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1. Velkomst
JB bød velkommen til mødet.
Særligt blev budt velkommen til ny repræsentant for Miljøstyrelsen Linda Bagge.
Linda varetager Miljøstyrelsens interesser bl.a. med hensyn til områderne jord og affald. Jørgen Jakobsen varetager fortsat området støj.
Medlemmer af DANAKs sektorudvalg fremgår af DANAKs hjemmeside.
2. Godkendelse af dagsorden.
Det udsendte forslag til dagsorden blev godkendt.
3. Godkendelse af referat fra 37. møde i sektorudvalget november 2010.
Referatet fra 37. møde findes offentliggjort på DANAKs hjemmeside. Der var ingen
kommentarer til referatet.
4.

Orientering omkring etableret arbejdsgruppe i Eurolab vedrørende revision af tidligere RL om metodevalidering.
JB orienterede om, at Eurolab har opstartet en arbejdsgruppe til håndtering af tidligere DANAK
retningslinje RL1 vedrørende metodevalidering. Eurolab har nedsat en arbejdsgruppe, der skal
revidere retningslinjen. Arbejdsgruppen består af Karina Barington, DB lab A/S, Lorentz Sibbesen, LAB Quality og Jess Brink, Eurofins Miljø. Henrik Lykkegaard Jørgensen, DANAK er
høringspart på basis af udarbejdet udkast fra gruppen.
Det blev aftalt, at JB rundsender RL1 til sektorudvalget til information.
5. Meddelelser fra DANAK
DANAK orienterede om følgende:
5.1 Tilfredshedsundersøgelse
DANAK gennemførte en tilfredshedsundersøgelse i 2010. JH redegjorde for resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen og den særlige fokus DANAK ønsker at have på områder, hvor der ud fra
undersøgelsen er størst forskel på kundernes vurdering af betydningen og tilfredsheden. Resultater
af undersøgelsen findes offentliggjort på DANAKs hjemmeside og i DANAK-NYT.

Frekvens for gennemførelse af tilfredshedsundersøgelsen blev drøftet. Flere medlemmer mente, at
der var for lang tid mellem gennemførelsen af tilfredshedsundersøgelsen. JH vurderede, at med
omfanget af nuværende undersøgelse, hvor tidsforbruget estimeres til ½ time, er det vanskeligt at
øge frekvensen og bevare den høje svarprocent. Der var forslag om at følge hvert besøg op med et
spørgeskema af mere begrænset omfang og udelukkende at gennemføre den mere grundige undersøgelse med en lavere frekvens, f.eks. hvert 10. år. Dette forslag drøftedes i forhold til anonymitet
og økonomi. EOE påpegede, at den individuelle opsamling efter hvert besøg, som der ofte sker
(f.eks. i forhold til tidsforbrug), fortsat vil være vigtig, og at det vil være svært at sikre anonymiteten ved udsendelse i forbindelse med afslutning af besøg.
JH ville tage forslaget med ved drøftelser af det videre arbejde med tilfredshedsundersøgelser.
5.2 EA dokument – EA 4/18
EA dokument – EA 4/18 Guidance on level and frequency of proficiency testing participation. Dokumentet var udsendt til medlemmerne og kan nu findes på DANAKs hjemmeside.
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4.2
Orientering om aktiviteter i EA.
EOE orienterede om, at der var nedsat en arbejdsgruppe i EA til behandling af et spørgsmål fra
SWEDAC vedrørende afrapportering af resultater under kvantifikationsgrænsen. Der er
internationalt ikke enighed om definition og bestemmelse af detektionsgrænse og
kvantifikationsgrænse. DANAK er repræsenteret ved Henrik Lykkegaard Jørgensen i
arbejdsgruppen.
4.3
Orientering om aktiviteter i ILAC.
EOE orienterede om, at et ILAC dokument vedrørende sporbarhed har været til kommentering hos
akkrediteringsorganerne. Dokumentet forventes udgivet ultimo 2011 eller primo 2012. Kopi af
kommenteringsudkastet distribueres til sektorudvalget.
