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DANAK har oprettet en kundeportal, der giver adgang til mange af de vigtigste dokumen-

ter, der sendes til kunderne. Fra portalen er der også adgang til databasen for metodelister 

og måleevneskemaer (Web-tool), der anvendes af laboratoriekunderne. Endelig er der 

adgang til afvigelsesdatabasen, som erstatter de afvigelsesrapporter vi har brugt de 

senere år.

Grundlaget for at oprette kundeportalen er en række tilbagemeldinger fra DANAK’s 

kunder i forbindelse med en kundeundersøgelse for et par år siden. Resultaterne, som 

viste stor interesse for indførelse af en forenklet kommunikationsproces, blev forelagt og 

drøftet, da DANAK holdt akkrediteringsdag for laboratoriekunderne i juni 2013.

Ønsket har været at samle kommunikationen med DANAK et sted, så den let kan genfin-

des uafhængigt af skift af kontaktperson hos kunden.

DANAK nedsatte en projektgruppe, der har arbejdet med at udvikle kundeportalen hen 

over vinteren og foråret 2014. Der har naturligvis, som ved udvikling af ethvert it-system, 

været mange ting at tage hensyn til, herunder brugervenlighed, adgangsforhold, sikkerhed 

mod misbrug, effektivitet osv. Og portalen er stadig under udvikling.

Det var naturligt at opbygge kundeportalen, med adgang fra DANAK’s hjemmeside. Når 

man logger ind, kommer man til forsiden af kundeportalen, hvorfra man kan vælge den 

dokumentation, man ønsker at se. Kunder, der har flere akkrediteringer, eller assessorer 

med flere sager, vil dog først se et overbliksbillede med de akkrediteringer, de kan vælge 

imellem.

Laboratoriekunder vil se, at metodelister og måleevneskemaer indholdsmæssigt er uæn-

drede, men i stedet for ”Web-tool” anvender vi nu udtrykket ”Data”, da ”Web-tool” også 

benyttes af andre end DANAK. Data er nu et underpunkt i kundeportalen og vælges 

under ”Data for akkrediteringsområdet”.

På kundeportalen er der adgang til afgørelser, rapporter og øvrig korrespondance, og der 

findes også en oversigt over tidligere og fremtidige besøg.

Indførelsen af kundeportalen muliggjorde samtidig indførelse af en database til administra-

tion af afvigelser. Adgangen til databasen sker også via kundeportalen.  

DANAK’s assessorer skriver afvigelserne direkte ind i afvigelsesdatabasen under besøget, 

og kunderne skriver derefter deres forslag til korrigerende handlinger ind i databasen. De 

involverede assessorer bedømmer de af de korrigerende handlinger i form af accept eller 
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anmodning om yderligere dokumentation. Der 

kan uploades dokumentation for de korrige-

rende handlinger i form af dokumenter eller 

billeder.

Der er to niveauer for brugeradgang til syste-

met, en ”kon-bruger” og en ”akk-bruger”. 

Sidstnævnte vil være velkendt for laboratorie-

kunderne, og giver, som hidtil, adgang til 

dataområdet og nu også mulighed for at 

skrive forslag til korrigerende handlinger ind i 

systemet. Endelig godkendelse og afsendelse 

til DANAK foretages af ”kon” brugeren, som 

er kundens kontaktperson til DANAK med de 

overordnede rettigheder. Tanken har været at 

give kunder med flere akkrediteringer mulig-

hed for at uddelegere kompetence til brug af 

systemet. 

Der ligger en udførlig vejledning til kundepor-

talen på DANAK’s hjemmeside under menu-

punkt ”Extranet”.

Den nye portal blev sat i drift den 15. august 

2014. Afvigelsesdatabasen bliver indkørt i 

takt med, at besøgene hos kunderne bliver 

afviklet. Der kan være kunder, som oplever 

problemer med at få adgang grundet uaktu-

elle registreringer af brugernavne. Kunder, 

som oplever dette, bedes kontakte deres 

ledende assessor, der kan hjælpe med at give 

den nødvendige adgang.

Det skal understreges, at portalen stadig er 

under udvikling. Forslag til forbedringer mod-

tages meget gerne gennem din ledende 

assessor.

Vi håber, at alle vore brugere, både kunder, 

tekniske assessorer og eksperter, vil tage godt 

mod portalen og have glæde af den. 
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INTERNATIONALT  NYT

Ny fireårsaftale

Medlemmerne blev orienteret om, at Kom-

missionen og EA har underskrevet en ny fire-

årig aftale (Framework Partnership Agree-

ment - FPA), som fastlægger rammerne for 

samarbejdet i perioden 2014-2017.

Samtidig er der indgået en aftale om bud-

gettet for de fire år, hvor Kommissionen har 

afsat 0,6 mio.  pr. år som tilskud til medfinan-

siering af tekniske- og peer-evalueringsaktivi-

teter, som EA udfører i henhold til Forordning 

765/2008. EA’s budget med Kommissionen er 

blevet udvidet med 60 % i forhold til de tidli-

gere år, hvor tilskuddet udgjorde 375.000  

pr. år. Tilsvarende har EA indgået en aftale 

med EFTA (European Free Trade Association) 

for de kommende fire år, hvor EFTA yder et 

tilskud til EA’s arbejde på 

14.400  pr. år.

Akkreditering og notificering

Forøgelsen af Kommissionens bevilling til EA 

har betydet, at EA har iværksat et større pro-

jekt - Accreditation for Notification Package. 

Formålet med projektet er at gennemgå alle 

Indre Markeds direktiverne og udarbejde 

anbefalinger til, hvilken harmoniseret stan-

dard medlemslandene bør lægge til grund 

ved bedømmelse og udpegning af notifice-

rede organer. Anbefalingerne vil være rettet 

mod hvert modul i enkelte direktiver, og de 

standarder, som typisk vil blive (bør blive) 

anvendt er ISO/IEC 17020 (akkreditering til 

inspektion), ISO/IEC 17021 (akkreditering til 

certificering af ledelsessystemer), ISO/IEC 

17025 (akkreditering af laboratorier) og ISO/

IEC 17065 (akkreditering til certificering af 

produkter).

Projektet forventes afsluttet i 2015. EA vil i 

begyndelsen af 2015 indlede drøftelser med 

Kommissionen om præsentation af EA’s 

anbefalinger til medlemslandene og andre 

interessenter (f.eks. de notificerede organer) 

for at sikre en så bred udbredelse af anbefa-

lingerne som muligt.

En øget harmonisering af de krav, som med-

lemslandene stiller til de notificerede organer, 

vil sikre et bedre og mere gennemsigtigt 

overensstemmelsesvurderingssystem i Europa. 

Derved øges sikkerheden for, at indre mar-

kedslovgivningen implementeres ensartet i 

alle lande.

DANAK vil være involveret i projektet med 

eksperter, der skal udarbejde anbefalinger om 

relevante standarder til modulerne i direkti-

verne, samt i den overordnede ledelse af pro-

jektet.

Brystcancer-projekt

EA har også indgået kontrakt med Joint 

Research Centre under Kommissionen om 

”Support service regarding the accreditation 

aspects of the project on a European volun-

tary quality assurance scheme for breast can-

cer services underpinned by accreditation and 

high-quality guidelines”. Budgettet for pro-

jektet er 370.000 , og projektet skal færdig-

gøres inden udgangen af 2016.

Formålet med projektet er at udarbejde anbe-

falinger til, hvordan akkreditering kan anven-

des til sikring af, at screening, diagnostice-

ring, behandling og efterbehandling af 

patienter med brystkræft udføres kompetent 

og med høj faglighed. De faglige krav og 

metoder, som sundhedssystemet skal 

anvende ved screening og behandling af 

patienter (guidelines), vil blive udarbejdet i 

arbejdsgrupper nedsat af JRC. EA skal rådgive 

om, hvilke akkrediteringsstandarder det vil 

være relevant at akkreditere efter for at sikre, 

at de udarbejdede guidelines bliver anvendt 

og er fuldt implementerede i kræftbehand-

lingssystemet.

DANAK er involveret i arbejdsgruppen, som 

skal lave anbefalinger om brug af akkredite-

ringsstandarder i sundhedssektoren samt i 

den overordnede ledelse af EA projektet.

