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1. Fastlæggelse af dagsorden
Godkendt
2. Status for medlemmer af sektorudvalget
2.1. Formand for udvalget vakant
Carsten Thaisen tilbød at tage posten for et år
Steen Mortensen FVST kontaktes med henblik på deltagelse i udvalgets møder
(Der er tilsagn fra Steen Mortensen på deltagelse i sektorudvalgets møder):
3. Godkendelse af referat fra udvalgets 31 møde den 10. november 2015
Referat blev godkendt.
4. Sager til orientering
4.1. Nationalt
4.1.1. EA evaluering: DANAK blev i maj 2016 evalueret at et hold fra andre akkrediteringsorganer. Alle
akkrediteringsområder der er under MLA blev bedømt og som noget nyt blev akkreditering til
”Udbud af præstationsprøvning” bedømt med henblik på at få dette ind under MLA aftalerne.
DANAK har fulgt op på afvigelser og concerns og evalueringen blev behandlet på MLA
komitemødet i april 2017 og DANAK godkendt for den næste 4 års periode og optaget under EA
MLA på præstationsprøvning
4.1.2. Akkrediteringsdokument: Der blev orienteret om det nye forslag til akkrediteringsdokumenter som er
en simplificeret udgave og derfor mindre opdateringskrævende. Den primære ændring er at udelade
produktgrupperne af dokumentet. Det er en fremadskridende proces og på kundedagen i juni 2016
blev der fra deltagerne på kundedag givet grønt lys for at fortsætte processen.
4.1.3. AML udvidelser: Det er udarbejdet en ny AML 2 med henblik på at harmonisere behandlingen af
ansøgninger om ændringer mellem besøg så både kunder og DANAK husker at få alt med. Det
tilhørende udvidelsesskema er blevet godt modtaget og der er nu muligt at gå ind på DANAK
ekstranet og hente skemaet. Det bruges i stigende grad af laboratorierne.
4.1.4. Finanslov og Resultat kontrakt. Punkterne blev belyst samlet: DANAK blev af Sikkerhedsstyrelsen
anmodet om at vurdere hvad der kunne undværes hvis financieringen af DANAKs resultatkontrakt
med Sikkerhedsstyrelsen blev halveret. Et notat gjorde det klart at det internationale arbejde dårlig
kunne dækkes og nye akkrediteringsordninger kunne kun implementeres af DANAK hvis
implementeringsarbejdet var finansieret. Der var en forhåbning om at det blev taget af bordet da DI
og andre store organisationer anbefalede ikke at skære i bevillingen.
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Det er dog efterfølgende konstateret at der i finanslovsforliget blev skåret i finansieringen af
akkrediteringsområdet, og at DANAK derfor har måttet reducere resultatkontraktarbejdet lidt og øge
priserne for akkreditering. Kompetencematricer: Det blev af EA evalueringshold kommenteret, at
man ikke syntes, at DANAKs registerring af bedømte akkrediteringsområder ved besøg var
tilstrækkeligt dækkende. De kompetencematricer, der anvendtes, var i visse tilfælde en oplistning af
metoder, og ofte var det umuligt at komme alle i løbet af en akkrediteringsperiode.
Kompetencematricerne er nu lavet om, så det går mere på metodeprincipper.
4.1.5. Bekendtgørelse om godkendelse af veterinære laboratorier. BEK 536 stiller krav om akkreditering og
afsnit vedrørende akkreditering kunne være tydeligere og mere rigtigt. Bekendtgørelsen er et
eksempel på et dokument man ikke her set og det kunne være formålstjenligt at dokumenter der
kræver akkreditering kommenters af DANAK.
4.2. Internationalt
4.2.1. Orientering om arbejdet i EA og ILAC: Der har i efteråret været afholdt møder EA og ILAC (Indien).
Ved mødet i ILAC blev EOE valgt som formand for ILAC Accreditation commitee (AIC).
Formandskabet starter 1. januar 2017 og valgperiode er 2 år
4.2.2. ISO 17025 og ISO 17011: Udkast til DIS 17025 blev offentlig tilgængeligt for 3 måneders
kommentering omkring nytår. Standarden forventes færdiggjort ultimo 2017. ISO DIS 17011 er
længere i processen end ovenstående. Standarden forventes udgivet i foråret 2017 i engelsk udgave
og forventes ikke oversat til dansk.
5. Eventuelt herunder fastlæggelse af næste møde.
5.1. Workshop om fleksibelt akkrediteringsområde. Der blev fra udvalgets side givet udtryk for et ønske om et
møde omkring fleksibelt akkrediteringsområde. Det er et fagligt møde og ønskedes afholdt udenfor
DANAK.
5.2. Næste møde november 2017
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