
1

Internationalt

Erik Øhlenschlæger, International Manager DANAK

8. og 9. juni 2021



Hvad sker der i ILAC:

• Alle møder indstillet i 2021. 

• Møderne i ILAC og IAF i 2022 forventes at 

normaliseres med møde april og oktober.

• Diskussioner om ”Co-operation among Accreditation

Bodies” (cross frontier akkreditering) baseret på ILAC 

G21, som er omarbejdet til en politik (kravdokument).

• Beslutning om dannelse af én global organisation til 

at afløse IAF og ILAC.

• Fælles IAF og ILAC holdning til peer-evaluation

under covid-19 pandemien.

• Folder om covid-19 testing. Frem til marts 2021 kun 

baseret på ISO 15189, men derefter også ISO/IEC 

17025 og ISO 22870 for POCT. 2



Dokumenter udgivet 2020

• ILAC P10 for metrologisk sporbarhed (vedrører AB3)

• ILAC P14 Usikkerhed i kalibrering (vedrører AB 11)

• ILAC G3 Træning af assessorer

• ILAC G29 Harmonization scopes of WADA anti-

doping laboratories

Dokumenter udgivet 2021

• ILAC G17 Usikkerhed i prøvning (vedrører AB12+13)

• ILAC G7 Horse racing laboratories
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Dokumenter som skal i 60 dages cirkulation:

• ILAC P9 (PT) – har været udsendt i anden 60 dages 

cirkulation. Hvis møder aflyses kan 3. cirkulation risikeres.

• ILAC G18 (Scopes of accreditation/Akkrediteringsområde)

Dokumenter i proces i øvrigt:

• ILAC G19 Forensics

• ILAC G24 Calibration intervals. Afventer endelig afgørelse 

i såvel ILAC’s som OIML’s besluttende organer.
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Store dokumenthøringer til ILAC’s medlemmer

• ISO 15189 CD2 sendt i høring januar 2021. DANAK 

fik betydelige indvendinger igennem. Dels i ILAC’s

indmelding og –tyder det på – også i ISO TC212.

• VIM (Vocabulary in Metrology) er nu ude til høring, 

frist 13. maj/(9. juli svar til BIPM). Opdatering med 

forslag om inklusion af nyt afsnit om examination og 

nominale kvantiteter.

– Ved seneste møde i JCGM som er ansvarlig for VIM blev 

man i 2019 klar over at ordet ”metode” i 17025 svarer til 

”measurement procedure” og ikke ”measurement method” i 

VIM.

5



Store dokumenthøringer til ILAC’s medlemmer

• CD ISO 17043 var udsendt i høring ultimo 2020

• DIS forventes henover sommeren/efteråret 2021.

• FDIS kan så forventes forår 2022

• ISO 17043 medio 2022
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Liaisons (samarbejder)

• Nyt WADA ”Third communique” – ej relevant DANAK

• OIML samarbejde om type approval, hvor OIML 

ønsker at benytte inspektion frem for 

produktcertificering i OIML CS scheemet (12 CAB). 

CS-schemet for prøvning kører i stabilt gænge (30-40 

CAB).

• International Telecommunications Union (ITU) under 

UN ønsker at basere anerkendelse af test 

laboratorier på akkreditering (100 CAB).

• Meget arbejde er p.t. hvilende/kører på lavere 

aktivitetsniveau.
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