
 m

ed læ
gen og ikke-læ

geligt personale kan de 
redegøre for, hvordan utilsigtede hæ

ndelser anvendes til 
læ

ring i klinikken.

Indikator
2

Helt opfyldt
O

pfølgning:
N

ej

Patienter og pårørende inform
eres om

 deres m
ulighed for 

at indrapportere utilsigtede hæ
ndelser.

Indikator
3

Helt opfyldt
O

pfølgning:
N

ej

Ved interview
s m

ed læ
gen og ikke-læ

geligt personale kan 
de redegøre for, hvordan de rapporterer 
læ

gem
iddelbivirkninger og hæ

ndelser m
ed m

edicinsk 
udstyr til Læ

gem
iddelstyrelsen.

Indikator
4

Helt opfyldt
O

pfølgning:
N

ej

05 JournalauditKlinikken udfører journalaudit på de spørgsm
ål, der frem

går 
af journalauditskem

aet i bilag 2.
Indikator

1
Helt opfyldt

O
pfølgning:

N
ej

Klinikken kan frem
vise dokum

entation for resultatet af årlig 
journalaudit og eventuelle opfølgende audits.

Indikator
2

Helt opfyldt
O

pfølgning:
N

ej

Klinikken kan redegøre for processen om
kring opfølgning på 

eventuelle m
angler ved den årlige journalaudit - herunder 

også for eventuelle beslutninger om
 opfølgende 

forbedringstiltag og resultater af opfølgende audits.

Indikator
3

Helt opfyldt
O

pfølgning:
N

ej

06 Patientjournalen

Ved interview
s m

ed læ
gen og ikke-læ

geligt personale kan 
de redegøre for og dem

onstrere håndtering af journaler, 
herunder indhold, patienters adgang til egen journal sam

t 
æ

ndringer af forkerte/upræ
cise journaloplysninger.   Ved 

survey dem
onstreres m

indst tre tilfæ
ldigt udvalgte 

journaler for at underbygge dette. Journalerne udvæ
lges, så 

m
an ser eksem

pler fra alle, der fører journaler. Der læ
gges 

sæ
rlig væ

gt på, at der forud for operativ behandling og 
ordination af ny m

edicin er tilstræ
kkelig journalføring af 

inform
eret sam

tykke og af indikation.   U
nder denne 

indikator vurderes journalføringen af inform
eret sam

tykke. I 
standard 16 indikator 1 vurderes, hvordan patienten 
inform

eres.

Indikator
1

Helt opfyldt
O

pfølgning:
N

ej
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07 Patientidentifikation

Ved interview
s m

ed læ
ger og ikke-læ

geligt personale kan 
de redegøre for, hvordan og hvornår patientidentifikation 
foretages og henvise til dokum

enter, hvori det er beskrevet.

Indikator
1

Helt opfyldt
O

pfølgning:
N

ej

Ved interview
s m

ed læ
ger og ikke-læ

geligt personale kan 
de dem

onstrere, hvordan diagnostisk m
ateriale m

æ
rkes 

entydigt.

Indikator
2

Ikke relevant
Klinikken udfører ikke procedurer, hvor der udtages diagnostisk m

ateriale.
O

pfølgning:
N

ej

08 Parakliniske undersøgelser

Ved interview
s m

ed læ
ger og ikke-læ

geligt personale kan 
de redegøre for og dem

onstrere, hvordan parakliniske 
undersøgelser rekvireres og håndteres.

Indikator
1

Ikke relevant
Der foretages ikke parakliniske undersøgelser.

O
pfølgning:

N
ej

Ved interview
s m

ed læ
ger og ikke-læ

geligt personale kan 
de redegøre for og dem

onstrere, hvordan der følges op på 
parakliniske undersøgelser, og henvise til dokum

ent, hvori 
det er beskrevet.

Indikator
2

Ikke relevant
Der foretages og bestilles ikke parakliniske undersøgelser.

O
pfølgning:

N
ej

M
anglende prøvesvar identificeres, og der følges op på dem

.
Indikator

3
Ikke relevant

Der foretages og bestilles ikke parakliniske undersøgelser.
O

pfølgning:
N

ej

09 Klinikkens akutte beredskab

Ved interview
s m

ed læ
gen og ikke-læ

geligt personale kan 
de redegøre for, hvordan akut sygdom

 og hjertestop 
håndteres i klinikken, herunder læ

gens og ikke-læ
geligt 

personales ansvar sam
t tilstedevæ

relsen af nødvendigt 
udstyr og m

edicin, og henvise til dokum
enter, hvori det er 

beskrevet.   Der er ikke krav om
 et dokum

ent i solopraksis 
m

ed højst én ansat.

