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Tilsyn med overordnet fælles ledelsessystem
For virksomheder med flere akkrediterede laboratorier, som alle er omfattet af et fælles overordnet ledelsessystem, kan DANAK tilbyde gennemførelse af en selvstændig bedømmelse af dette kvalitetssystem, således
at bedømmelsen heraf ikke skal gentages ved tilsyn med de enkelte akkrediteringer.
Bedømmelsen vil omfatte en vurdering af, hvorvidt de overordnede fælles ledelsesdokumenter overholder
akkrediteringskriterierne, og om dokumenterne er implementeret på det overordnede organisationsniveau.
DANAK’s tilsyn med de fælles procedurer gennemføres ved besøg hos virksomheden med samme frekvens
som de regelmæssige besøg hos de enkelte akkrediteringer.
Bedømmelse af det overordnede fælles ledelsessystem
Bedømmelsen gennemføres af en ledende assessor, der også er ledende assessor på mindst én af de indgående akkrediteringer. Fra virksomheden skal deltage kvalitetschef eller anden ansvarlig for det overordnede
ledelsessystem og øvrigt personale fra virksomheden efter behov. Der kan efter aftale deltage en teknisk
assessor til vurdering af eventuelle tekniske aspekter af det overordnede ledelsessystem. Der udarbejdes en
særskilt rapport over besøget. Med henblik på at sikre den interne koordinering i DANAK afholdes i forbindelse med afslutningen af tilsynet med det overordnede fælles ledelsessystem et internt koordineringsmøde
hos DANAK med deltagelse af de ledende assessorer, som er tilknyttet virksomhedens akkrediteringer.
Virksomheden skal foranledige, at DANAK modtager:
•

en ajourført liste over overordnede fælles procedurer, der definerer omfanget af tilsynet med det
overordnede fælles ledelsessystem;

•

en ajourført samling af overordnede fælles procedurer;

•

en ajourført krydsreferenceliste, der som minimum dækker de fælles overordnede ledelsesdokumenter og med en detaljeringsgrad, der som minimum svarer til DANAK’s tjekliste.

Dokumenterne sendes med aftalt frekvens til den ledende assessor, der varetager tilsynet med det overordnede ledelsessystem.
Bedømmelse af de indgående akkrediteringer
Implementeringen af de overordnede ledelsesdokumenter bedømmes som normalt ved tilsyns- og fornyelsesbesøgene på de enkelte akkrediteringer. Der gennemføres ikke en generel bedømmelse af de fælles procedurer ved besøg på de enkelte akkrediteringer. Afvigelser relateret til de fælles procedurer, som konstateres
ved tilsyns- og fornyelsesbesøgene, vil dog kunne rejses.
Kontrakt
Der udarbejdes en kontrakt, der fastsætter vilkårene for DANAK’s bedømmelse af det fælles ledelsessystem.
Bedømmelse vil blive afregnet efter medgået tid til planlægning, gennemførelse og afslutning af besøg i
overensstemmelse med DANAK’s priser for akkreditering. Prisen inkluderer den tid de ledende assessorer
på de indgående akkrediteringer anvender i koordinationsøjemed.
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DANAK, den 8. oktober 2008

Sektionsleder

______________________________
Kvalitetschef

