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ILAC G17
• ILAC G17:01/2021 ILAC Guidelines for Measurement
Uncertainty in Testing blev udgivet januar 2021.
• Havde været i revision fra før 2017.
• Diskussioner i ILAC AIC om hvorvidt guiden skulle
være en policy (og dermed rumme obligatoriske
elementer som i P14 for kalibrering).
• Konsensus om at holde ILAC G17 som en guide.
• Udviklet over årene 2018-2020.
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Udgangspunkt for G17:2021:
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Eksempler i G17 på hvor rapportering obligatorisk:
• Miljøprøvning og overholdelse af grænseværdi
• Produktprøvning i forhold til en specifikationsgrænse.
Både kvantitative og kvalitative prøvningsresultater
(sidstnævnte fx immunitet ved EMC prøvning)
Fordele ved rutinemæssig rapportering af usikkerhed:
• Afgøre om afvigelse mellem to uafhængige tests er
signifikant.
• Afgøre om laboratoriets usikkerhed passende til formålet.
• Laboratoriet behøver ikke opsætte kriterier for hvornår
usikkerheden skal rapporteres og spørge kunden om
behovet for denne.
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• Forbedrer kvaliteten af usikkerhedsestimater

Råd om rapportering i ILAC G17:
• Akkrediteringsorganet opfordres til at promovere
brugen af usikkerheder.
• Præcisering af om prøveudtagningsusikkerhed er
inkluderet eller ej.
• Opfordrer til brug af ekspanderet måleusikkerhed U
(95 % konfidensinterval)
• Undlade overflødige cifre i prøvningsresultater
(afrund til det 2. betydende ciffer i usikkerheden)
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Revision af AB 13:
• AB 13 ikke længere relevant i medicinsk undersøgelse.
Nu kun mikrobiologi og kemi.
• Tilrettet efter ILAC G17:2021 med flere af eksemplerne
inkluderet i oversættelse og i dansk kontekst.
• Rammedokument med referencer til TR537, NMKL 8,
ISO 19036 mfl. (og Kvalitetsbekendtgørelsen).
• Revision udsendt i høring 4/6-2021.
• Efter gennemgang af kommentarer blev revideret AB 13
udsendt 16/9-2021.
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DANAK’s læring:
• I fremtidige høringer vil ISO-modellen benyttes:

• Tilbagemeldinger indikerer fortsat behov for dialog
omkring evaluering af måleusikkerhed med
laboratorierne (gennem Eurolab) især indenfor
mikrobiologi.
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AB 13 har følgende indhold:
• Evaluering af måleusikkerhed
–
–
–
–
–
–

Metodevalidering
Intern Kvalitetskontrol
Sammenlignende prøvning
Opstilling af usikkerhedsbudget med basis i ovenstående
Intern kalibrering
Måleusikkerhed fra prøvetagning

• Rapportering af måleusikkerhed
– Krav om rapportering af måleusikkerhed
– Angivelse af måleusikkerhed
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Hvad er så nyt i AB13:
1. AB13 adresserer nu DS/EN ISO/IEC 17025:2017 pkt. 7.6.2 omkring
evaluering af måleusikkerhed
2. Kravet til rapportering af måleusikkerhed i prøvning i DS/EN ISO/IEC
17025:2017 pkt. 7.8.3.1 med særligt fokus på pkt. c) er nu adresseret.
3. Forhold omkring intern kalibrering adresseres med reference til AB
11.
4. AB 13 inkluderer nu stillingtagen til forhold omkring evaluering af
måleusikkerhed relateret til prøveudtagning som krævet i DS/EN
ISO/IEC 17025:2017 pkt. 7.6.1.
5. Som nævnt under revision af AB 13 er ny reference, ISO 19036,
medtaget for måleusikkerhed indenfor det mikrobiologiske område
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Mikrobiologi – noter ift. MU, ISO29201:2012 (Vand)
og DS/EN ISO19036:2019 (Fødevarer)
•

ISO19036 angiver en top-down proces med evaluering af MU med basis i den
intern kontrol for reproducerbarhed i laboratoriet. (Men der omtales også en
metode baseret på en teknisk usikkerhed, en matrix usikkerhed og en
fordelingsusikkerhed).

•

Inkluderer eksempelvis også metoder som MPN, qPCR, ATP og Flowcytometri.

•

ISO19036 beskriver ligeledes at der ikke skal medtages bidrag til MU fra
prøvetagning eller bias ift. præstationsprøvninger.

•

Praksis er at MU for mikrobiologi normalt ikke oplyses på rapporter, men at
det kan oplyses ved forespørgsel.