Yderligere oplysninger om JRC og projektet 

findes på:

http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/pub-

lic-health/cancer_policy_support

Vagn Andersen, va@danak.dk, tlf. 77 33 95 36

I efteråret 2014 har der været afholdt generalforsamlinger i de tre samarbejdsorganisationer 

inden for akkreditering: European co-operation for Accreditation (EA), International 

Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) og International Accreditation Forum (IAF).

EA
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INTERNATIONALT  NYT

GHG verifikation 

Generalforsamlingen besluttede at udvide IAF 

MLA til at omfatte akkreditering efter ISO 

14065:2013 Drivhusgasser - Krav til validerings- 

og verifikationsorganer til brug ved akkredite-

ring eller anden form for anerkendelse.

Akkreditering af verifikatorer vil blive en ny 

aktivitet under IAF MLA, hvor en række euro-

pæiske akkrediteringsorganer allerede anven-

der denne standard i kombination med For-

ordning 600/2012 om ”Verifikation af rappor-

ter om drivhusgasemissioner og rapporter om 

tonkilometer og akkreditering af verifikatorer”.

Desuden godkendte generalforsamlingen et 

nyt sub-scope for produktcertificering. Det 

nye sub-scope er baseret på GLOBALG.A.P. 

reglerne for ”Integrated Farm Assurance (IFA) 

Certification Scheme - IFA Control Points and 

Compliance Criteria”.

Nye medlemmer

DANAK udbyder akkreditering efter 

GLOBALG.A.P. reglerne, og disse akkrediterin-

ger er derfor nu godkendt under IAF MLA.

Endelig er to nye akkrediteringsorganer ble-

vet godkendt under IAF MLA i 2014. Det er: 

• NCA fra Kasakhstan for produktcertifice-

 ring efter ISO/IEC 17065 

• SLAB fra Sri Lanka for produktcertificering 

 efter ISO/IEC 17065 og ledelsessystemer 

 efter ISO/IEC 17021 

I alt har 70 akkrediteringsorganer fra 63 

lande underskrevet IAF aftalen. Der kan fin-

des en liste over underskrivere på IAF’s hjem-

meside:

http://www.iaf.nu//articles/iaf_members_sig-

natories/4

Valg til bestyrelsen 

Ved generalforsamlingen i ILAC var der nyvalg 

til bestyrelsen. Både formanden, Peter Unger 

fra A2LA i USA og Merih Malmqvist Nilsson 

fra SWEDAC. Han blev valgt som formand for 

ILAC’s inspektionskomité, hvor han i Sverige, 

blev genvalgt for en ny toårig periode. Eneste 

nyvalg til bestyrelsen er Arne Lund fra 

SWEDAC, som blev valgt som formand for 

ILAC-inspektionskomiteen, hvor han erstatter 

Lal Ilan fra UKAS i England, som har været for-

mand for komiteen i to år.

Præstationsprøvning

Generalforsamlingen vedtog, at peer evalue-

ring af akkrediteringsorganer, som tilbyder 

akkreditering af udbydere af præstationsprøv-

ninger, skal påbegyndes. Dermed er arbejdet i 

ILAC igangsat, sådan at MLA’en snarest vil 

blive udvidet til også at dække akkreditering 

efter ISO/IEC 17043.

Nye medlemmer

Derudover er to nye akkrediteringsorganer 

blevet godkendt som full members af ILAC 

og dermed som underskrivere af ILAC aftalen 

om gensidig anerkendelse af rapporter og 

certifikater, udstedt af deres akkrediterede 

laboratorier eller inspektionsorganer. De to 

nye akkrediteringsorganer er: 

• ONAC fra Columbia for prøvning og 

 kalibrering efter ISO/IEC 17025 

• NAAU fra Ukraine for prøvning og 

 kalibrering efter ISO/IEC 17025 

Der er nu 86 akkrediteringsorganer fra 71 

lande, der har underskrevet ILAC-aftalen. Der 

kan findes en liste over underskrivere på 

ILAC’s hjemmeside: 

http://ilac.org/ilac-mra-and-signatories

ILAC

IAF
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Planlægningschef Vagn Andersen holder et oplæg på ILAC/IAF’s årsmøde IAF’s formand Randy Dougherty og direktør Jesper Høy 
med den underskrevne MLA på GLOBALG.A.P.
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AKKREDITERING AF ASSESSORER PÅ 
JERNBANEOMRÅDET

EU-forordningen for jernbaner om en fælles 

sikkerhedsmetode til risikoevaluering og -vur-

dering benævnt CSM-RA (jf. Forordning (EU) 

Nr. 402/2013 af 30. april 2013) fastsætter, at 

alle signifikante ændringer i jernbanesystemet 

skal vurderes af en assessor. Det betyder, at 

ansøgere/projektejere i forbindelse med god-

kendelse af visse anlægsprojekter, dvs. visse 

infrastrukturprojekter – og det rullende mate-

riel skal anvende en uafhængig assessor til at 

bedømme, om sikkerheden i jernbaneprojek-

tet er i orden og opfylder kravene i forordnin-

gen.

Som noget nyt skal denne uafhængige asses-

sor være akkrediteret, hvilket følger af 

Bekendtgørelse nr. 359 af 8. april 2014 om 

krav til akkreditering af assessorer på jernba-

neområdet. Den akkrediterede assessors vur-

dering af, om et jernbaneprojekts sikkerhed 

er håndteret forsvarligt, ligger til grund for 

Trafikstyrelsens udstedelse af selve ibrugtag-

ningstilladelsen.

Bekendtgørelsen trådte i kraft 21. maj 2014, 

og virksomheder/inspektionsorganer der vir-

kede som assessorer ved dens ikrafttræden, 

skal have opnået akkreditering senest den 

21. maj 2015.

Akkrediteringsgrundlaget vil være DS/EN ISO/

IEC 17020:2012 (med kravene som type A 

inspektionsorgan), med tilhørende fortolknin-

ger i ILAC’s guidelines. Kravene om akkredite-

ring af assessorer findes desuden i Kommissi-

onens forordning 402/2013. 

Trafikstyrelsen har udarbejdet en vejledning 

om, hvordan specielt kompetencekriterierne 

for akkrediteringen er fortolket.

Emil Dyrelund Jakobsen, edj@danak.dk, 77 33 95 46 

De væsentligste dokumenter

• Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) Nr. 402/2013 af 30. april 2013   

om den fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og -vurdering og ophævelse   

af forordning (EF) nr. 352/2009

• Bekendtgørelse nr. 359 af 8. april 2014 om krav til akkreditering af assessorer på   

jernbaneområdet

• Trafikstyrelsens vejledning med Kompetencekrav ved CSM assessment 

 (senest revideret 15. maj 2015)

• DS/EN ISO/IEC 17020:2012 Overensstemmelsesvurdering - Krav til forskellige typer   

inspektionsorganer (den valgte akkrediteringsstandard i Bekendtgørelse nr. 359 af   

8. april 2014)



Jesper Høy, jh@danak.dk, tlf. 77 33 95 33
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DANAK blev i foråret kontaktet af det kinesi-

ske akkrediteringsorgan, CNAS, der ønskede 

hjælp til at arrangere et besøg af en kinesisk 

delegation i Danmark for at drøfte anven-

delse af inspektion, prøvning og certificering.

Den kinesiske delegation blev ledet af Vicemi-

nister Zhang Chonghe, fra SCOPSR, der står 

for reformeringen af den offentlige sektor i 

Kina. Delegationen bestod også af personer 

fra AQSIQ, der er ansvarlige for godkendelse 

af kinesisk import og eksport og for akkredi-

tering og standardisering.

Delegationen mødte Michael Dithmer, depar-

tementschef i Erhvervs- og Vækstministeriet 

samt personer fra Sikkerhedsstyrelsen, Føde-

varestyrelsen, Erhvervsstyrelsen og DANAK.

Mødet blev fra dansk side indledt med at 

fremhæve vigtigheden af det gode samar-

bejde, der findes mellem Danmark og Kina 

på en række områder, herunder inden for 

inspektion, prøvning og certificering.

