
 

 

Gør det nemt at blive akkrediteret 
 
Akkreditering kan være en ressource -og tidskrævende proces.  
Alle danske klinikker skal akkrediteres og igennem processen for at beholde deres licens og 
dermed mulighed for at praktisere.   
 
Gyro Praksis Akkreditering er en lille konsulentvirksomhed, der  er specialiseret i at hjælpe 
de danske lægeklinikker igennem akkrediteringsprocessen. Vores team består af erfarne 
læger med over 25 års erfaring i almen praksis, samt proces og kvalitets konsulenter fra DTU 
med over 10 års erfaring i offentlig kvalitetskontrol. Vi har sammen udarbejdet en pakke der 
sikrer at din praksis bliver akkrediteret uden anmærkninger.  
 
Vi sikrer at du kommer mål til tiden  
Gyro tager sig af akkrediteringsprocessen fra a-å.  
Dette er tidsbesbarende for jer samtidig med, at kvalitetssikring -og udvikling sikres.  
Ved at lade os tage sig af akkrediteringen sikrer du: 

 Akkreditering uden anmærkninger 
 Korrekt dokumentering af alle processer; både interne og obligatoriske 
 Rettidighed i forhold til samtlige elementer af  akkrediteringsforløbet 
 Implementering af de nyeste DDKM standarder 

 
Gyro tilbyder et sikkert og veldokumenteret forløb hvor vi tilbyder et gratis uforpligtende 
personligt møde i jeres praksis.  Her udfører vi en specifik modenhedsgradsanalyse 
indeholdende væsentlige indikatorer. Eksisterende processer og procedurer vil blive 
evalueret.  
 
Mødet resulterer i en rapport som viser styrker og svagheder i praksissen. På baggrund af 
denne rapport etableres et skræddersyet handlingsforslag. Disse handlingsforslag 
prioriteres og lægges i en kalender så vi kan begynde implementeringen som forberedelse til 
den eksterne vurdering og survey.  

 
Til de praksisser som allerede er i gang med processen kan vi tilbyde målrettet, hjælp, støtte 
og sparring. Eksempelvis en nøjagtig vurdering og implementering af specifikke DDKM 
standarder, vurdering af praksissens modenhedsgrad af DDKM standarder samt risikostyring 
og forberedelse før den eksterne undersøgelse. 
 
Priser fra 3500,- (eksl. moms) 
 
Kontakt os i dag for en uflorpligtigende samtale  
Telefon: +45 53 56 08 99   |   Email: info@gyroconsult.com   |   
Web: www.gyroconsult.com/akkreditering  
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