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 Referat 

  
 

Sektorudvalget for de Diagnostiske Specialer 
 
5. møde i sektorudvalget for de diagnostiske Specialer. 

   

 

Tid:  Tirsdag den 12. april 2005, kl. 10.00 – 14.00  
Sted:  Rigshospitalet, repræsentationslokalerne i bygning 52. 
 

 

 
 
Deltagere 

Dorte Rollmann  Dansk Selskab for Retsmedicin  
Birger Hesse,  Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi 

og Nuklearmedicin,  
   formand for udvalget 
Jens Otto Jarløv,   Dansk Selskab for Klinisk 

Mikrobiologi 
Anders H. Johnsen,  Dansk Selskab for Klinisk Biokemi 
Gitte M. Henriksen,  DEKS 
Jørgen Hjelm Poulsen, Amtsrådsforeningen 
Kristian Rossen  Dansk Selskab for Patologisk Anatomi 
   og Cytologi 
Anne Cathrine Bollerup,  DANAK, sekretær for udvalget 
Jesper Høj  DANAK 
 
 
 
Afbud til mødet fra: 
 
René Dybkær,   Afd. for standardisering i 

laboratoriemedicin 
Lilian G. Jensen,  Dansk Selskab for Medicinsk Genetik 
Hans Petter Hougen,    Dansk Selskab for Retsmedicin (Retspatologi) 
Peter Schultz Larsen,  Dansk Selskab for Almen medicin 
Søren Lillevang,  Dansk Selskab for Klinisk Immunologi 
Jan Møller,  EUROLAB Danmark 
Alice Ratenburg,  Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren 
 
 
 
 
 
 

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond 

 

17. maj 2005 

Sag 21-06-05 

acb 

 

 

Dyregårdsvej 5B 

2740 Skovlunde 

Tlf. 77 33 95 00 

Fax 77 33 95 01 

CVR-nr. 26 89 93 89 

danak@danak.dk 
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Ad dagsordenens punkt 1 (Sundhed 1/2005) – Godkendelse af dagsorden.  
 
Sekretæren ønskede at få et punkt på dagsordenen om DANAK’s Webtool til 
administration af metodeliste, præsenteret af ledende assessor Ole Danielsen. 
Godkendtes som nyt punkt 3. Dagsordenens punkter rykker herefter et nummer. 
Dagsorden blev herefter godkendt. 
_____________________________________________________________________ 
 
Ad dagsordenens punkt 2 (Sundhed 2/2005) Kommentarer til referat fra det 4. 
møde i sektorudvalget.  
 
Indkommet kommentar til referatets punkt 5 om Handlingsplanen for metrologi i kemi 
anfører, at det skal pointeres, at sektorudvalget ikke nominerede referencelaboratorier 
på det medicinske område. Referatet gav blot udtryk for at alle medicinske laboratorier 
inden for det klinisk biokemiske område havde haft mulighed for at komme med på 
listen. 
_____________________________________________________________________ 
 
Ekstra punkt på dagsordenen, herefter punkt 3: (Sundhed 3/2005) DANAK’s 
Webtool til administration af metodeliste, præsenteret af Ledende assessor Ole 
Danielsen.  
 
Ledende assessor Ole Danielsen demonstrerede den elektroniske metodeliste. Webtool 
er taget i brug af flere laboratorier og kan ses ved søgning på metodelisten under de 
enkelte akkrediterede laboratorier på www.DANAK.dk. Den elektroniske metodeliste 
er et krav for kalibreringslaboratorier og prøvningslaboratorier, men endnu ikke for 
medicinske laboratorier. ISO 17011, der beskriver krav til akkrediteringsorganer, 
angiver, at information om akkrediteringsområde skal være offentligt tilgængeligt, 
eller, at det skal oplyses, hvor denne information kan findes. 
_____________________________________________________________________ 
 
Ad dagsordenens punkt 4 (Sundhed 4/2005) Meddelelser fra formand og 
sekretær.  
 
