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Emnerne er derefter blevet opdelt i de mål, som vi mener, at det er nødvendigt at opfylde
for at være et nationalt akkrediteringsorgan. Disse er angivet som mål under missionen i
strategien. De handlinger, vi vil udføre for at blive et endnu bedre akkrediteringsorgan –
altså for at øge værdien af det, vi laver, er angivet under visionen.
Tanken er, at strategien skal kunne udbygges til en ny resultatkontrakt med Sikkerhedsstyrelsen, sådan at vi får fastlagt, hvilke resultatkontraktmidler der vedrører driften dvs.
missionen, og hvilke der vedrører udviklingen dvs. visionen.
Der skal opstilles kriterier for målene i resultatkontrakten, for at gøre opfyldelsen af missionen
målbar. Endvidere skal der kunne angives målbare mål i handlingsplanerne for vores
udvikling mod visionen.
Det er planen, at kriterier og handlingsplaner skal udarbejdes i forbindelse med de årlige
resultatkontrakter og forankres i resultatkontrakten, hvor det er hensigtsmæssigt.
Kommentarer og forslag til strategien er velkomne. Strategien vil blive drøftet i sektorudvalgene og på akkrediteringsdagene med henblik på endelig godkendelse på DANAK’s
bestyrelsesmøde i juni.
Strategiplanen kan downloades fra www.danak.dk

Nyt

TEST Reg.nr. XXXX

2

REGNSKAB 2014
Jesper Høy, jh@danak.dk, tlf. 77 33 95 33
DANAK’s regnskab for 2014 viser et overskud
på 299 t.kr. Resultatet er væsentligt større
end det budgetterede underskud på 564 t. kr.
Årsagen til at resultatet er bedre end forventet er, at prisforhøjelsen på transporthonoraret har givet flere indtægter end
forventet, og at kursusaktiviteten har været
større end forventet.
Prisændringer
På baggrund af resultatet for 2014, har
DANAK fået råderum til at ændre prispolitikken. Derfor har DANAK’s bestyrelse besluttet
at ændre priserne som følger:

•

•

•

Betaling for udenlandske assessorers
transporttid ved besøg i Danmark
bortfalder fra starten af 2015. I stedet
faktureres rejse- og opholdshonorar på
samme måde som for danske assessorer.
Fra starten af 2015 faktureres udenlandske assessorers arbejdstid med DANAK’s
faste timesats. De faktiske udgifter til
transport viderefaktureres ikke længere,
men der opkræves standard rejse- og
opholdshonorar.

sådan at satsen nu er den samme for
alle besøgsdage.
•

Beregning af besøgstid ændres, så der
pr. 1. april 2015 ikke bliver faktureret
for eksterne assessorers frokostpause.

Ved ændring af prispolitikken tages der
forbehold for, at prisnedsættelserne kan
resultere i en senere stigning i timeprisen
ud over den årlige pris- og lønregulering,
hvis prisændringerne på længere sigt giver
uacceptable underskud.

1. april 2015 er rejse- og opholdshonorar
blevet ændret til 2.000 kr. pr. besøgsdag,
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INTERNATIO
BESØG FRA SADCAS
Vagn Andersen, va@danak.dk, tlf. 77 33 95 36
DANAK havde den 21.-23. januar 2015
besøg af Maureen P. Mutasa, Chief Executive
Officer, SADCAS, som er et multi economy
akkrediteringsorgan for 13 lande i det sydlige
Afrika (se www.sadcas.org).
SADCAS er etableret som akkrediteringsorganet for Southern African Development
Community (SADC) og har hovedsæde i
Botswana.
Maureen henvendte sig i efteråret 2014 til
DANAK for at aftale et 3 dages besøg. Formålet med besøget var at udveksle erfaringer
mellem SADCAS og DANAK og idéer til den
fortsatte udvikling af SADCAS.
Programmet for besøget var:
• DANAK’s ledelse og organisation, herunder lovgivning om akkreditering i Danmark
• Samarbejde med myndigheder, sektor-

udvalg og andre interessenter, herunder
markedsføring af akkreditering
• Krav og procedurer ved akkreditering af
laboratorier, certificerings- og inspektionsorganer
• DANAK’s kvalitetsstyringssystem og anvendelse af IT løsninger i behandlingen af
kundesager
• DANAK’s internationale aktiviteter, herunder den europæiske lovgivning om
akkreditering
Maureen har udarbejdet en rapport om sit
besøg hos DANAK, hvori det bl.a. konkluderes at:

