
 

Dato: 20-06-2019,Versionsnr.: 1.0, Dok. Nr.: D19-6400 Side 1 af 2 

 

Anmodningsbrev til Danske Fysioterapeuter - indstilling af 
nævnsmedlemmer til Akkrediteringsnævnet 

Akkrediteringsnævnet 

Akkrediteringsnævnet blev nedsat i 2009 af bestyrelsen for Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundheds-

væsenet, IKAS. Akkrediteringsnævnet træffer beslutning om akkrediteringsstatus for samtlige deltagere om-

fattet af Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM, på grundlag af surveys udført af surveyors og sagsbehandling 

udført i IKAS. Vedtægterne for Akkrediteringsnævnet vedlægges som bilag 1.   

Akkrediteringsnævnet er etableret med et formandskab bestående af en formand og to næstformænd, udpe-

get af IKAS' bestyrelse. Akkrediteringsnævnet består endvidere af ca. 40 nævnsmedlemmer, der er indstillet 

af de faglige organisationer, der repræsenterer de sektorer, der akkrediteres i henhold til DDKM. Det betyder, 

at nævnet på nuværende tidspunkt er sammensat af repræsentanter fra følgende sektorer: apoteker, fodte-

rapeuter, kiropraktorer, praktiserende speciallæger, sygehuse, præhospitale enheder og kommuner. Til hvert 

møde i nævnet udpeger formandsskabet et antal nævnsmedlemmer til at deltage i det konkrete møde. 

Introduktion til arbejdet i Akkrediteringsnævnet 

Der afholdes ca. 24 møder i Akkrediteringsnævnet om året. Møderne afholdes på onsdage, dels som video-

møder med start kl. 9.00, dels ved fremmøde hos IKAS i Aarhus med start kl. 10.00. Tidsforbruget på video-

møder er ca. en time. Tidsforbruget på de fysiske møder er ca. tre timer samt transporttid til og fra Aarhus. 

Udover selve mødet skal der forventes en vis forberedelsestid forud for møderne. 

På nævnsmøderne indgår repræsentanter fra de sektorer, hvorfra der behandles sager på det pågældende 

møde. Ved behandling af sager fra fysioterapeutområdet vil der deltage en til to nævnsmedlemmer fra dette 

område. Det enkelte medlem forventes herved ikke at deltage i alle nævnsmøder, men forventes at skulle 

deltage i ca. 5-6 møder om året.  

Nævnsmøderne vil blive varslet i så god tid, at det enkelte nævnsmedlem kan planlægge deltagelsen i 

nævnsmøder under hensyntagen til sin hovedbeskæftigelse.  

Honorering 

Honorering pr. videomøde er i 2019 975 kr. reguleret efter nettoprisindekset. Honorering for de fysiske møder 

er i 2019 650 kr. pr. time, beregnet fra afgang hjemmefra til hjemkomst. 

Herudover holder Akkrediteringsnævnet en årlig temadag af ca. 4 timeres varighed i Aarhus. Deltagelse i 

denne honoreres med 650 kr. pr. time, beregnet fra afgang hjemmefra til hjemkomst. 

Udgifter til befordring godtgøres efter statens regler. 
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Indstilling af kandidater til Akkrediteringsnævnet  

Formandskabet anmoder hermed Danske Fysioterapeuter om at indstille seks medlemmer til Akkrediterings-

nævnet. 

Af hensyn til inhabilitet er der behov for, at de indstillede medlemmer er bredt geografisk repræsenteret, idet 

IKAS’ regler for inhabilitet betyder, at medlemmer fra Danske Fysioterapeuter ikke kan deltage i behandling af 

sager vedrørende fysioterapeutklinkker beliggende i samme kommune som egen klinik.  

Kandidater indstilles på baggrund af dennes personlige kompetencer og egenskaber, idet det skal understre-

ges, at den enkelte kandidat ikke i nævnsarbejdet repræsenterer Danske Fysioterapeuter. Der er således tale 

om en personlig indstilling. I indstillingen indgår endvidere følgende kriterier:  

 Bred erfaring inden for fysioterapeutområdet  

 Erfaring med kvalitetsudvikling  

 Kendskab til organisationsstrukturerne i sundhedsvæsenet 

Forslagene bedes meddelt på vedlagte elektroniske indberetningsskema, bilag 2, og sendes i udfyldt stand pr. 

e-mail til nævnssekretær Inge Gjerlev Poulsen, igp@ikas.dk, og gerne inden den 01.09.2019 

Aftale mellem akkrediteringsnævnsmedlemmet og formandskabet  

Nævnsmedlemmer refererer til formandskabet for Akkrediteringsnævnet.  

De nærmere betingelser vedrørende arbejdet i Akkrediteringsnævnet gennemgås med formandskabet for 

Akkrediteringsnævnet efter udvælgelsesprocessen. Der indgås en skriftlig aftale mellem det enkelte nævns-

medlem og formandskabet, og nævnsmedlemmet underskriver en habilitetserklæring.  

Yderligere oplysninger vedrørende dette brev kan fås hos nævnssekretær Inge Gjerlev Poulsen på telefon 20 

55 81 28 eller pr. mail igp@ikas.dk eller hos afdelingsleder Rikke Marthinsen på telefon 40 35 69 68 eller pr. 

mail rm@ikas.dk   

Læs mere om Akkrediteringsnævnet og DDKM på www.ikas.dk. 

 

Med venlig hilsen     Med venlig hilsen  

    

Jesper Poulsen      Rikke Marthinsen    

Formand for Akkrediteringsnævnet  Afdelingsleder Nævnssekretariatet, IKAS 

 

Bilag 1: Vedtægter for Akkrediteringsnævnet  

Bilag 2: Elektronisk skema til at bringe kandidater i forslag   
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