Fra kinesisk side var man enig i det gode 

samarbejde mellem landene, som man 

ønskede at styrke. Danmark var derfor første 

stop på delegationens studietur i Europa. Dele-

gationen orienterede om baggrunden for besø-

get: Kina er i færd med reformer i alle sektorer. 

Målet er at skabe et stærkt system for de ca. 

26.000 organer på området, som i dag har 

overlappende aktiviteter.

Danmark præsenterede den historiske bag-

grund og status for det danske system, hvor 

virksomheder selv skal have systemer til at 

sikre sikkerheden for produkter, og disse 

systemer kontrolleres af myndigheder eller 3.

partsorganer. Det blev fra dansk side desuden 

understreget, at Danmark ønsker at udvide 

samarbejdet med Kina på området for inspek-

tion, prøvning og certificering på tre mulige 

områder, som fra dansk side vurderes relevante:

1. Øget myndighedssamarbejde om regule-

ring og kontrol af virksomheder med 

udgangspunkt i den danske tilgang

2. Rådgivning og øget samarbejde med 

CNAS om akkrediteringsorganets rolle ved 

den danske tilgang

3. Udbud af kurser og oplæring i afholdelse 

af kurser

I forlængelse heraf blev det understreget fra 

dansk side, at man håber på, at danske virk-

somheder kan komme i betragtning på det 

kinesiske marked i forbindelse med de kom-

mende reformer.

Fra kinesisk side var der særlig stor interesse 

for organiseringen af DANAK og det danske 

system, herunder kontrol og regulering på 

området, DANAK’s virke samt bestyrelsessam-

mensætning, som der fra dansk side var 

redegjort for.

Afslutningsvis blev det fra kinesisk side under-

streget, at man er meget enig i potentialerne 

ved et øget samarbejde mellem Kina og Dan-

mark, og at de tre forslag til samarbejde vil 

blive taget til efterretning.

Efterfølgende er samarbejde med den danske 

ambassade skrevet ind i Kinas arbejdsprogram, 

og det bliver drøftet, hvordan et samarbejde 

kan etableres og finansieres.

BESØG FRA KINA



CSI (Crime Scene Investigation) er et popu-

lært program, som mange ynder at under-

holde sig med, eller man kan opleve kriminal-

tekniker Nyberg i den svenske serie om kom-

missær Wallander – for ikke at snakke om 

retspatologen Dr. Laura Hobson i ”Inspector 

Lewis”.

På dansk har vi i utallige år kendt til discipli-

ner som retskemi, retspatologi og retsgene-

tik, og forrige år blev Rigspolitiet akkrediteret 

til fremkaldelse af fingeraftryk. Samlet set 

inkluderes disse aktiviteter i et område, som 

man bedst kalder det forensiske område, hvor 

man altså udfører forensiske undersøgelser. 

I Sverige har man Statens Kriminaltekniske 

Laboratorium, SKL. Et tilsvarende samlet insti-

tut har man ikke i Danmark, hvor de forensi-

ske aktiviteter er placeret på forskellige insti-

tutter. DANAK har i alt akkrediteret 3 retske-

miske, 3 retspatologiske og 1 retsgenetisk 

laboratorium placeret på universiteterne i 

København, Århus og Odense. Derudover er 

National Kriminalteknisk Center under Rigs-

politiet akkrediteret, foreløbig til fremkaldelse 

af fingeraftryk. Endvidere udføres der andre 

forensiske undersøgelser på et antal institutter, 

hvilket betyder, at det forensiske område tæl-

ler 8-10 laboratorier eller inspektionsorganer.

Indførelse af ILAC G19

Det europæiske forensiske samarbejde mel-

lem de forensiske enheder finder sted i ENFSI 

(European Network of Forensic Science Insti-

tutes), og ENFSI har både medvirket ved 

udarbejdelsen af EA 5/03 ”Guidance for the 

Implementation of ISO/IEC 17020 in the field 

of crime scene investigation” og den nyligt 

udgivne ILAC G19 ”Modules in a Forensic 

Science Process”. Det særlige ved ILAC G19 

er, at den både dækker forensiske aktiviteter, 

som udføres under akkreditering til inspek-

tion efter ISO 17020 og aktiviteter, som 

udføres under akkreditering til prøvning efter 

ISO 17025. Frem for at opdele forensiske 

aktiviteter efter hvilken standard, der passer 

bedst, tager G19 udgangspunkt i den foren-

siske aktivitets karakteristika. Alle forensiske 

undersøgelser indgår nemlig i en samlet pro-

ces, og resultatet sammenfattes i en eller 

flere erklæringer, som til sidst forelægges i 

retten. Eksempelvis skal en genstand fundet 

på et gerningssted først aftørres for DNA 

eller andre spor, som sendes til genetisk eller 

kemisk undersøgelse. Først derefter kan den 

undersøges for fingeraftryk. I ILAC G19 ind-

går et omfattende annex, med krydsreferen-

cer til både ISO 17020 og ISO 17025.

DANAK indkalder til møde

Efter udgivelsen af ILAC G19:2014 kan 

DANAK se en fordel i at samle de akkredite-

rede forensiske aktører til et møde om det 

forensiske område primo 2015. Fra dansk 

side har specialkonsulent ved Rigspolitiet 

Michael Hastrup deltaget i arbejdsgruppen 

som ENFSI delegat, og Michael har givet til-

sagn om at deltage ved forelæggelsen af 

ILAC G19 og de efterfølgende drøftelser. 

Udover ILAC G19 vil det kunne være relevant 

at drøfte erfaringer med brug af gældende 

standarder på området (ISO 17020 hhv. ISO 

17025), arbejdet i CEN TC 419 , samt emner 

af fælles interesse f.eks. retserklæringer.

AKKREDITERING AF 
FORENSISKE AKTIVITETER
Erik Øhlenschlæger, eoe@danak.dk, tlf. 77 33 95 60

8Nyt

TEST Reg.nr. XXXX

TEST Reg.nr. XXXX

TEST • Reg.nr. XXXX

TEST Reg.nr. XXXX

TEST Reg.nr. XXXX

TEST                Reg.nr. XXXX

TEST Reg.nr. XXXX

TEST Reg.nr. XXXX

Fotos: Johnny Thomsen, NKC



INTERNATIONALE PRÆSTATIONSPRØVNINGER 
UNDERSTØTTET AF EA/LC
EA iværksætter med jævne mellemrum inter-

nationale præstationsprøvninger eller sam-

menlignende kalibreringer for at understøtte 

den multilaterale aftale (EA’s MLA) om gensi-

dig anerkendelse af akkreditering. Det sker 

for at afdække specielle EA-problemstillinger, 

eksempelvis hvis der mistanke om, at et eller 

flere områder har særlige problemer, eller 

hvis der skal sikres dækning af områder, der 

ikke er dækket af nationale præstations-

prøvninger.

EA’s laboratoriekomite har nedsat to arbejds-

grupper EA/LC WG testing og EA/LC WG 

calibration til at varetage denne opgave. 

Arbejdsgrupperne arbejder forskelligt, idet 

der for prøvningsområdet væsentligst er tale 

om at udvælge prøvninger blandt eksiste-

rende udbud på markedet. På kalibrerings-

området er udbuddet af kommercielle sam-

menlignende kalibreringer ikke nær så stort. 

Arbejdsgruppens arbejde består derfor i høj 

grad i at specificere og derefter finde udby-

dere af relevante, sammenlignende kalibrerin-

ger.

DANAK kan udpege laboratorier og virksom-

heder, som er akkrediteret efter ISO 17025, 

til at deltage i internationale præstationsprøv-

ninger, jf. akkrediteringsbestemmelse AB3.

På visse områder er antallet af deltagere fra 

hvert land begrænset, men det er ofte muligt 

at tilbyde flere laboratorier at deltage. Alle 

EA- akkrediteringsorganer forventes at nomi-

nere/udpege laboratorier, hvis området er 

relevant for det pågældende organ.

Tabel 1 viser de planlagte præstationsprøvnin-

ger i 2015, understøttet af EA. Foruden de 

nedennævnte, forventes det, at der vil blive 

tilbudt deltagelse i præstationsprøvninger 

organiseret i APLAC regi – dette omfang er 

endnu ikke kendt.