udvikles en model for, hvordan der i
national lovgivning refereres til SADCASakkrediteringer
• Finansieringen af udvikling af nye produkter og internationale aktiviteter skal
styrkes, når SADCAC’s strategiske planer
skal revideres
• Der ved indgåelse af bi- eller multilaterale
handelsaftaler bør refereres til de internationale MLA-aftaler på akkrediteringsområdet
Vi ser frem til at møde Maureen igen ved
møder i ILAC og IAF, og vi vil fortsat støtte
SADCAS i arbejdet frem mod at blive godkendt under IAF- og ILAC-aftalerne om
gensidig anerkendelse af certifikater og rapporter udstedt af akkrediterede virksomheder.

• Der er en lang række områder, hvor SADC
landene i deres lovgivning med fordel kan
anvende akkreditering, samt at der bør

Nyt
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ONALT NYT
NORDISK-BALTISK MØDE OM
AKKREDITERING INDEN FOR CERTIFICERING
Emil Dyrelund Jakobsen, edj@danak.dk, tlf. 77 33 95 46
I år var det svenske akkrediteringsorgan
SWEDAC vært for det årlige møde for nordiske og baltiske akkrediteringsorganer.
Formålet med de årlige møder er at udveksle
holdninger og erfaringer samt at harmonisere
fremgangsmåder og fortolkninger af akkrediteringsstandarderne. Desuden bidrager
møderne til, at certificeringsorganerne bliver
mødt med de samme krav fra landenes
akkrediteringsorganer.

Emnerne på mødet dækkede bredt, bl.a.:
• Drøftelse af erfaringer med implementeringen af de nye akkrediteringsstandarder
med frister i 2015
• Forhold i relation til upartiskhed og
uvildighed

• Forskellige forhold i forbindelse med
notificering og implementering af nye
direktiver
Der deltog lidt mere end 20 ledende assessorer inden for certificering i mødet, der blev
holdt i januar i Borås nær Göteborg.

• Indhold i auditplan og program

Nyt
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CERTIFICERINGSORGANERS OPLYSNINGER
OM UDENLANDSKE AKTIVITETER
Allan Munck, amu@danak.dk, tlf. 77 33 95 45
Sidste år blev DANAK’s akkrediteringsbestemmelse AB 6 udvidet med krav om at certificeringsorganer skal indsende oplysninger
om deres aktiviteter i udlandet. Dette krav
var besluttet i IAF og meddelt i IAF MD 12.

sessystemer. Kravene omfatter oplysning om
antal udstedte akkrediterede certifikater, antal
auditorer, antal certifikater overført fra andre
certificeringsorganer, antal audit udført for
sent samt antal auditdage.

I IAF MD 15 er der formuleret yderligere krav
om fremsendelse af oplysninger, som er
afgrænset til at omfatte certificering af ledel-

Disse krav vil også blive tilføjet i AB 6, og
DANAK vil udvide det skema, der bliver sendt
ud en gang årligt til indhentning af oplysninger.

De tidligere meddelte og de nye krævede
oplysninger er generelt information, som
DANAK har behov for i forbindelse med
besøg for alle typer akkreditering. Det har
derfor været overvejet at bede om de anførte
oplysninger for alle årligt. I første omgang er
det dog blevet besluttet kun at anføre de
oplysninger som fremgår af IAF MD 12 og 15.

NYE UDGAVER AF DS/EN ISO 9001
OG DS/EN 14001
Allan Munck, amu@danak.dk, tlf. 77 33 95 45
Standarderne forventes udgivet til efteråret.
Som følge af den store interesse har IAF
allerede i januar og februar i år udgivet
dokumenter om indførelsen af henholdsvis

ISO 9001: 2015 og ISO 14001: 2015 (IAF ID 9
og 10). DANAK vil udgive en akkrediteringsmeddelelse på dette grundlag om betingelser
og proces for akkreditering til de nye udgaver

og om termin for ophør af akkreditering til
de nugældende udgaver af standarderne.