Det er desuden vedtaget i ILAC, at revidere ILAC G17. I den forbindelse vil blandt andet
rapportering af måleusikkerhed i prøvning skulle revideres. Tidshorisonten for revisionen forventes
at være 3 år, og der vil i årets løb blive lavet en undersøgelse af praksis hos medlemmerne i ILAC.
7. Nyt fra myndigheder
7.1 Status for opdatering af analysekvalitetsbekendtgørelsen i forbindelse med kvalitetsdirektiv fra
EU.
Høringsudkast som tidligere udsendt var rundsendt til medlemmerne forud for mødet. Det endelige
høringsudkast var ikke tilgængeligt på tidspunktet for mødet. (Høring påbegyndt 11. maj 2011).
UOL redegjorde overordnet for de ændringer, der var sket i forhold til bekendtgørelse 866 og i
forhold til det tidligere udkast. Bekendtgørelsen skal være implementeret 22. august 2011.
Følgende problemstillinger blev diskuteret:
Krav om bestemmelse af måleusikkerhed i det lave koncentrationsområde på basis af naturlige
prøver contra anvendelse af data fra måling af baggrund/støj.
Formuleringen om, at laboratorier kan rapportere værdier ned til detektionsgrænsen frem for
angivelse af dette som et krav.
Ulla Lund henviste i øvrigt til Referencelaboratoriets hjemmeside, hvor der er en række
tydeliggørende notater vedrørende betydningen af udvalgte problemstillinger i bekendtgørelsen.
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8.
Diskussion af mulige effektiviseringer af arbejdsgange omkring tilsynsprocessen
Punktet var på dagsorden for sidste møde i sektorudvalget. JB ønskede en fornyet debat om emnet
med fokus på rapporteringssystemer i forhold til gennemførelse af tilsyn. CHG redegjorde for et
ønske om ændring af afvigelseshåndteringssystemet. Det er ønsket, at DANAK undersøger
mulighederne for indførelse af et elektronisk datasystem, hvor afvigelser fra akkrediteringskrav
rapporteres i database med opkobling til DANAK, således at laboratoriet ved rapportering af
korrigerende handlinger direkte og dynamisk kan indføre disse direkte sammen med relevant
dokumentation heri. I øjeblikket afleverer DANAK en wordfil i forbindelse med besøget og denne
fil returneres udfyldt med beskrivelse af de korrigerede handlinger til DANAK med mail vedhæftet
relevante filer.
JH anførte, at DANAK til stadighed ønsker at være åben for forslag til effektiviseringer, heriblandt
mulighed for anvendelse af teknologisk bedre løsninger. Rapporteringssystemer, som bliver
anvendt andre steder - heriblandt hos Swedac, har været under overvejelse. Som respons på det
konkrete forslag var det JHs vurdering, at udbyttet for ændring af det nuværende
rapporteringssystem med hensyn til afvigelser som skitseret muligvis isoleret set ikke ville stå i
relation til omkostningerne.
JB stillede forslag om, at punktet bliver fast tilbagevendende på sektorudvalgsmøderne, for at
sektorudvalget kan bidrage til ideer til effektiviseringer.
KJA redegjorde for en undersøgelse af forskelle i tidsforbrug forbundet med afslutning af tilsynsog fornyelsesbesøg. Det var på forhånd vurderingen, at der er store forskelle i tidsforbruget per
laboratorium hos DANAK med afslutningen af besøg. Den foreløbige opgørelse af data viser, at
afslutningen af tilsyn på 14 % af laboratorierne indenfor 05 prøvningsområdet (Kemisk og
mikrobiologisk akkreditering i forhold til ISO 17025) tog mere end 150 dage fra besøgstidspunktet.
Størrelsesordenen relateret til andre områder samt årsagerne vil blive nærmere belyst i et generelt
perspektiv.
9. Næste møde
Næste møde i Sektorudvalg for miljø blev fastsat til 16. november 2011.
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