Tabel 2 viser de sammenlignende kalibrerin-

ger, der blev arbejdet på at få igangsat i 2014 

og 2015 ved sidste møde i arbejdsgruppen. 

Da tidspunktet er meget fremskredet, er det 

klart at målene for 2014 ikke kan nås.

Kirsten Jebjerg Andersen, kja@danak.dk, 77 33 95 55

Tabel 1 Prøvning

Prøvetype/område Parameter/parametre Udbyder Forventet tidspunkt

Plastik Temperature and enthalpy ved DRRR og Kunststoff Institut Marts 2015   
   DSC efter ISO 11357-3 Lüdenscheid, Tyskland

Kosmetik Total kim DRRR, Tyskland Oktober 2015

Tekstil Formaldehyd IIS, Holland Oktober 2015

Jord/ler Tungmetaller IRMM, Belgien (EU komm.) April/maj 2015

Chokolade Tungmetaller IRMM, Belgien (EU komm.) April/maj 2015

Sediment  Bromerede flammehæmmere IRMM, Belgien (EU komm.) Sept/okt 2015

Immunologi Specifikke proteiner UK NEQAS -

Overfladevand PAH-er PT-WFR network

    (http://www.pt-wfd.eu/) -

Tabel 2 Kalibrering

Prøvetype/område Udbyder Forventet tidspunkt

Kapacitans  NIT 2014

S-parametre (HF området) VSL 2014

SPL (sound pressure meters) UME 2014

Termofølere CMI 2014

Moment  CMI 2014

ESD pistoler (EMC) Metas 2014

Flow  CMI 2015

AC Power  VSL 2015

Masse  VSL 2015

Tryk  CMI 2015

De angivne tidspunkter er med forbehold for ændringer
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En DANAK-akkreditering til medicinske 

undersøgelser er grundlæggende for, at Kli-

nisk Biokemisk Afdeling på Bispebjerg og Fre-

deriksberg Hospitaler som WADA-godkendt 

laboratorium kan analysere blodprøver til 

blodpas for Anti Doping Danmark.

Alle sportsinteresserede ved, hvor omfattende 

et apparat en positiv dopingprøve og en tru-

ende karantæne kan sætte i gang. Det gæl-

der ikke mindst, hvis prøven er afgivet af en 

højt profileret atlet i en af de idrætsgrene, 

hvor succes er ensbetydende med internatio-

nal stjernestatus og en velpolstret bankkonto 

- og hvor der derfor er mulighed for at lade 

advokater og rådgivere lede efter enhver 

tænkelig fejl, der kan skabe usikkerhed om 

resultatet.

Derfor er kvalitetskravene til dopinganalyser 

tårnhøje. Noget, som Klinisk Biokemisk Afde-

ling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler 

ved alt om. Afdelingen har nemlig nu i et års 

tid være godkendt af World Anti-Doping 

Agency (WADA) til analyse af blodprøver i 

forbindelse med det såkaldte blodpas eller 

biologiske pas, som er en løbende overvåg-

ning af atleters blodprofil.

- I sidste ende kan vores analyser blive en del 

af en sag ved den internationale sportsdom-

stol CAS. Derfor skal vi meget detaljeret 

kunne dokumentere alt, som vi har gjort i 

forbindelse prøvehåndtering, analyse og ind-

rapportering af resultater i en særlig doku-

mentationspakke, der er på mange sider 

papir, fortæller kvalitetskoordinator Ingelise 

Marcussen fra Klinisk Biokemisk Afdeling.

Dokumentationskravene gælder lige fra en 

kurér ankommer med en forseglet køletaske, 

hvori der ligger en temperaturlogger og en 

blodprøve i en ligeledes forseglet container, 

der kun kan åbnes ved fysisk at ødelægge en 

låsering i et særligt apparatur.

Ved modtagelsen skal forseglinger og tempe-

ratur tjekkes og diverse prøvenumre kontrol-

leres. Dernæst skal prøven straks flyttes til et 

aflåst køleskab - mens prøvemodtageren på 

ethvert tidspunkt har prøven i syne og ikke 

må lægge den fra sig.

- Alle trin fra modtagelse, analyse, kvalitets-

sikring af resultater og indrapportering skrives 

ned i et firesiders dokument, ”Chain of 

Custody”, som omfatter cirka 80 punkter, så 

der ingen tvivl er om analyseresultatet, siger 

Ingelise Marcussen, og tilføjer, at alle tids-

punkter noteres fra radiostyrede ure.

Akkreditering en forudsætning

Et grundlæggende krav for at blive godkendt 

af WADA er en akkreditering i henhold til 

ISO/IEC 17025 eller ISO 15189, der omhand-

ler henholdsvis generelle krav til prøvnings- 

og kalibreringslaboratoriers kompetence og 

krav til kvalitet og kompetence i medicinske 

laboratorier.

Klinisk Biokemisk Afdeling har siden 2008 

været DANAK-akkrediteret til medicinske 

undersøgelser efter DS/EN ISO 15189. Så den 

side af sagen var i orden, da Anti Doping 

Danmark (ADD) i 2012 spurgte, om Klinisk 

AKKREDITERING BIDRAGER TIL KAMPEN MOD DOPING
Henrik Lykkegaard Jørgensen, hlj@danak.dk, 77 33 95 54
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Biokemisk Afdeling også ville WADA-godken-

des til blodanalyser på baggrund af, at ADD 

er ansvarlig for danske atleters blodpas.

Det svarede afdelingen bekræftende på, idet 

opgaven ligger godt i tråd med de øvrige 

analyseopgaver for hospitalet og afdelingens 

ekspertise inden for misbrugsanalyse og 

medikamentanalyse. Desuden ligger Idræts-

medicinsk Institut også på Bispebjerg Hospi-

tal, så idræt og doping har længe været i 

fokus.

Store krav til faciliteter

Det var absolut ingen bagatel at blive WADA-

godkendt.

Selve analyserne skal ske på et dedikeret ana-

lyseudstyr af typen Sysmex for at være sam-

menlignelige med andre laboratoriers analy-

ser. Så afdelingen måtte dedikere en Sysmex 

XE 5000 - som oven i købet skulle arbejde 

med amerikanske enheder, der er anderledes 

end de måleenheder, der bruges i Danmark.

AKKREDITERING BIDRAGER TIL KAMPEN MOD DOPING

Fakta om blodpasset

En af de store udfordringer i kampen mod doping er, at det i en 

række tilfælde kan være meget vanskeligt at spore brug af forbudte 

stoffer eller metoder. Det gælder fx ved stoffer, der er vanskelige at 

skelne fra stoffer, der naturligt forekommer i kroppen, eller som hur-

tigt nedbrydes. Tilsvarende kan det være svært at afsløre bloddoping, 

ikke mindst hvis dopingen består i blodtransfusion med eget blod.

Derfor har organisationerne bag kampen mod doping indført de 

såkaldte blodpas eller biologiske pas i udholdenhedsidræt. Princippet 

er at overvåge atleternes blodprofil, så det er muligt at påvise 

ændringer, der kun kan skyldes doping eller evt. sygdom.

Man detekterer således ikke spor af en dopingsubstans, men følge-

virkninger af en dopingsubstans. En sådan overvågning i hele atletens 

sportslige karriere gør anvendelsen af et forbudt præparat eller 

metode langt sværere at skjule. Det skyldes, at der løbende udarbej-

des en individuel blodprofil, som vil afsløre unaturlige udsving.

I Danmark anvendes blodpasset i forbindelse med atletik, cykling, 

kano/kajak, roning, svømning og triatlon. Lidt over 60 danske atleter 

er omfattet af ordningen.

Overvågningen er basereret på uanmeldte kontrollantbesøg, hvor der 

tages en blodprøve, som skal analyseres af et WADA-godkendt labo-

ratorium. Resultaterne samles i databasen ADAMS, hvor de bl.a. 

behandles statistisk.

Resultaterne fra en blodanalyse vises både som en tabel og på grafisk 
form. Analyseudstyret påpeger selv værdier, der falder uden for de sædvan-
lige intervaller.

