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Pris for medlemskab af ISO Dyrlægen - 2018 

Udgift til:  
(De angivne priser er årlige og excl. moms) 

Årlig pris Individuelle ydelser 

1. Kontingent ISO Dyrlægen 
 Første klinik/hospital 
 Efterfølgende klinik/hospital  

(pris pr. klinik/hospital) 

 
 

12.000 kr. 
5.500 kr. 

 

2. Introduktionskursus, pr. deltager  1.500 Kr.  

3. Intern audit (krav certificerede medl.) 
a) v/Hovedkontoret 

 Første klinik/hospital 
 Efterfølgende klinik/hospital  

(pris pr. auditeret klinik/hospital) 

 

 

 
11.500 Kr. 
3.500 Kr.  

3b. Intern audit. Ringaudit  2.000 Kr. 

4. Kursus i ring-audit (Pris pr. deltager)  5.500 Kr. 

5. Ekstern audit  0 Kr. 

6. Medlemsmøde  1.500 Kr. 

7. Årligt sparringsbesøg (krav til aspiranter) 
½ dag eller 1 dag 

  
6.000 / 9.000 Kr. 

 
1. Kontingent ISO Dyrlægen 
Kontingentet dækker bl.a. support, drift og vedligehold/ udvikling af ePraksis. Administration, planlæg-
ning m.v. af intern audit. Medlemsrådgivning m.m. Fællesudgifter til ekstern audit, herunder Force Certi-
fication. 
Definition af ”efterfølgende klinik/hospital”: Har anden fysisk placering end ”første klinik/hospital”. 
 
2. Introduktionskursus  
Min. 1 deltager pr. klinik/hospital ved opstart. Gerne 2 og helst alle medarbejdere pr. klinik/hospital.  
 
3. Intern audit  
Første års interne audit er hos medlemmer af FF indregnet i det årlige kontingent. Hos FH-medlemmer 
er prisen for intern audit ikke længere dækket af FH, hvorfor der skal betales for 1. års interne audit. 
Intern audit foretages 1 gang årligt og kan fra ”år 2” gennemføres på to måder: 

3a) Ved Kvalitetschefen, Hovedkontoret 
Intern audit via Hovedkontoret (min. én gang i certifikatperioden) – eller 
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3b) Ringaudit.  
Med ringaudit menes en intern audit foretaget af ét medlem af ISO Dyrlægen hos et andet med-
lem. Ring-audit kræver bestået ring-audit kursus fra den, som skal gennemføre en intern ringaudit 
hos et andet medlem.  Dette administreres af Hovedkontoret (bl.a. i f.t. rapportskabelon). Menin-
gen med dette er at gøre intern audit billigere og samtidig øge erfaringsudvekslingen mellem med-
lemmerne, så der opnås endnu bedre effekt af certificeringen.  

 
4. Kursus i ring-audit  
Forudsætning for at kunne afholde intern audit via ringaudit (Engangsudgift pr. ringauditor) 
 
5. Ekstern audit 
Ekstern audit gennemføres af Force Certification, og udgifterne til dette indgår i det årlige kontingent. 
 
6. Medlemsdag 
Det årlige medlemsmøde afholdes i 2. halvår (der informeres om tid og sted via nyhederne) og alle ISO 
Dyrlægens medlemmer samt FF medlemmer kan deltage. På mødet samles op på aktuelle emner.  
 
7. Årligt sparringsbesøg (kun aspiranter) 

For at sikre bedst mulig effekt og gevinst af ePraksis-VET følger Kvalitetschefen årligt op på, hvordan 
ePraksis-VET anvendes - om der er mulighed for øget udnyttelse, praktiske problemer og samtidig en 
status på, hvorvidt der ønskes at skifte til certificeret medlemskab. Det første besøg planlægges ca. 6 
måneder efter opstart og der sendes efterfølgende en kort statusrapport. Første års sparringsbesøg er 
indeholdt i første års kontingent.  
 
