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Hvad sker der i ILAC:

• Alle møder indstillet i 2021 og april 2022. 

• Møderne i ILAC og IAF i 2022 forventes at 

normaliseres med face to face møde i oktober.

• Diskussioner om ”Co-operation among Accreditation

Bodies” (cross frontier akkreditering) baseret på ILAC 

G21, som er omarbejdet til en politik (kravdokument) 

nærmer sig afslutningen.

• Beslutning om dannelse af én global organisation til 

at afløse IAF og ILAC er pt. præget af fundamental 

uenighed omkring stemmeret til stakeholders.

• NATA ophører med at hoste ILAC sekretariatet med 

udgangen af 2023.

• Ukraine krisen 4



Dokumenter fra ILAC AIC udgivet 2021

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

• ILAC G7 Horse racing laboratories

• ILAC G18 om akkrediteringsområde (prøvning, 

kalibrering, medicinsk undersøgelse, PTP og RMP).
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Dokumenter i proces i øvrigt:

• ILAC G19 Forensics. Afstemning lukker i juni 2022.

• ILAC G24 Calibration intervals. Afventer endelig afgørelse 

i såvel ILAC’s som OIML’s besluttende organer.

Dokumenter som står stand by:

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

cirkulation i 2020. Afventer diskussioner før 3 udgave kan 

færdiggøres og sendes i circulation.
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Store dokumenthøringer til ILAC AICs medlemmer

• DIS ISO 15189 sendt i høring oktober 2021. Den er 

blevet modtaget (uventet) godt.

• FDIS ISO 15189 forventes udsendt juni/juli 2022 med 

2 mdr. svarfrist. 

• ISO 15189:2022 forventes udgivet efterår 2022.

• Implementering 2022-2025
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• DIS ISO 17043 er til høring med frist medio juni.

• FDIS 17043 kan så forventes sent efterår 2022

• ISO 17043 medio 2023

• Implementering 2023-2026

• Blandt væsentlige ændringer er:
– Henvisning til 17025 for måleprocesser og metrologisk sporbarhed

– Samme struktur som ISO 17025 (og ISO 17034)

– Samme (næsten) indhold på mange processer som i ISO 17025 og 17034.
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• VIM (Vocabulary in Metrology). Resultaterne fra 

høringen som udløb i juli 2021 er fortsat under 

behandling. Det vil nok tage ½ år før man har tygget 

sig igennem dem. Forslaget om inklusion af nyt afsnit 

om examination og nominale kvantiteter giver fortsat 

problemer ligesom en del andre definitioner.
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Liaisons (samarbejder)

• International Telecommunications Union (ITU) under 

UN ønsker at basere anerkendelse af test 

laboratorier på akkreditering (100 CAB). Samarbejdet 

er stort set på plads.

• Webinar (ILAC og BIPM) ultimo juni om digital SI.
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ILAC AIC behov for fysiske møder til væsentlige 

diskussioner

• Workshop ISO/IEC 17025:2017

– Overensstemmelseserklæringer

– sMU (Usikkerhed i prøveudtagning)

– Option A og B

– Sampling i kalibrering 

– mm.

• WG 15189 møde:

– Om molekylærmedinske undersøgelser.

– Om ækvivalens mellem resultater fra 15189 og 17025 

akkrediteret laboratorier

– POCT og ny ISO 15189:2022
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