Indikator
1

Helt opfyldt
O

pfølgning:
N

ej

Ved interview
s m

ed læ
gen og ikke-læ

geligt personale kan 
de redegøre for, hvordan der føres regelm

æ
ssig kontrol af 

læ
gem

idler, hjertestarter m
v. til brug i akutte situationer, 

herunder tilstedevæ
relse og tilgæ

ngelighed, kontrol af 
udløbsdatoer, funktion m

v. og kan frem
læ

gge 
dokum

entation for, at kontrol har fundet sted.

Indikator
2

Helt opfyldt
O

pfølgning:
N

ej

Ved interview
s m

ed læ
gen og ikke-læ

geligt personale kan 
de redegøre for, at de inden for de sidste tre år har 
gennem

ført uddannelse i basal hjerte-lungeredning, og kan 
frem

læ
gge dokum

entation for uddannelsen.   U
ddannelse i 

basal hjertelungeredning tilbydes af forskellige 
kursusudbydere, eller kan gives af en sundhedsperson m

ed 
sæ

rlig kom
petence på om

rådet. O
m

fanget svarer til det, 
der angives under ”Kurser for alle” på hjem

m
esiden for 

Dansk Råd for Genoplivning.   Det skal af dokum
entationen 

frem
gå, hvem

 der har deltaget i uddannelsen.

Indikator
3

Helt opfyldt
O

pfølgning:
N

ej

10 Visitation og henvisning

Ved interview
s m

ed læ
ger og ikke-læ

geligt personale kan 
de redegøre for, hvordan patienter visiteres, og hvis andre 
end læ

ger visiterer, skal der kunne henvises til dokum
enter, 

hvori det er beskrevet.

Indikator
1

Helt opfyldt
O

pfølgning:
N

ej
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Ved interview
s m

ed læ
ger og ikke-læ

geligt personale kan 
de redegøre for, hvordan patienter henvises videre til det 
øvrige sundhedsvæ

sen.

Indikator
2

Helt opfyldt
O

pfølgning:
N

ej

Ved interview
s m

ed læ
ger og ikke-læ

geligt personale kan 
de redegøre for afsendelse af epikrise/læ

gebrev.
Indikator

3
Helt opfyldt

O
pfølgning:

N
ej

11 Hygiejne

Ved interview
 kan læ

gen eller den person, som
 ansvaret er 

delegeret til, redegøre for rengøring af lokaler og inventar, 
som

 er i overensstem
m

else m
ed følgende anbefalinger i 

N
IR for Alm

en Praksis:   Lokaler til patientbehandling og -
undersøgelse, ventevæ

relse og kontor skal rengøres på 
brugsdage og efter behov Toiletter skal rengøres dagligt og 
ved behov Væ

lger m
an at afdæ

kke fx lejer m
ed stof eller 

papir, skal dette skiftes m
ellem

 hver patient og lejet 
rengøres før næ

ste bruger.   O
perationsstuer rengøres i 

overensstem
m

else m
ed N

IR for rengøring i hospitals- og 
prim

æ
rsektoren, afsnit 10.3 O

perationsstuer.

Indikator
1

Helt opfyldt
O

pfølgning:
N

ej

Ved interview
s m

ed læ
gen og ikke-læ

geligt personale kan 
de redegøre for korrekt rengøring og opbevaring af 
m

edicinsk udstyr og m
aterialer til flergangsbrug:   

Sem
ikritisk udstyr (defineres i N

IR for Alm
en Praksis, s. 10) 

rengøres og desinficeres som
 beskrevet i N

IR for Alm
en 

Praksis. Kritisk udstyr (defineres i N
IR for Alm

en Praksis, s. 
10) rengøres, desinficeres derefter og steriliseres 
afslutningsvis som

 beskrevet i N
IR for Alm

en Praksis. Kritisk 
udstyr opbevares, som

 beskrevet i N
IR for Alm

en Praksis; 
holdbarhedstider af udstyr, som

 klinikken selv steriliserer, 
fastsæ

ttes som
 beskrevet i N

IR for Tandklinikker (se 
referencelisten). Fleksible endoskoper behandles og 
opbevares som

 beskrevet i N
IR for genbehandling af 

fleksible endoskoper.   Til desinfektion og sterilisering 
anvendes apparatur, som

 er beregnet til form
ålet, dvs. CE-

m
æ

rket. (CE-m
æ

rket er producentens erklæ
ring om

, at 
udstyret lever op til gæ

ldende norm
er og lovkrav).

