
  
 

 

Referat fra 31 møde í sektorudvalget for fødevarer  

 

Tid: Tirsdag den 10. november 2015 

Sted: DANAK Dyregårdsvej 5B 

Deltagere: Christina Andersen, Anette Bysted, Kirsten Kirkeby, Grethe Hyldig, Anne Mette Seyfarth, 

Jesper Høy, DANAK, Erik Øhlenschlæger, Ole Danielsen, DANAK,  

Afbud: Erik Dahm, Henrik Stapelfeldt og Carsten Theisen Pedersen  

 

Dagsorden: 

 

1. Præsentationsrunde 

Da der var nyt medlem indledtes mødet med en kort præsentationsrunde af fremmødte 

medlemmer af udvalget. 

 

2. Fastlæggelse af dagsorden. 

Dagsorden blev godkendt  

 

3. Status for medlemmer af sektorudvalget. 

3.1. Formand for udvalget vacant 

I fravær af formand ledede Erik Øhlenschlæger mødet. Det er taget kontakt til kontor i 

KundeUDV Kontrolstyring 34 men svar foreligger endnu ikke.  

3.2. Mikrobiologisk repræsentant fra Fødevarestyrelsens laboratorier 

Anne Mette Seyfarth er nyt medlem som repræsentant for Fødevarestyrelsens mikrobiologi-

ske laboratorium. 

 

4. Godkendelse af referatet fra udvalgets 30. møde den 11. november 2015. 

Referatet blev godkendt 

 
5. Sager til orientering. 

 

5.1. Nationalt 

 
5.1.1. OD orienterede om et nyligt afholdt seminar for tekniske assessorer indenfor områderne 

kemi og mikrobiologi. Ud fra dagsorden fra dette møde orienteredes kort om drøftelserne 
på mødet. Under mødte blev opfordret til forslag til nye tekniske assessorer.  
Det blev fra udvalgets side påpeget vigtigheden af koordinering og at der over tid er en øget 
ens oplevelse af bedømmelser på laboratorierne. 

  
5.1.2. Der blev af repræsentanter fra Eurolab orienteret om, at den tidligere Retningningslinie RL 

1om metodevalidering er under revision af Eurolab, men at drøftelserne ikke er 
tilendebragt. Den oprindelige RL 1 skulle være tilgængeligt for medlemmer af Eurolab. 

 

5.1.3. EOE orienterede om, at DANAK vil modtage EA evaluering i anden uge af maj 2016. I 

den forbindelse vil DANAK blandt andet blive evalueret ved at medlemmer af evalue-

ringsholdet vil deltage i DANAKs almindelige bedømmelsesbesøg. 
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5.2. Internationalt 
 

5.2.1. Orientering om arbejdet i EA og ILAC 
   EOE orienterede om, at arbejdet i både EA og ILAC er påvirket af, at Både ISO17011 
   og ISO/IEC 17025 er i høring. 

              
5.2.2. DANAK’s kommentering til CD ISO 17025 
   EOE orienterede om, at revision af ISO/IEC 17025 er i gang, og at et Committee Draft (CD) i øjeblikket 
             er til kommentering.  Der forventes så mange kommentarer, at det forventes, at der lægges op til  
             en ny CD runde. 
   EOE gennemgik de væsentligste elementer af betydning i udkastet. 
   DANAK har i gennemgang af udkastet haft fokus på manglende overensstemmelse med krav i VIM.  

Teknisk blev peget på formuleringer vedr. definition af metoder og krav til validering 
 
5.2.3. Status - revision af GUM. 

   GUM har været til høring med over 500 kommentarer til følge. Der er to faglige gruppe-

ringer i de internationale fora, der står meget langt fra hinanden. Situationen er ”frozen” 

og det er vurderingen at nuværende GUM vil fortsætte, som grundlaget for måleusikker-

hed indenfor akkreditering/ILAC. Der forventes ikke nogen ny GUM foreløbig. 
 

 
6. Eventuelt, herunder fastlæggelse af næste møde. 

Fra Christina Andersen blev orienteret om en klage som ikke er behandlet seriøst. Resultater fra 
Tysk underleverandør sendes ved en fejl til en konkurrent til Veterinærinstituttet. Fortrolighed er 
brudt. 
 
Udvalget efterspurgte et møde om fleksibelt akkrediteringsområde. 
 
Næste møde er aftalt til 8. november 2016  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Ole Danielsen 

e-post: od@danak.dk  

tlf. dir.: 77 33 95 52 

 

 

 

 

 

 