AMC 15 OM MARKBESØG VED
PRODUKTCERTIFICERING
Allan Munck, amu@danak.dk, tlf. 77 33 95 45
DANAK skal regelmæssigt overvære bedømmelserne for de ordninger, hvor certificeringsorganerne udfører bedømmelser hos deres
kunder. Det er det, der populært kaldes
markbesøg. Sidste år udgav DANAK en
akkrediteringsmeddelelse AMC 15 for at
informere om omfanget af markbesøg på de
enkelte områder.
AMC 15 omfattede i første omgang certificering af ledelsessystemer og certificering af
personer samt verifikation. Den er blevet
udvidet med et afsnit om markbesøg for
certificering af produkter. Omfanget af markbesøg for alle typer certificering er nu beskrevet. På baggrund af erfaring er akkrediteringsmeddelelsen desuden blevet tilrettet
enkelte steder for at tydeliggøre hensigten.
Det forventes, at der senere i år vil blive udgivet en tilsvarende akkrediteringsmeddelelse
om markbesøg for akkreditering til inspektion.
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NYT OM AKKREDITERINGSSTANDARDER
Allan Munck, amu@danak.dk, tlf. 77 33 95 45
ISO/IEC 17021-1 erstatter ISO/IEC 17021
Udarbejdelsen af den nye standard for krav til
organer, der certificerer ledelsessystemer, har
været ude i en sidste høringsrunde (Final
Draft International Standard, FDIS), som sluttede den 5. maj. Det er forventningen, at den
færdige standard bliver udgivet i løbet af
sommeren.
Standarden skulle have været udgivet i april
efter ISO’s nye fleksible regler, men man
fandt efterfølgende ud af, at der skulle gennemføres en yderligere høringsrunde, da
standarden udarbejdes efter Wien-aftalen.
Som meddelt i sidste nummer af DANAK-Nyt
er der besluttet en overgangsperiode, så
ISO/IEC 17021:2011 skal være erstattet af
ISO/IEC 17021-1 senest 2 år efter udgivelsen.
En dansk oversættelse af standarden forventes udgivet et par måneder efter udgivelsen
af den internationale standard.
DS/EN ISO/IEC 17043:2010 fortsætter
– nok
ISO 17043 blev udgivet for 5 år siden, og det
er derfor tid til at beslutte, om den skal revideres. Fra dansk side har vi stemt for, at den
nuværende udgave fortsætter 5 år mere, da
vi ikke umiddelbart ser noget særligt behov
for revision. Resultatet af afstemningen er
endnu ikke kendt.

Ved det første møde blev der brugt kræfter
på at ombryde teksterne fra den gamle standard til en struktur, der svarer til ISO/IEC
17020 ud fra ISO CASCO’s bestemmelser.
Desuden er der i ISO CASCO for nogle år
siden udarbejdet krav til generelle elementer i
standarderne mht. upartiskhed, fortrolighed,
håndtering af klager og appeller samt ledelsessystem, som er blevet indføjet.
Det er den største arbejdsgruppe i ISO
CASCO’s historie med over 70 deltagere,
hvoraf de 7 deltog over internettet. Med 3
formænd i gruppen har det været nemt at
dele gruppen i 3 og fordele emnerne på grupperne, for derved at effektivisere processen.
For yderligere at effektivisere processen med
udarbejdelse af standarder har CASCO indført
mulighed for, at arbejdsgruppens deltagere
kan indtaste forslag til ændringer inden næste
møde på CASCO’s website. Her er der efter
første møde modtaget over 1500 kommentarer. Disse bliver gennemgået af formænd
og ISO’s sekretær som forberedelse til næste
møde.
Status for revision af ISO 17011
Det tredje møde i arbejdsgruppe 42 blev
gennemført den 11-13. maj, og det første

udkast (Committee Draft) bliver nu sendt til
høring (CD 1). Efter planen vil den færdige
standard udkomme i maj 2017.
Som for revisionen af ISO 17025 har den indledende proces været at ombryde teksterne
fra den gamle standard til en tilsvarende struktur, som den, der er anvendt i standarderne
for akkreditering til inspektion og til certificering. Efterfølgende er krav fra dokumentet
”Common Elements in ISO/CASCO standards”
tilføjet. Endelig er en række dokumenter fra
ILAC, IAF m.fl. gennemgået og tekster herfra
tilføjet. Mange af teksterne er dog efterfølgende fjernet igen, da de var sektorspecifikke
eller af andre årsager ikke blev vurderet at
være passende i standarden.
Efter det andet møde i arbejdsgruppen blev
der indsendt over 1200 forslag fra deltagerne. Arbejdsgruppens to formænd havde
gennemgået dem inden behandlingen på det
tredje møde og udvalgt nogle som kritiske/
væsentlige til særlig drøftelse.
Der har været stor interesse for revisionen
af ISO 17011, og der er over 50 deltagere i
arbejdsgruppen.