Indikator
2

Helt opfyldt
O

pfølgning:
N

ej

Ved interview
s m

ed læ
gen og ikke-læ

geligt personale kan 
de redegøre for korrekt håndtering af håndhygiejne og vise, 
hvor det er beskrevet.

Indikator
3

Helt opfyldt
O

pfølgning:
N

ej

Ved interview
s m

ed læ
gen og ikke-læ

geligt personale kan 
de redegøre for håndtering af kirurgisk håndvask og 
kirurgisk hånddesinfektion (jf. N

IR for det præ
-, per- og 

postoperative om
råde) og vise, hvor det er beskrevet.   

Denne indikator er kun relevant for klinikker, der foretager 
operative indgreb, hvor kirurgisk håndvask og kirurgisk 
hånddesinfektion er påkræ

vet.

Indikator
4

Ikke relevant
Der gennem

føres ikke operative indgreb i klinikken, hvor kirurgisk håndvask 
er påkræ

vet.
O

pfølgning:
N

ej

Ved interview
s m

ed læ
gen og ikke-læ

geligt personale kan 
de redegøre for korrekt håndtering af sæ

rligt sm
ittefarlige 

patienter og vise, hvor det er beskrevet.

Indikator
5

Helt opfyldt
O

pfølgning:
N

ej
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Processen til sterilisering af m
edicinsk udstyr til 

flergangsbrug kontrolleres i overensstem
m

else m
ed N

IR.   
Brug af autoklavetape eller tilsvarende Kontrol af, at korrekt 
tryk, tid og tem

peratur er opnået, efter hver kørsel 
Regelm

æ
ssig brug af sporeprøver (m

indst hver 3. m
åned).   

Apparaturet vedligeholdes i øvrigt i overensstem
m

else m
ed 

kravene i standard 12. Dette vurderes i standard 12, 
indikator 1.

Indikator
6

Ikke relevant
Der forefindes ikke m

edicinsk udstyr og m
aterialer til flergangsbrug i 

klinikken.
O

pfølgning:
N

ej

Kvaliteten af rengøringen af lokaler og inventar vurderes, og 
der følges op herpå. Klinikken fastsæ

tter selv hyppigheden.
Indikator

7
Helt opfyldt

O
pfølgning:

N
ej

12 Apparatur til diagnostik og behandling

Ved interview
s m

ed læ
ger og ikke-læ

geligt personale kan 
de redegøre for, hvordan udstyr til diagnostik og behandling 
kontrolleres og vedligeholdes, og kan frem

læ
gge 

dokum
entation for, at kontrol og eventuel vedligeholdelse 

har fundet sted.

Indikator
1

Helt opfyldt
O

pfølgning:
N

ej

13 Personoplysninger og diskretion

Klinikken har indgået databehandleraftale(r), der sikrer, at 
personoplysninger i patientjournalsystem

et behandles i 
overensstem

m
else m

ed lovgivningens regler.   Ved survey 
frem

læ
gges aftalerne, m

en detaljerne i indholdet vil ikke 
blive vurderet.

Indikator
1

Helt opfyldt
O

pfølgning:
N

ej

Ved interview
s m

ed læ
ger og ikke-læ

geligt personale kan 
de forklare og dem

onstrere, hvordan personoplysninger, 
både på papirform

 og elektronisk form
, i den daglige 

kliniske praksis håndteres og opbevares i overensstem
m

else 
m

ed Persondataforordningen (GDPR), og henvise til 
retningslinjer, der beskriver, at læ

ger og ikke-læ
geligt 

personales anvendelse af personoplysninger udelukkende 
er arbejdsm

æ
ssigt begrundet.    Der læ

gges sæ
rlig væ

gt 
på:   At der anvendes personlige passw

ords At der udvises 
tavshedspligt At læ

ger og ikke-læ
geligt personales 

anvendelse af personoplysninger udelukkende er 
arbejdsm

æ
ssigt begrundet At der er procedurer for 

håndtering af system
nedbrud.

Indikator
2

Helt opfyldt
O

pfølgning:
N

ej

Ved interview
s m

ed læ
ger og ikke-læ

geligt personale kan 
de forklare og dem

onstrere, hvordan patienter sikres 
diskretion i klinikken.

Indikator
3

Helt opfyldt
O

pfølgning:
N

ej

Ved interview
s m

ed læ
gen og ikke-læ

geligt personale sam
t 

gennem
gang af klinikken kan de redegøre for, hvordan 

lokaler m
ed patientdata er sikret m

od uretm
æ

ssig adgang.

