Vejledning for appel af endelig akkrediteringsstatus
Når I har fået tildelt jeres endelige 1 akkrediteringsstatus af Akkrediteringsnævnet, har I mulighed for at appellere jeres akkrediteringsstatus. I kan appellere vurderingen af enkelte indikatorer, men kun hvis ændringerne vil føre til en anden beslutning om akkrediteringsstatus.
For at sikre en retfærdig, gennemsigtig, ensartet og rettidig behandling af appeller følger IKAS nedenstående
appelproces.
Appelproces
Hvis I ønsker at appellere den tildelte endelige akkrediteringsstatus, skal I følge nedenstående proces:
• I bedes kontakte IKAS, hvis I ønsker at appellere den endelige afgørelse.
 I skal sende jeres appel til IKAS inden 15 arbejdsdage efter modtagelsen af den endelige akkrediteringsstatus.
 Appellen skal sendes til IKAS’ direktør og skal være underskrevet af den ansvarlige leder.
 Appellen skal indeholde tydelig tilkendegivelse om:
a. grunden(e) til I ønsker at appellere afgørelsen
b. hvad I specifikt ønsker at appellere
c. argumenter og belæg for de ønskede ændringer af vurderinger og akkrediteringsstatus
• Senest to dage efter IKAS har modtaget appellen, vil I få en bekræftelse på modtagelsen.
• IKAS sender materialet (appellen, surveyrapport m.m.) til et nedsat appelnævn til vurdering. Appelnævnet
består af akkrediteringsnævnsmedlemmer, der ikke har været en del af den oprindelige vurdering og tildeling af akkrediteringsstatus.
 Appelnævnet kan, som en del af sagsbehandlingen af appellen, bede klinikken eller surveyor om uddybninger, dokumentation m.v.
 Appellen behandles på et særskilt møde i appelnævnet, som vurderer og træffer afgørelse.
• Senest 30 dage efter modtagelsen skal behandling af appellen være afsluttet.
• Efter 30 dage vil I modtage udfaldet af appellen og eventuelle ændringer i akkrediteringsstatus.
 IKAS sender revideret surveyrapport og certificeringscertifikat og opdaterer informationer på hjemmesiden, så de er i overensstemmelse med udfaldet af appellen.
 Omkostningerne i forbindelse med appellen opgøres og afregnes.
Omkostninger forbundet med behandling af appellen
Når I indsender en appel, bliver I bedt om at betale et beløb på kr. 35.000 kr. til IKAS. Beløbet svarer til omkostningerne for den maksimale arbejdsindsats, der kan bruges på behandling af appellen. Når der er truffet
afgørelse af appellen, vil beløbet blive reguleret i forhold til den reelle omkostning ved behandling af appellen. Hvis appellen bliver imødekommet, refunderer IKAS hele beløbet.
Øvrig information
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Det vil sige efter eventuel andenbehandling i Akkrediteringsnævnet.
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Hvis I appellerer jeres akkrediteringsstatus, vil det ikke få betydning for offentliggørelse af den endelige status på IKAS’ hjemmeside. Det vil dog fremgå af hjemmesiden, at afgørelsen er appelleret.
Hvis I har spørgsmål i forbindelse med at appellere over den endelig akkrediteringsstatus, kan I kontakte direktør Jesper Gad Christensen på mail: jgc@ikas.dk eller telefon: 3013 7514.
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