Kvalitetskoordinator Ingelise Marcussen og afdelingsbioanalytiker Flemming 
Rudolph viser diplomet, der er det synlige bevis på, at Klinisk Biokemisk 
Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler er WADA-godkendt til 
blodanalyser.
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De kæmper for dopingfri idræt

World Anti-Doping Agency

World Anti-Doping Agency (WADA) er en uafhængig international 

organisation. Hovedformålet er at styrke, koordinere og iværksætte 

initiativer i kampen mod alle former for doping inden for alle sports-

grene. WADA’s hovedkvarter ligger i Montreal, Canada.

WADA er et verdensomspændende antidoping agentur, der består af 

både idrættens organisationer og regeringer, som udarbejder en 

koordineret politik på dopingområdet. WADA vedtager hvert år, 

hvordan Dopinglisten ser ud, og sikrer kvaliteten på de tilknyttede 

laboratorier.

Danmark har ikke et egentligt WADA-akkrediteret laboratorium til 

alle former for dopinganalyser, men Klinisk Biokemisk Afdeling, 

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler har opnået en WADA-god-

kendelse til at gennemføre blodanalyser i forbindelse med det 

såkaldte biologiske pas eller blodpas for atleter.

Anti Doping Danmark

Anti Doping Danmark (ADD) oprettet som en selvejende institution 

under Kulturministeriet. ADD skal i samarbejde med WADA og inter-

nationale samarbejdspartnere skabe optimale rammer for at løse 

ADD’s opgaver i overensstemmelse med ”Lov om fremme af doping-

fri idræt” og internationale regler på området.

ADD’s virksomhed omfatter dopingkontrol, oplysningsvirksomhed, 

forsknings- og udviklingsvirksomhed vedrørende bekæmpelse af 

doping, deltagelse i internationalt samarbejde om bekæmpelse af 

doping samt rådgivning og bistand til offentlige myndigheder i sager 

indenfor ADDs virkeområde.

Men ikke nok med det. Der skulle også 

anskaffes et særligt køleskab til prøverne, og 

lokalerne skulle sikres med elektronisk 

adgangskontrol med chip. Desuden gælder 

der så skrappe temperaturkrav for analyserne, 

at det var nødvendigt at etablere temperatur-

kontrol i analyselokalet.

- Da vi sagde ja, fik vi meget at se til. Det er 

en betydeligt mere omfattende proces at 

blive WADA-godkendt end at blive akkredite-

ret. Men heldigvis kender vi  tankegangen fra 

DANAK-akkrediteringen, så vi kom godt igen-

nem WADA’s besøg hos os og den efterføl-

gende evaluering i en særlig WADA-komité, 

fortæller afdelingsbioanalytiker Flemming 

Rudolph.

Højst 48 timer

Blodprøverne tages af ADD-kontrollanter, der 

uanmeldt opsøger atleterne. Prøverne skal 

efter højst 36 timer være afleveret til Klinisk 

Biokemisk Afdeling, som skal være færdig 

med analysen efter højst 48 timer.

- Typisk analyserer vi cirka 20 prøver om 

måneden, oplyser Flemming Rudolph.

Men også her er der særlige WADA-krav, idet 

medarbejderne skal være trænet til opgaven. 

Klinisk Biokemisk Afdeling har derfor fem 

medarbejdere, der har fået WADA Level 1- 

træning, så de kan analysere blodprøverne.

Derefter skal hele forløbet kvalitetssikres og 

indrapporteres i WADA’s ADAMS-database af 

andre medarbejdere med WADA Level 2 god-

kendelse. Dem er der to af.

Klinisk Biokemisk Afdeling på Bispebjerg og 

Frederiksberg Hospitaler var blot det andet 

laboratorium i verden, der blev WADA-god-

kendt til analyse af blodprøver, uden at være 

et decideret WADA-akkrediteret dopinglabo-

ratorium. Det første laboratorium ligger i 

Japan, så kom Danmark, og siden har Saudi 

Arabien fået et WADA-godkendt laborato-

rium.

Det næste land bliver sandsynligvis New Zea-

land, der i slutningen af 2014 besøgte kolle-

gerne på Bispebjerg Bakke for at forberede 

sig på opgaven. 

Sysmex-analysatoren er dedikeret til WADA-godkendte blodanalyser for Anti Doping 
Danmark. Maskinen gennemfører en række analyser fuldautomatisk.

Blodprøverne opbevares i et aflåst køleskab, som kun særligt 
godkendte personer har adgang til.
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I løbet af de senere år har DANAK’s laborato-

riesektion på basis af analyser af afvigelses-

håndteringen arbejdet målrettet med at ned-

bringe sagsbehandlingstiden for afvikling af 

besøg.

Det har længe stået klart, at en medvirkende 

årsag til langstrakte sagsforløb var, at tidsfri-

sten for korrigerende handlinger oftest blev 

sat til tre måneder, hvilket er den længste 

frist, der kan gives jf. akkrediteringsbestem-

melse AB1. Dette skal ses i lyset af, at tre 

måneder i mange tilfælde er unødvendig 

lang tid for ”almindeligt forekommende” 

afvigelser.

I 2011 blev praksis i interne procedurer 

ændret. Fristen for korrigerende handlinger 

bliver normalt sat til 1 måned, med mulighed 

for forlængelse op til højst tre måneder 

afhængig af karakteren af de konstaterede 

afvigelser.

Data for gennemsnitlige sagsbehandlingstider, 

regnet fra besøgstidspunkterne til afslutning 

af besøgene, har vist følgende udvikling:

  2007 2010 2013

 177 dage 126 dage 104 dage

Der ses et betydeligt fald, ikke kun fra 2007 

til 2010, men også fra 2010 til 2013, hvor 

analyse af fristen for korrigerende handlinger 

blev gentaget. I perioden fra 2010 til 2013 

kan man af data desuden se, at afvigelses- 

fristerne er blevet nedsat, hvilket formodes 

at ligge til grund for faldet i gennemsnitlig 

sagsbehandlingstid i denne periode.

Forkortelse af fristen for korrigerende hand-

linger blev drøftet indgående i sektorudval-

gene i 2010 og 2011, og laboratorierne har 

selv tilkendegivet, at en kortere tidsfrist for 

de fleste afvigelser er en fordel for dem. For 

assessorerne er det også en stor fordel, at 

sagerne kan lukkes hurtigst muligt efter et 

besøg. Dermed bliver mængden af åbne 

sager mindsket. Både laboratorier og kunder 

får dermed mere tid til andet arbejde mellem 

besøg.

Fokus har i perioden 2011-2013 primært været 

rettet mod at forkorte fristen for korrigerende 

handlinger. I den forbindelse er det blevet 

tydeligt, at fristen ikke skal sættes så kort, at 

besøgsrapporten ikke kan nå at foreligge. 

Besøgsrapporten indeholder ofte oplysninger, 

som er væsentlige for udarbejdelse af korri-

gerende handlinger til de konstaterede afvi-

gelser. DANAK er derfor blevet mere 

opmærksom på, at fristen for korrigerende 

handlinger nøje afstemmes med udgivelses-

tidspunktet for besøgsrapporten. Det skal 

dertil bemærkes, at det er et kvalitetsmål for 

DANAK, at besøgsrapporter skal sendes til 

laboratoriet snarest muligt og senest 30 dage 

efter besøg.

Arbejdet med at effektivisere sagsbehandlingen 

er ikke begrænset til frister for korrigerende 

handlinger og rapportering. DANAK vil derfor 

være opmærksom på elementer i efterbe-

handlingsprocessen, som giver mulighed for 

yderligere effektivisering. I den forbindelse vil 

det især være interessant at følge den 

ændring i kommunikation, som følger af ind-

førelsen af kundeportalen og afvigelsesdata-

basen, og om disse tiltag vil medvirke til at 

effektivisere sagsbehandlingen yderligere.

Erik Øhlenschlæger, eoe@danak.dk, tlf. 77 33 95 60

EFFEKTIVISERING 
AF SAGSBEHANDLINGEN
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Kommissionen og EU Parlamentet har vedta-

get en række nye direktiver, som kræver, at 

de notificerede organer skal bedømmes og 

udpeges igen efter de nye regler.