Ved indførelsen af ISO 17043 var der en overgangsperiode på 2 år, og erfaringen med
standarden er derfor begrænset. Desuden
kan det være en fordel at afvente udgivelsen
af den nye version af ISO 17025, da ISO
17043 har en tilsvarende opbygning, og har
flere lignende krav. Den skal desuden ofte
anvendes af virksomheder, der også ønsker
at opfylde kravene i ISO 17025.
Processen med revision af ISO/IEC 17025
Det første møde i arbejdsgruppe 44 har
været afholdt i februar, og det næste afholdes 2-4. juni, hvor et ”færdigt” internt
udkast forventes udarbejdet (Working Draft,
WD). Efter endnu et møde, der p.t. er planlagt til 18-20. august, skal et udkast være
klar til at kunne udsendes til høring
(Committee Draft, CD). Efter planen vil
den færdige standard kunne udsendes i
maj – juni 2017.
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REVISION AF GUIDE TO UNCERTAINTY
IN MEASUREMENT (GUM)
Erik Øhlenschlæger, eoe@danak.dk, tlf. 77 33 95 60
Guide to Uncertainty in Measurement, i daglig tale kaldet GUM, er det referencedokument, som estimering af usikkerhed baseres
på, inden for de vidt forskellige videnskabelige områder, hvor der akkrediteres laboratorier. I de fleste tilfælde bliver GUM ikke
benyttet direkte, men gennem sektorspecifikke dokumenter, som er baseret på GUM.
Dette fremgår eksempelvis af akkrediteringsbestemmelserne for usikkerhedsestimering
AB11, AB12 og AB13. Metoderne i GUM
indgår desuden i utallige standarder fra f.eks.
ISO og OIML.
Den nuværende GUM er på papiret fra 2008,
men er alt i alt uændret siden sin første
udgivelse i 1993, og er udarbejdet af Joint
Committee for Guides in Metrology, JCGM.
Denne komite er dannet af organisationerne
BIPM, IEC, IFCC, ILAC, ISO, IUPAC, IUPAP og
OIML, og udgivelsen af dokumenter udarbej-

det af JCGM baseres på konsensus. Der er
to arbejdsgrupper under JCGM, hvor WG1
udarbejder GUM, mens WG2 udarbejder
Vocabulary in Metrology, VIM.
Ved nytår udkom det såkaldte Committee
Draft (CD), som har været i høring i medlemsorganisationerne. I den forbindelse
indhentede ILAC mange kommentarer fra
akkrediteringsorganerne. De indgår i de mere
end 500 kommentarer, som WG1 har fået til
den reviderede GUM. De to væsentligste
ændringer er, at formlen til beregning af
usikkerhed for Type A evaluering (statistisk
beregning) er ændret, og at effektive frihedsgrader bortfalder i Type B evaluering. Dette
vil i særlige tilfælde kunne betyde, at usikkerheder evalueret med den nye GUM vil kunne
være anderledes (højere) end de, som evalueres med den gamle GUM. Langt overvejende
vil ændringerne ikke have praktisk betydning

for evaluering af usikkerheden, da de statistiske bidrag er beskedne, og antallet af
frihedsgrader er stort. Til gengæld kan brug
af usikkerheden blive påvirket betydeligt, da
udkastet til ny GUM tillader fire forskellige
rapporteringsformer. Det kan potentielt
skabe forvirring blandt laboratoriernes
kunder og blandt myndigheder.
DANAK er dybt involveret i arbejdet med den
nye GUM i kraft af sin rolle som Convener
for ILAC WG Calibration. Det forventes dog,
at den endelige udgave kan komme til at se
meget anderledes ud end den CD version,
som har været til kommentering. ILAC yder
den nye GUM stor opmærksomhed i erkendelse af, at mere end 45.000 akkrediterede
laboratorier er afhængige af indholdet i den
ny GUM og af, hvordan den skal implementeres.
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ENERGISYN I STORE
VIRKSOMHEDER
Niels-Christian Dalstrup, ncd@danak.dk, tlf. 77 33 95 47
EU stiller krav om energisyn
Et af de væsentlige områder i EU’s energieffektiviseringsdirektiv (2012/27/EU af 25.
oktober 2012) er kravet i artikel 8 om, at alle
store virksomheder skal foretage et energisyn
senest den 5. december 2015 og derefter
foretage et nyt energisyn minimum hvert 4. år.
Dette er implementeret i Danmark ved
Klima-, Energi- og Bygningsministeriets
bekendtgørelse nr. 1212 af 19. november
2014. I denne bekendtgørelse er store virksomheder defineret som virksomheder med
mere end 250 fuldtidsansatte og en årlig
omsætning på 50 millioner euro eller en årlig
balance på 43 millioner euro.
Krav til indhold i det obligatoriske energisyn
er fastlagt i bekendtgørelsens kapitel 2.
Bekendtgørelsens § 7 giver imidlertid mulighed for, at omfattede virksomheder kan