Aspiranter deltager ikke i audit og er således ikke certificerede medlemmer (kan derfor heller ikke an-
vende ISO Dyrlægens logo m.v.). 
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Eksempel 1: Økonomi for nyt certificeret medlem - de første 4 år (enkelt praksis) 
 
Dyreklinik/Dyrehospital melder sig ind i ISO Dyrlægen og sender 8 deltagere på introduktionskursus. 
Første års interne audit (Kvalitetschef og Dyrlæge) er inklusiv i første års kontingent. Året efter får de 
intern audit foretaget via Kvalitetschefen på Hovedkontoret. År 3 sender de en medarbejder på ring-
audit-kursus og får herefter intern audit via ring-audit. 

 
Eksemplet kan varieres i f.t. deltagere på introduktionskursus og i f.t. valg af intern audit (fra år 2). 

 

År 1 
o Kontingent 12.000 Kr. 
o 8 x introduktionskursus (á 1.500 Kr.) 12.000 Kr. 

 I alt år 1 24.000 Kr.* 
År 2 

o Kontingent 12.000 Kr. 
o Intern audit ved Kvalitetschefen 11.500 Kr. 

 I alt år 2 23.500 Kr. 
År 3 

o Kontingent 12.000 Kr. 
o 1 x ring-audit kursus 5.500 Kr. 
o Intern audit via ringaudit ** 2.000 Kr. 

 I alt år 3 19.500 Kr. 
År 4  

o Kontingent 12.000 Kr. 
o Intern audit via ringaudit ** 2.000 Kr. 

 I alt år 4 14.000 Kr. 
 

*  FH medlemmer afholder fra 2018 selv udgiften til TA til den dyrlæge, der deltager i første års interne 
audit. Denne udgift skal derfor lægges til ovennævnte pris 

**  Der skal i løbet af den 3 årige certifikatperiode være én audit foretaget af Hovedkontoret. 
 
Eksempel 2: Økonomi for nyt medlem (aspirant) 
Dyreklinik/Dyrehospital ønsker medlemskab som aspirant og sender 6 deltagere på introduktionskursus, 
men deltager som aspirant ikke i intern audit. I stedet udføres årligt sparringsbesøg af Kvalitetschefen 
(m/efterfølgende kort rapport med forbedringsmuligheder m.m.) 
 

År 1 
o Kontingent 12.000 Kr. 
o 2 x introduktionskursus (á 1.500 Kr.) 3.000 Kr. 

 I alt år 1 15.000 Kr. 
År 2 

o Kontingent 12.000 Kr. 
o Sparringsbesøg (½ dag) 6.000 kr.  

 I alt år 2 18.000 Kr. 
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Eksempel 3: Økonomi for nyt certificeret medlem - de første 4 år (praksisfællesskab) 
 

Dyreklinik/Dyrehospital med 2 satellit klinikker melder sig ind i ISO Dyrlægen og sender 10 deltagere på 
introduktionskursus. Første års interne audit (Kvalitetschef og Dyrlæge) er inklusiv i første års kontin-
gent. Året efter får de intern audit foretaget via Kvalitetschefen på Hovedkontoret. År 3 sender de en 
medarbejder på ring-audit-kursus og får herefter intern audit via ring-audit. 
(Eksemplet kan varieres i f.t. deltagere på introduktionskursus og i f.t. valg af intern audit (fra år 2)). 

 
År 1 

o Kontingent (3 praksis) 23.000 Kr. 
o 10 x introduktionskursus (10 x 1.500) 15.000 Kr. 

 I alt år 1 38.000 Kr.* 
År 2 

o Kontingent (3 praksis) 23.000 Kr. 
o Intern audit ved Kvalitetschefen 18.500 Kr. 

 I alt år 2 41.500 Kr. 
År 3 

o Kontingent (3 praksis) 23.000 Kr. 
o 1 x ring-audit kursus 5.500 Kr. 
o Intern audit via ringaudit ** 2.000 Kr. 

 I alt år 3 30.500 Kr. 
År 4  

o Kontingent 23.000 Kr. 
o Intern audit via ringaudit ** 2.000 Kr. 

 I alt år 4 25.000 Kr. 
 

*  FH medlemmer afholder fra 2018 selv udgiften til TA til den dyrlæge, der deltager i første års interne 
audit. Denne udgift skal derfor lægges til ovennævnte pris  

**  Der skal i løbet af den 3 årige certifikatperiode være én audit foretaget af Hovedkontoret. 
 