Formanden bød Kristian Rossen velkommen som medlem af sektorudvalget. Kristian 
Rossen er overlæge på Patologiafdelingen på Bisbebjerg Hospital og er udpeget af 
Dansk Selskab for Patologisk Anatomi og Cytologi (DSPAC). 
 

a. Status for de diagnostiske specialers samarbejde med og indplacering i 
 Den Danske KvalitetsModel.  

 
Formanden orienterede om, at amtssundhedsdirektør Karsten Hundborg er 
udnævnt som direktør for Den Danske KvalitetsModel.  
 
b Nye Tekniske forskrifter og Retningslinier 

  
Sekretæren orienterede om ændringer i nedenstående dokumenter: 
 
Teknisk Forskrift nr. 1. DANAK’s akkrediteringsmærke og henvisning til 
akkreditering.  
 
Regler for brug af akkrediteringsmærke ændret. Det er nu også muligt at anvende 
ILAC’s logo efter aftale med DANAK. Der skal søges herom. I stedet for betegnelsen 
”prøvning” i sundhedsområdet anvendes nu betegnelsen ”medicinske undersøgelse”. 
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Teknisk Forskrift nr. 3 Ansøgning om akkreditering til prøvning og kalibrering.  
 
Kun små ændringer såsom DANAK’s adresse  
 
Teknisk Forskrift nr. 4 Regler om informationspligt er rettet således, at det ikke 
længere er et krav at indsende årsberetning pr. 1. april. Kravene til information af 
DANAK er de samme og omhandler ændringer i organisatoriske forhold, væsentlige 
ændringer i laboratoriets politik, begrænsninger i Laboratoriets ydelser, afvigende 
resultater i sammenligningsprøvninger, alvorlige klager, forhold med væsentlig 
indflydelse på laboratoriets drift 
 
Akkreditering af referencemateriale. 
 
Der er en ny Teknisk Forskrift under udarbejdelse. 
 
Retningslinie nr. 6 Validering af måleprocedurer (metodevalidering) i klinisk 
biokemiske laboratorier er trådt i kraft den 25. februar 2005.  
 
Retningslinie nr. 2 Fleksibelt akkrediteringsområde for prøvningslaboratorier.  
 
Der arbejdes på at tilrette denne, foreløbig til det klinisk biokemiske område. Arbejdet 
foregår i den klinisk biokemiske arbejdsgruppe 
 
ISO/IEC 17025: Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers 
kompetence.  
 
Tilføjelser og ændringer mht. opfyldelse af ISO 9001:2000, krav om løbende 
forbedringer, krav om engagement og kommunikation, begrebet ledelsessystem 
indført.  
 
Der vil blive en overgangsperiode på 2 år for eksisterende akkrediteringer til at 
implementere ændringerne. 
 
Tekniske Forskrifter udstedes af Sikkerhedsstyrelsen 
_____________________________________________________________________ 
 
Ad dagsordenens punkt 5 (Sundhed 5/2005) Valg af tekniske assessorer / tekniske 
eksperter / særlige sagkyndige. Der ønskes en diskussion herom med 
sektorudvalget.  
 
Der udspandt sig en god diskussion om emnet. Der var bred enighed om, at solid 
teknisk kompetence med videnskabelig baggrund er essentiel for at kunne fungere som 
teknisk assessor. Den ”rigtige” personlighed er også vigtig. Det kan undertiden være 
svært i et lille land som Danmark at skaffe habile tekniske assessorer. DANAK 
benytter i nogen grad assessorer fra Norge og Sverige. Dette medvirker til, at 
akkrediteringskravene harmoniseres i Norden.  
 
Der var enighed om, at det ville være hensigtsmæssigt, hvis de videnskabelige 
selskaber kunne medvirke til at udpege kompetente assessorer.  
Det blev på den baggrund besluttet, at DANAK vil anmode de videnskabelige 
selskaber om, de vil være behjælpelig med at udarbejde lister med navne på mulige 
tekniske assessorer. Det blev samtidig pointeret at DANAK ikke er bundet af sådanne 
lister, og at det er DANAK, der udpeger de tekniske assessorer.  
_____________________________________________________________________ 
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Ad dagsordenens punkt 6 (Sundhed 6/2005) Information om internationale 
aktiviteter. 
 
