
 

Emne: 27. møde i sektorudvalget for teknisk prøvning på 
fødevareområdet m.m. 
 
Tid:   22. november 2011 10-12.30 
Sted:   DANAK, Dyregårdsvej 5 B 
Medlemmer:  Anne Dragsbæk Rasmussen, Henrik Stapelfeldt, Niels 

Ellermann, Jeppe Boel, Carsten Theisen Pedersen, 
Flemming Bager, Anette Bysted, Jesper Høy, Erik 
Øhlenschlæger, Ole Danielsen (ref.) 

 
1. Velkomst:  

Flemming Bager (Veterinærinstituttet) og Anette Bysted 
(Fødevareinstituttet) er nye medlemmer af udvalget. 
Medlemmer Inger Guldbæk og Lise-Lotte Nielsen vil fremover blive 
inviteret til sektorudvalg miljø. 

 
2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt 
 
3. Notat af 13 maj 2011 

Notat er erstatning for referat de der ikke var emner til drøftelse.  
 
4. Forslag til ændring af udvalgets kommissorium 

4.1. Området mikrobiologisk prøvning på miljøområdet blev forslået 
flyttet fra sektorudvalg for fødevareprøvning til sektorudvalg 
for miljøprøvning. Dette blev accepteret af udvalget. 

4.2. Drøftelse af udvalgets medlemmer 
Som det fremgår af Velkomst er der nye medlemmer og 
sammensætning af udvalg vil også blive yderligere ændret pga. 
sammenlægninger og der skal være genudpegninger da nogle 
har været medlem mere end 3 år siden sidste udpegning. 

    
5. Meddelelser fra DANAK 

5.1. Der blev fremlagt resultater fra DANAK´s gennemførte 
undersøgelse vedrørende effektivitet i afvigelsesbehandlingen. 
Ud fra resultatet af afvigelsesbehandling vil DANAK indføre to 
tiltag. 
1)Frist for udarbejdelse og implementering af korrigerende 
handlinger vil fremover være 1 måned generelt, hvor der dog 
kan bevilges op til 3 måneder ved korrigerende handlinger, der 
er omfattende at implementere. Særlige vilkår i tillæg til 
afgørelser kan anvendes. 
2) Der skal sættes fokus på, at afslutning af et besøg skal 
foretages indenfor 6 måneder fra besøgsdagen. 
Sektorudvalget betragtede begge tiltag som positive.  

5.2. Orientering om nye AML 16, AML 17 og AML 18. 
AML 16 og AML 17 er publiceret på internettet. AML 18 om 
specificering af akkrediteringsområde (metodeliste-
måleevneskema) udestår. 

5.3. Drøftelse af udkast til AB 3 og AB 10. 
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Nye AB 3 forholder sig til ILAC dokument om 
præstationsprøvning samt specifik brug af DANAK overført til 
AML 18 
Nye AB 10 er en opdatering af bestemmelser for fleksibelt 
akkrediteringsområde.  
Der var ikke kommentarer til AB 3 og AB 10 og begge er 
publiceret på internettet. 

5.4. DANAK´s hjemmel til bedømmelser ved lukning eller 
overdragelse af akkreditering har ikke været tilstrækkelig 
beskrevet. 

 
6. Internationalt 

6.1. Orientering om aktiviteter i EA 
Der har igennem nogen tid været drøftet termerne LOD (Limit 
of detection) og LOQ (Limit of quantification). Der er OK at 
bruge LOD. 

6.2. Orientering om aktiviteter i ILAC. Intet at bemærke. 
 
7. Emner fra medlemmer 

7.1. Kontrolbehovet for batchkontroller, når et laboratorium 
anvender kommercielle test. 
Der blev fra flere af medlemmerne i udvalget givet udtryk for 
kontrol overfor tidligere batchs var tilstrækkelig. 
 

8. Eventuelt 
8.1. Der blev drøftet krav til personale der arbejder med trikiner på 

foranledning af et laboratorium. Myndigheder har specifikke 
krav til uddannelse som kræver specielt kursus. Udvalgets 
medlemmer fandt det ikke som et problem at sende relevante 
personer på dette kursus. 

 
9. Næste møder 

14. maj som forslag til første møde i 2012, hvis der er emner 
hertil. 
12. november som forslag til andet møde i 2012. 

 
 
 
 