Der er vedtaget nye krav til notificerede org-

ner, som arbejder efter følgende direktiver:

1. Fyrværkeri (Pyrotekniske artikler) – direk-

tiv 2013/29/EU med frist for implemen-

tering den 1. juli 2015

2. Fritidsfartøjer – direktiv 2013/53/EU med 

frist for implementering den 18. januar 

2016

3. Radioudstyr - direktiv 2014/53/EU med 

frist for implementering den 12. juni 

2016

4. Eksplosive stoffer - direktiv 2014/28/EU 

med frist for implementering den 20. 

april 2016

5. Simple trykbeholdere - direktiv 2014/29/

EU med frist for implementering den 20. 

april 2016

6. EMC - direktiv 2014/30/EU med frist for 

implementering den 20. april 2016

7. Ikke-automatiske vægte - direktiv 

2014/31/EU med frist for implemente-

ring den 20. april 2016

8. Måleinstrumenter - direktiv 2014/32/EU 

med frist for implementering den 20. 

april 2016

9. Elevatorer - direktiv 2014/33/EU med 

frist for implementering den 20. april 

2016

10. ATEX - direktiv 2014/34/EU med frist for 

implementering den 20. april 2016

De 10 direktiver er blevet tilpasset de fælles 

principper og referencerammer, som er inde-

holdt i Europa-Parlamentets og Rådets afgø-

relse nr. 768/2008/EF om fælles rammer for 

markedsføring af produkter.

Kommissionen har udgivet en note om ”Time 

frames for notification of Notified Bodies fol-

lowing the entry into force of the Alignment 

Package” – CERTIF 2013-11-Rev. 1, som 

beskriver proceduren for udpegning af notifi-

cerede organer efter de nye direktiver.

Der er især to forhold, som de virksomheder, 

der er notificerede organer efter de nuvæ-

rende direktiver på de 10 områder, skal være 

opmærksomme på:

• Udpegning som notificeret organ efter 

de nuværende direktiver vil ophøre, når 

de nye direktiver træder i kraft

• Virksomheder, som vil være notificeret 

organ efter de nye direktiver, skal udpe-

ges af medlemsstaterne efter reglerne i 

de nye direktiver

Hovedparten af direktiverne træder i kraft 

den 20. april 2016, dog på nær de tre først-

nævnte.

Kommissionen opfordrer medlemslandene til 

at implementere de nye direktiver, så de noti-

ficerede organer bliver udpeget i god tid før 

de eksisterende notifikationer udløber og 

fjernes fra NANDO. Det er Kommissionens 

anbefaling, at medlemslandene udpeger de 

nye notificerede organer 6 måneder før de 

nye direktiver træder i kraft, og senest 2-3 

måneder før. Det betyder også, at virksomhe-

der kan være udpeget som notificeret organ 

både i henhold til de nuværende regler og til 

de regler, som træder i kraft i 2016 (2015 for 

direktiv 2013/29/EF).

Når de nye notificerede organer skal være 

anmeldt til Kommissionen i god tid før de 

nye direktiver træder i kraft, skyldes det 

blandt andet, at der i de nye regler er en 

tidsfrist for de øvrige medlemslande til at 

gøre indsigelser mod et udpeget organ. Fri-

sten for at gøre indsigelser er 14 dage for 

notificerede organer, som er udpeget på 

grundlag af en akkreditering, hvorimod den 

er 2 måneder for organer, hvor medlemslan-

det har valgt en anden bedømmelsesmodel.

DANAK forventer, at alle danske myndighe-

der vil kræve, at virksomheder skal være 

akkrediteret for at blive udpeget som notifi-

cerede organer efter de nye direktiver.

De virksomheder, som allerede er akkredite-

ret, vil dog skulle bedømmes efter kravene i 

de nye direktiver. Vi anbefaler derfor at de 

henvender sig til DANAK for at aftale, om 

denne bedømmelse skal gennemføres i for-

bindelse med det ordinære tilsyn, der vil blive 

gennemført i 2015 eller tidligt i 2016.

DANAK har allerede været i kontakt med 

Arbejdstilsynet og Sikkerhedsstyrelsen og ind-

ledt drøftelser af de regler, som vil komme til 

at gælde for de direktiver, som de to styrelser 

er ansvarlige for. Der vil også blive taget kon-

takt til Erhvervsstyrelsen og Søfartsstyrelsen 

for at drøfte hvilke krav de vil stille til notifi-

cerede organer efter de nye direktiver.

Det er vigtigt for DANAK at få afklaret de 

kommende regler med myndighederne, hvis 

bedømmelsen af, om de akkrediterede virk-

somheder opfylder de nye regler, skal foreta-

ges i forbindelse med de ordinære besøg. 

Hvis bedømmelse kan laves i kombination 

med de ordinære besøg bliver det lettest for 

DANAK at administrere og billigst for virk-

somhederne.

NYE INDRE 
MARKEDS 
DIREKTIVER
Vagn Andersen, va@danak.dk, 
77 33 95 36

CERTIF 2013-11-Rev1 findes på:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/documents/internal-market-for-

products/new-legislative-framework/index_en.htm

Notificerede organer er offentliggjort på:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm
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ISO/IEC 17011 for akkrediteringsorganer 

bliver alligevel revideret.

ISO/IEC 17011 er den standard, DANAK som 

akkrediteringsorgan skal opfylde. Standarden 

indeholder dog også krav, som akkredite-

ringsorganet skal stille til virksomheder, der 

ønsker akkreditering. Den gældende version 

er fra 2004, og som for andre standarder, 

skal det besluttes hvert femte år, om standar-

den skal revideres eller videreføres for en ny 

femårsperiode.

Ved en afstemning tidligere i 2014 var der 

faktisk flertal for ikke at revidere standarden. 

Der var dog blandt mindretallet argumenter, 

som man i ISO/CASCO’s ledelse vurderede 

gav grundlag for nærmere overvejelser. Med 

det udgangspunkt blev der gennemført en 

ny høringsrunde, hvor der nu var flertal for 

en revision. Flere af stemmerne for revision, 

herunder den danske, har fremført ønske 

om, at revisionen begrænses til det nødven-

dige. Vi mener, at den gældende udgave 

generelt er tilfredsstillende, og at kravene er 

anerkendt bl.a. i EF forordninger og national 

lovgivning.

Der er blevet nedsat en arbejdsgruppe med 

over 70 tilmeldte deltagere, herunder Dan-

mark. Der er udpeget 2 personer til i fælles-

skab at lede gruppen. Cynthia Woodley, 

nomineret af det amerikanske standardise-

ringsorgan ANSI og Alister Dalrymple, der er 

nomineret af det franske standardiseringsor-

gan AFNOR.

Det første møde blev holdt den 11.-13. 

november 2014, hvor ca. 60 personer deltog. 

Her blev der udarbejdet et udkast til et mere 

bredt scope for standarden, så det kommer 

til at omfatte nuværende og mulige fremti-

dige typer akkreditering. Standardens struk-

tur blev tilrettet CASCO’s struktur, dvs. så den 

ligner f.eks. ISO 17020, 17021 og 17065 i 

opbygning. Herefter begyndte arbejdet med 

at revidere kravene, og her blev der bl.a. set 

på dokumentet ”Common elements in ISO/

CASCO standards”, der handler om upartisk-

hed, fortrolighed, reklamationer og indsigel-

ser samt ledelsessystemer. Desuden blev 

dokumenter fra ILAC og IAF med relation til 

ISO 17011 gennemgået.

Næste møde i arbejdsgruppen er den 3. - 5. 

februar 2015.

En ny udgave af ISO/IEC 17011 forventes 

udgivet i 2017.

Revision af ISO/IEC 17025 for laborato-

rier påbegyndes

Som nævnt i sidste nummer af DANAK Nyt 

forventede vi beslutning om at kravstandar-

den for laboratorier ISO/IEC 17025 skulle 

revideres. Beslutningen er nu truffet, og der 

er nedsat en arbejdsgruppe, som har sit før-

ste møde den 10. - 12. februar 2015.

Der er p.t. registreret ca. 50 deltagere i grup-

pen, hvor Danmark også er tilmeldt. Der er 

udpeget hele 3 personer til i fællesskab at 

lede gruppen, hvilket ikke er set før i ISO/

CASCO. Personerne er Warren Merkel, der er 

nomineret af ILAC; Steve Sidney, nomineret 

af det sydafrikanske standardiseringsorgan 

SABS og Herbert Schorn, der er nomineret af 

IEC.