Indikator
4

Helt opfyldt
O

pfølgning:
N

ej

14 Håndtering af utensilier og læ
gem

idler

Ved interview
s m

ed læ
gen og ikke-læ

geligt personale kan 
de forklare og dem

onstrere deres opgaver i forbindelse 
m

ed indkøb, opbevaring og bortskaffelse af utensilier.

Indikator
1

Helt opfyldt
O

pfølgning:
N

ej

Ved interview
s m

ed læ
gen og ikke-læ

geligt personale kan 
de forklare og dem

onstrere deres opgaver i forbindelse 
m

ed indkøb, opbevaring og bortskaffelse af læ
gem

idler.

Indikator
2

Helt opfyldt
O

pfølgning:
N

ej
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Det kontrolleres, at læ
gem

idler ikke har overskredet 
udløbsdatoer. Klinikken fastsæ

tter selv hyppigheden.
Indikator

3
Helt opfyldt

O
pfølgning:

N
ej

Det kontrolleres, at utensilier ikke har overskredet 
udløbsdatoer. Klinikken fastsæ

tter selv hyppigheden.
Indikator

4
Helt opfyldt

O
pfølgning:

N
ej

Det kontrolleres, at læ
gem

idler opbevares korrekt. 
Klinikken fastsæ

tter selv hyppigheden.
Indikator

5
Helt opfyldt

O
pfølgning:

N
ej

15 Ansæ
ttelse, introduktion og kom

petenceudvikling

Ved interview
s m

ed læ
gen og ikke-læ

geligt personale kan 
de redegøre for ansæ

ttelse og introduktion af ansatte læ
ger 

og ikke-læ
geligt personale.

Indikator
1

Helt opfyldt
O

pfølgning:
N

ej

Ved interview
s m

ed læ
gen og ikke-læ

geligt personale kan 
de redegøre for, hvordan proceduren er fulgt ved 
nyansæ

ttelser.   Denne indikator er kun relevant for 
klinikker, hvor der har væ

ret nyansæ
ttelse(r) inden for det 

sidste år.

Indikator
2

Ikke relevant
Der har ikke væ

ret nyansæ
ttelser i klinikken inden for det sidste år.

O
pfølgning:

N
ej

Der er funktionsbeskrivelser for ansatte læ
ger og ikke-

læ
geligt personale.

Indikator
3

Helt opfyldt
O

pfølgning:
N

ej

Ved interview
s m

ed læ
gen og ikke-læ

geligt personale kan 
de redegøre for m

uligheden for og den praktiske 
gennem

førelse af supervision af ansatte læ
ger og ikke-

læ
geligt personale.

Indikator
4

Helt opfyldt
O

pfølgning:
N

ej

Ved interview
s m

ed læ
ger og ikke-læ

geligt personale kan 
de redegøre for, hvordan kom

petenceudvikling varetages i 
klinikken og henvise til en plan for ansatte læ

gers og ikke-
læ

geligt personales kom
petenceudvikling. Planen kan væ

re 
indeholdt i referat fra m

edarbejderudviklingssam
taler inden 

for det seneste år.

Indikator
5

Helt opfyldt
O

pfølgning:
N

ej

16 Patientinddragelse

Ved interview
 kan læ

gen redegøre for, hvordan m
an sikrer 

sig, at patienten får oplysninger om
 sin helbredstilstand og 

om
 behandlingsm

ulighederne, herunder risici og 
kom

plikationer ved den tilbudte behandling. Inform
ationen 

tilpasses den konkrete situation og patient.   Denne 
indikator handler om

, hvordan patienten inform
eres. 

Journalføringen vurderes i standard 6, indikator 1.

Indikator
1

Helt opfyldt
O

pfølgning:
N

ej

Ved interview
s m

ed læ
gen og det ikke læ

gelige personale 
kan de redegøre for, hvordan tilbagem

eldinger fra patienter 
håndteres, og at der sker opfølgning på tilbagem

eldinger.

Indikator
2

Helt opfyldt
O

pfølgning:
N

ej

Hvis der i det pågæ
ldende speciale indsam

les PRO
-data, kan 

læ
gen vise m

odtagne rapporter og redegøre for, hvorledes 
data er blevet anvendt til kvalitetsudvikling.   Denne 
indikator er kun relevant i specialer, hvor der skal indsam

les 
PRO

-data.

Indikator
3

Helt opfyldt
O

pfølgning:
N

ej
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