 Orientering om pågående arbejde vedrørende Referencelaboratorier og 
Referencematerialer i Joint Committee for Traceability in Laboratory Medicine 
(JCTLM) 
 
IVD Direktivet kræver bl.a. ”at sporbarheden af værdier, der er fastsat for kalibratorer 
og/eller kontrolmateriale, skal sikres via foreliggende referencemåleprocedurer 
og/eller foreliggende referencemateriale af højere orden”. 
 
JCTLM’s 2 arbejdsgrupper blev dannet for at hjælpe IVD industrien med at opnå 
denne sporbarhed af højere orden.  
 
WG 1 omhandler Reference materialer og reference procedurer. Denne arbejdsgruppe 
har publiceret 2 lister med materiale af højere orden, den ene med materiale som er 
sporbart til SI enheder, den anden med materiale som har fået tilskrevne værdier efter 
en international accepteret protokol.  
 
WG 2 etablerer kriterier mhp. vurdering af kompetencer som krævet i ISO 15195 for 
referencemåle laboratorier.  
 
 Orientering fra arbejdsgruppe ISO TC 212 WG 1 (Quality Management in 
the Clinical Laboratory 
 
Arbejdsgruppen arbejder med: 
 
• Revision af ISO 15189 om krav til kvalitet og kompetence i medicinske laboratorier. Revisionen vil 

foregå i to stadier. Først vil der blive udarbejdet et tillæg til ISO 15189 med minimumsrettelser. Siden vil 
der skulle foretages en gennemgribende revision. 

• ISO/TR 22869, der er en vejledning i anvendelsen af ISO 15189. (Er udgivet). 
• ISO/DIS 22870, som omfatter krav til kvalitet og kompetence ved ”point of care testing” er på vej til 

FDIS-afstemning.  
• ISO/DTR 22367 om reduktion af fejltagelser i laboratorier.  
 
WG 1 har anbefalet, at ILAC udarbejder et vejledningsdokument vedr. anvendelse af ISO 15189 af 
akkrediteringsorganer. 
 
 Orientering fra den laboratoriemedicinske arbejdsgruppe I EA 
 
Arbejdsgruppen er åben for alle akkrediteringsorganisationer, den medicinske 
profession og producenter af medicinsk udstyr.  
Arbejdsgruppen arbejder med at yde vejledning med vurderingsprocessen i forbindelse 
med implementering af ISO 15189, med at skabe link til ISO/CEN for at identificere 
specielle punkter i ISO 15189 som behøver en nærmere forklaring, se på IVD 
Direktivets indvirkning på akkrediterede laboratorier, at give input til andre 
sektorskemaer som er relevante for laboratoriemedicin.  
_____________________________________________________________________ 
 
Ad dagsordenens punkt 7 (Sundhed 7/ 2005) Indstillinger og status fra tidligere 
møder 
 
Der var opbakning til om nødvendigt at nedsætte en arbejdsgruppe i patologi mhp 
udmøntning af ISO 15189 på dette område 
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_____________________________________________________________________ 
 
 
Ad dagsordenens punkt 8 (Sundhed 8/2005) Indkomne henvendelser.  
 
Der var ingen 
_____________________________________________________________________ 
 
Ad dagsordenens punkt 9 (Sundhed 9/2005) Evt. 
 
Der var intet herunde 
_____________________________________________________________________ 
 
Ad dagsordenens punkt 10 (Sundhed 10/2005) Næste møde 
 
Næste møde i sektorudvalget blev fastlagt til den 15. november 2005 kl. 10 – 14 
samme sted. 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 
 
 
Anne Cathrine Bollerup Birger Hesse 
Sekretær for sektorudvalget Formand for 
  Sektorudvalget 
 
 
 
 
 
Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond  
Dyregårdsvej 5B 
DK-2740 Skovlunde 
Tlf. direkte 77 33 95 80 
Fax direkte 77 33 95 01 
E-post acb@danak.dk 
 