En ny udgave af ISO/IEC 17025 forventes at 

kunne udsendes i 2018.

Ny udgave af ISO/IEC 17021 for certifice-

ringsorganer

I foråret 2014 blev forslag til revision af ISO 

17021 sendt til høring som DIS (Draft Inter-

national Standard) dvs. i sidste høringsrunde, 

hvor medlemslandene kan kommentere. Ved 

mødet i arbejdsgruppen i juni blev det dog 

vurderet, at med de mange ændringer, der 

blev indført som følge af høringen, ville det 

være hensigtsmæssigt at udsende endnu en 

udgave til kommentering (DIS 2). Denne 

høring er nu også afsluttet, og det sidste 

møde i arbejdsgruppen er aftalt til den 20. - 

22. januar 2015. Med udgangspunkt i mere 

fleksible regler i ISO er det aftalt, at man 

springer næste trin (FDIS) over og sender 

standarden til udgivelse efter mødet.

Standarden forventes udgivet i marts - april 

2015, og der er i samarbejde mellem ISO/

CASCO og IAF besluttet en overgangsperi-

ode på 2 år for indførelse af den nye udgave.

Som ændringer til den gældende standard 

kan nævnes følgende: Væsentligt ændrede 

krav til sikring af upartiskhed, tydeliggørelse 

af kompetencekrav (specielt i Annex A), 

ændringer til informationsaktiviteter samt ny 

struktur i afsnit 9 om processer, som skulle 

give et mere logisk forløb. Desuden er der 

foreslået en række specifikke ændringer.

Akkreditering til inspektion i kombina-

tion med akkreditering af laboratorier

På nogle områder f.eks. ved notificering på 

området for måleinstrumenter er det ikke til-

strækkeligt, at et laboratorium er akkrediteret 

i henhold til ISO 17025. Her følger man kra-

vene i EU’s ”Blue Guide”, hvor det er anført 

som en af mulighederne, at virksomheden er 

akkrediteret til inspektion.

DANAK har set på om bedømmelsesproces-

sen kan forenkles, når et væsentligt grundlag 

for inspektion er, at der er gennemført akkre-

diteret kalibrering eller prøvning. Dette har 

resulteret i udgivelsen af akkrediteringsbe-

stemmelse AB 19. Når vilkårene heri er 

opfyldt, vil forenklingen bestå i, at den 

ledende assessor på laboratorieakkrediterin-

gen også vil kunne gennemføre bedømmel-

sen for inspektionsakkrediteringen på stedet 

under besøget. Selve sagsbehandlingen hos 

DANAK vil fortsat blive udført selvstændigt 

for hver af de to akkrediteringer.

NYT OM STANDARDER 
FOR AKKREDITERING
Allan Munck, amu@danak.dk, 77 33 95 45
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NY LOVGIVNING, HVOR AKKREDITERING ANVENDES
Nedenstående love og bekendtgørelser kan findes på www.retsinfo.dk

Ref. nr.  Titel 

BEK nr. 23 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

Miljøministeriet Målinger og prøveudtagning angivet i bilag 1-4 (kemiske og mikrobiologiske målinger, 

prøvetagning og kvalitetskrav til ”miljømåling – ekstern støj”) skal udføres som en akkre-

diteret teknisk prøvning af et akkrediteret laboratorium. 

 

BEK nr. 292 Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med forsyningsanlæg.

Miljøministeriet Vandprøverne skal udtages af og undersøges på et laboratorium, der er akkrediteret her-

til, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger. 

BEK nr. 359 Bekendtgørelse om krav til akkreditering af assessorer på jernbaneområdet. Krav om 

Transportministeriet  akkreditering af assessorer gælder for virksomheder eller dele af virksomheder, der skal 

virke som assessor ved signifikante ændringer i jernbanesystemer i henhold til Kommissi-

onens gennemførelsesforordning (EU) nr. 402/2013 af 30. april 2013. 

BEK nr. 536 Bekendtgørelse om godkendelse af veterinære laboratorier.

Fødevareministeriet  Laboratorier skal være akkrediteret efter ISO/IEC 17025 for at udføre opgaver i henhold 

til § 1 i bekendtgørelsen. 

BEK nr. 544  Bekendtgørelse om trikinundersøgelse af kød.

Fødevareministeriet  Analyser af trikiner i kød (trikinforordningen) skal udføres af laboratorier akkrediteret 

efter ISO/IEC 17025. 

BEK nr. 768 Bekendtgørelse om kompensation, genhusning og overtagelse som følge af forurening 

Transportministeriet  og gener fra anlægningen af Cityringen. 

Støjudbredelseskort for hver anlægsfase af byggeriet skal udarbejdes af uafhængige 

akkrediterede akustikfirmaer eller certificerede personer i overensstemmelse med de gæl-

dende vejledninger fra Miljøstyrelsen. 

BEK nr. 880 Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner.

Klima-, Energi- og  Inspektion af transportable konstruktioner skal udføres af inspektionsvirksomheder, der 

Bygningsministeriet  er akkrediteret som type A organ i henhold til ISO/IEC 17020. 

BEK nr. 886 Bekendtgørelse om salmonella hos kvæg m.m.

Fødevareministeriet Prøver af relevant materiale til undersøgelse for salmonella skal analyseres af akkredite-

rede laboratorier. 

 

BEK nr. 903 Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2014/2015 og om 

Fødevareministeriet  plantedække. 

Analyser af indhold af råprotein i fodermidler og kvælstof i husdyrgødning skal foretages 

af et akkrediteret laboratorium. 

Udgivet

5-3-2014

26-3-2014

8-4-2014

28-5-2014

28-5-2014

25-6-2014

3-7-2014

2-7-2014

29-7-2014



NY LOVGIVNING, HVOR AKKREDITERING ANVENDES
Nedenstående love og bekendtgørelser kan findes på www.retsinfo.dk
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 Ref. nr.  Titel

BEK nr. 1004 Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater.

Fødevareministeriet  Fødevarevirksomheder, der har et certificeret kvalitetsstyringssystem, som er i overens-

stemmelse med en international standard, kan efter ansøgning få status som elitevirk-

somhed. Certificering af kvalitetsstyringssystemet skal være foretaget af et akkrediteret 

certificeringsorgan. 

BEK nr. 1166 Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af 

Erhvervs- og Vækstministeriet  varmeudgifter. 

Varmefordelingsmålere skal være produceret af virksomheder, der har et kvalitetsstyrings-

system, der er certificeret efter ISO 9001 for produktion og slutkontrol, af et akkrediteret 

certificeringsorgan. 

Som grundlag for typegodkendelse af varmefordelingsmålere skal der anvendes en type-

prøvningsrapport og udkast til typegodkendelsesattest fra et akkrediteret laboratorium. 

BEK nr. 1167 Bekendtgørelse om krav til målerinstallatører, som monterer, skalerer og servicerer varme-

Erhvervs- og Vækstministeriet fordelingsmålere. 

Målerinstallatører skal have et kvalitetsstyringssystem, der er certificeret efter ISO 9001 

og bilag 1 til bekendtgørelsen, af et akkrediteret certificeringsorgan. 

BEK nr. 1178 Bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug 

Erhvervs- og Vækstministeriet  af køleenergi i fjernkøleanlæg og centralkøleanlæg. 

Som grundlag for typegodkendelse af køleenergimålere skal der anvendes en typeprøv-

ningsrapport og udkast til typegodkendelsesattest fra et akkrediteret laboratorium. 

Førstegangsverifikation og reverifikation af køleenergimålere skal udføres af akkredite-

rede laboratorier, som er bemyndiget hertil af Sikkerhedsstyrelsen. 

BEK nr. 1183 Bekendtgørelse om salmonella hos svin.

Fødevareministeriet Prøver af relevant materiale til undersøgelse for salmonella skal analyseres af akkredite-

rede laboratorier. 

BEK nr. 1212 Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder.

Klima-, Energi- og Virksomheder kan opfylde kravet om energieftersyn, hvis de benytter og vedligeholder et

Bygningsministeriet  energiledelsessystem eller et miljøledelsessystem. Sidstnævnte skal indeholde en energi-

gennemgang svarende til den, som er indeholdt i et energiledelsessystem.

