Forlængelse af akkrediteringsstatus
Akkrediteringsstatus tildeles for tre år og otte uger.
Den nøjagtige dato for udløbet af akkrediteringen fremgår af akkrediteringsbeviset og af oversigten over a kkrediterede vir ksomheder under virksomhedens undermenu ”Akkrediteringsafgørelser” på denne hjemmeside.
Organisationsændringer (fx fusioner og opkøb) kan medføre ændret gyldighed af akkrediteringen.
Akkrediteringsnævnet kan ifølge § 3 stk. 2 i sine vedtægter forlænge akkrediteringsstatus ud over den normale gyldighedsperiode, hvis særlige forhold taler herfor.
Hvis en vir ksomhed ønsker at ansøge om forlængelse af gyldigheden, indsendes en begrundet ansøgning om
dette til IKAS. IKAS forelægger ansøgningen for Akkrediteringsnævnet med en indstilling.
Hvis ansøgningen skyldes force majeure, dvs. pludseligt opståede ufor udsete begivenheder, som gør, at survey ikke kan gennemføres, vil IKAS indstille, at gyldigheden forlænges. Det vil fx være tilfældet, ved:
•

akut og omfattende skader på bygninger og/eller lokaler

•

forhold, der medfører pludselig flytning fra matrikel

•

strejke blandt personalet

•

epidemi, der kan medføre fare for smittespredning via en ekstern survey

•

tilfælde, hvor survey ikke har kunnet gennemføres på grund af akut opstået sygdom hos surveyor

I nogle situationer kan organisatoriske ændringer eller udskiftning af virksomhedens øverste ledelse begrunde en ansøgning om udsættelse af survey og dermed om forlængelse af akkredite ringsstatus.
Sådanne ansøgninger afgøres af Akkrediteringsnævnet efter en individuel, konkret vurdering.

Administrativ forlængelse
Virksomheder, der har fået tildelt akkreditering i den første del af den første akkrediteringscyklus, har fået
tildelt akkreditering for tre år. Disse vir ksomheder vil administrativt og uden ansøgning få forlænget gyldi ghedsperioden til tre år og otte uger (defineret som 1151 dage), hvis dette er nødvendigt for at sikre, at vir ksomheden har en gyldig akkreditering, indtil stat us efter survey i anden akkrediteringscyklus er besluttet af
Akkrediteringsnævnet.
Såfremt det undtagelsesvis ikke er praktisk muligt for IKAS at gennemføre survey og akkreditering indenfor
gyldighedsperioden kan den forlænges yderligere. I givet fald vil IKAS gøre virksomheden opmær ksom herpå
inden gyldighedsperiodens udløb, og det vil være muligt at rekvirere opdaterede certifikater med forlænget
gyldighedsperiode.
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