Udgivet

17-9-2014

3-11-2014

3-11-2014

6-11-2014

6-11-2014

21-11-2014



Peter Blinksbjerg og Helga Møller har afslut-

tet deres anden udpegningsperiode i 

DANAK’s bestyrelse.

Eurolab Danmark har udpeget laboratorie-

chef Erik Dahm fra Fødevarestyrelsens Labo-

ratorium Vest som nyt medlem i bestyrelsen.

Den 1. november 2014

Tlf. 77 33 95 40, ct@danak.dk

Charlotte Thrane er mikrobiolog og Ph.D. 

inden for det naturvidenskabelige område. 

Charlotte har beskæftiget sig med myndig-

hedsarbejde, kvalitetssikring og forskning 

vedrørende foder, fødevarer og planter. Hun 

kommer fra en stilling som akademisk medar-

bejder i Fødevarestyrelsen, hvor hun arbej-

dede med foder- og fødevaresikkerhed.

Arbejdsområdet i DANAK vil være akkredite-

ring af certificerings- og inspektionsorganer.

Den 1. november 2014

Tlf. 77 33 95 41, hr@danak.dk

Hanne Reiff er civilingeniør og har arbejdet 

med miljøgodkendelser og miljøtilsyn af 

virksomheder og miljøledelsessystemer i 

kommuner. Hanne kommer fra en stilling 

som miljømedarbejder i Allerød Kommune.

Arbejdsområdet i DANAK vil være akkredite-

ring til certificering.

BESTYRELSE

CHARLOTTE THRANE

HANNE REIFF

Ledende assessor og udviklingschef Karen 

Jensen fratrådte i oktober 2014 for at gå på 

pension.

Karen har været ansat i DANAK siden 1996. 

Karen har i alle årene arbejdet med akkredite-

ring af inspektions- og certificeringsorganer. 

Karen var i perioden 1999 til 2010 sektionsle-

der i sektionen for akkreditering til inspektion 

og certificering. Herefter har Karen som 

udviklingschef arbejdet med vurdering og 

implementering af nye ordninger.

Karen har udført mange peer-evalueringer af 

akkrediteringsorganer for EA og været DANAK’s 

repræsentant i de EA og IAF komiteer, der god-

kender akkrediteringsorganer som medunder-

skrivere af de gensidige anerkendelsesaftaler. 

Karen har desuden deltaget aktivt i det interna-

tionale samarbejde i EA og IAF.

KAREN JENSEN
Ledende assessor Jens Ostermann fratrådte i 

juni 2014 for at gå på pension.

Jens var ansat i DANAK fra 2009, hvor han 

arbejdede med akkreditering af certificerings-

organer.

JENS OSTERMANN
FRATRÅDT

TILTRÅDT

PERSONALIA
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For yderligere oplysninger se DANAK’s hjemmeside www.danak.dk

NYE AKKREDITERINGER/GODKENDELSER

KURSER
 Grundkursus   Dato Tilmeldingsfrist

DS/EN ISO/IEC 17020:2012  4.-5. marts 2015 9. januar 2015

Overensstemmelsesvurdering – Særlige krav til forskellige typer inspektionsorganer

DS/EN ISO 15189:2013  15.-17. april 2015 16. februar 2015

Medicinske laboratorier – Særlige krav til kvalitet og kompetence

DS/EN ISO 17025:2005  20.-22. maj 2015 20. marts 2015

Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence

Akkreditering af inspektionsorganer

 9100 BV Industry Inspektion af offshore anlæg og trykbærende udstyr

Akkreditering af laboratorier

0539 Intertek Akkreditering til kalibrering af volumen

0541 National Oilwell Akkreditering til prøvning af konstruktionsmaterialer

0545 Krasnoyarsky Akkreditering til prøvning af fødevarer

0552 Danish Agro Akkreditering til prøvning af landbrugsprodukter

0554 Eu Akkreditering til prøvning af miljøprøver

0555 Eurofins Vand Akkreditering til prøvning af miljøprøver
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NYE ELLER REVIDEREDE DOKUMENTER FRA ILAC 
(International Laboratory Accreditation Cooperation)
Alle dokumenterne kan hentes på ILAC’s hjemmeside: www.ilac.org

NYE ELLER REVIDEREDE DOKUMENTER FRA DANAK 
Alle dokumenterne kan hentes på DANAK’s hjemmeside: www.danak.dk

NYE ELLER REVIDEREDE DOKUMENTER FRA EA 
(European Co-operation for Accreditation)

NYE ELLER REVIDEREDE DOKUMENTER FRA IAF 
(International Accreditation Forum, Inc.)

Alle dokumenterne kan hentes på EA’s hjemmeside: www.european-accreditation.org

Alle dokumenterne kan hentes på IAF’s hjemmeside: www.iaf.nu

Ref. nr. Titel Udgivet Status

IAF ID1 IAF Informative Document for QMS and EMS Scopes of Accreditation Juni 2014 Ny

IAF ID 8 IAF Informative Document for the Transition of Food Safety Juli 2014 Ny

 Management System Accreditation to ISO/T22003:2013 from ISO/TS

 22003:2007

IAF MD 13 Knowledge Requirements for Accreditation Body Personnel for Information  Juni 2014 Ny

 Security Management Systems (ISO/IEC 27001)

IAF MD 14 Application of ISO/IEC 17011 in Greenhouse Gas Validation and Verification  Juni 2014 Ny

 (ISO 14065:2013)

IAF MD 15 IAF mandatory document for the collection of data to provide indicators of  Juli 2014 Ny

 management system certification bodies’ performance

IAF MD 16 IAF mandatory document Application of ISO/IEC 17011 for the Accreditation of  Oktober 2014 Ny

 Food Safety Management Systems (FSMS) Certification Bodies

IAF PL5 Structure of the International Accreditation Forum Inc. November 2014 Revideret

IAF PR4 Structure of the IAF MLA and List of IAF Endorsed Normative Documents. Issue 6 November 2014 Revideret

Ref. nr. Titel Udgivet Status

AMC 15 Akkreditering til certificering af ledelsessystemer og personer samt til verifikation Juni 2014 Ny 

 - Omfang af DANAK’s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) 

AMC 16 Implementering og overgangsfrist for ny udgave af DS/ISO/TS 22003  August 2014 Ny

AML 24 Syn af rouletter Juni 2014 Ny

AB 6 Akkreditering til certificering Oktober 2014 Revideret

AB 17 Inspektion. Bestemmelser og anvendelse af DS/EN ISO/IEC 17020:2012 November 2014 Revideret

AB 19 Akkreditering til ISO 17020 i kombination med ISO 17025 November 2014 Ny

Ref. nr. Titel Udgivet Status

AMC 15 Akkreditering til certificering af ledelsessystemer og personer samt til verifikation Juni 2014 Ny 

 - Omfang af DANAK’s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) 

AMC 16 Implementering og overgangsfrist for ny udgave af DS/ISO/TS 22003  August 2014 Ny

AML 24 Syn af rouletter Juni 2014 Ny

AB 6 Akkreditering til certificering Oktober 2014 Revideret

AB 17 Inspektion. Bestemmelser og anvendelse af DS/EN ISO/IEC 17020:2012 November 2014 Revideret

AB 19 Akkreditering til ISO 17020 i kombination med ISO 17025 November 2014 Ny

Ref. nr. Titel Udgivet Status

ILAC P15 Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies Juni 2014 Ny

ILAC P9 ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing Juni 2014 Revideret

ILAC G19 Modules in a Forensic Process August 2014 Ny

Ref. nr. Titel Udgivet Status

EA-INF/01 List of EA publications Revideres løbende

EA-INF/02 Contact Persons of EA Full and Associate members, Contracts of Co-operation, 

 Recognised Stakeholders and Observers Revideres løbende

EA-INF/03 EA Multilateral and Bilateral Agreements and Signatory Lists Revideres løbende

EA-1/06 EA multilateral agreement criteria for signing policy and procedures for  November 2014 Revideret

 development 

EA-1/17A-S1 Supplement 1 Criteria for membership Juni 2014 Revideret
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