opfylde krav om energisyn ved at implementere og vedligeholde et energiledelsessystem
i henhold til DS/EN ISO 50001, som er certificeret af et akkrediteret certificeringsorgan.
Der bliver endvidere givet mulighed, for at de
omfattede virksomheder kan implementere
og vedligeholde et miljøledelsessystem i henhold til DS/EN ISO 14001. Denne indeholder
en energigennemgang svarende til punkt
4.4.3 i DS/EN ISO 50001. Miljøledelsessystemet skal være certificeret af et akkrediteret
certificeringsorgan, hvor akkrediteringsområdet omfatter nævnte krav til en
energigennemgang.

Certificeringsorganer, der er akkrediteret til at
certificere miljøledelse for overensstemmelse
med DS/EN ISO 14001, og som ønsker at
certificere miljøledelsessystemer, hvor en
energigennemgang er omfattet, skal ansøge
om akkreditering eller udvidelse af en eksisterende akkreditering. Her stiller DANAK krav til
kompetence vedrørende energigennemgang
hos certificeringsorganet.
DANAK har udgivet en akkrediteringsmeddelelse, AMC17, med retningslinjer for
certificeringsorganer, der ønsker at certificere
et energiledelses- eller miljøledelsessystem,
hvor energisyn er integreret.

Dette betyder, at certificeringsorganer, der
allerede er akkrediteret til certificering af
energiledelsessystemer i henhold til DS/EN
ISO 50001 ikke skal foretage sig yderligere.

Nyt
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EUROPEAN COMMISSION INITIATIVE
ON BREAST CANCER (ECIBC)
Henrik Lykkegaard Jørgensen, hlj@danak.dk, tlf. 77 33 95 54

EU-kommissionen har taget initiativ til udvikling af et europæisk kvalitetssikringsskema for
at forbedre diagnose og helbredelse af brystkræft og for at harmonisere medlemslandenes indsats mod brystkræft og andre kræftformer.
Til forbedring af alle faser i et brystkræftforløb fra screening til behandling, skal de eksisterende europæiske guidelines for screening
og diagnose af brystkræft revideres. Derudover skal der udarbejdes kvalitetsstandarder

for de øvrige faser i et behandlingsforløb. For
at sikre implementering og efterlevelse af
disse standarder, skal de understøttes af
akkreditering. Dette skal dels ske som direkte
akkreditering af undersøgelser og diagnostik
som patologi og billeddiagnostik efter ISO
15189, og dels som akkrediteret certificering
og inspektion af andre faser i forløbet.

kontrakt med JRC til udvikling af akkrediteringsaspektet i European Quality Assurance
Scheme. DANAK er repræsenteret i en
arbejdsgruppe, som EA har nedsat til varetagelse af denne opgave.
Projektet, som løber over 2 år, er fortsat i sin
indledende fase.

Projektet bliver ledet af EU’s forskningscenter
Joint Research Center (JRC). European cooperation for Accreditation (EA) har indgået

Nyt
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AKKREDITERING AF MEDICINSKE
LABORATORIER – HISTORIE OG UDVIKLING
Henrik Lykkegaard Jørgensen, hlj@danak.dk, tlf. 77 33 95 54

World
Accreditation Day
9 June 2015
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Accreditation: Supporting the Delivery of Health and Social Care

Verdens Akkrediteringsdag den 9. juni 2015
har i år fokus på akkreditering af ydelser på
social- og sundhedsområdet, herunder de
medicinske laboratorier. Kvalitetskravene på
sundhedsområdet er blandt andet drevet af
at opfylde behov for sikkerhed og tillid hos
patienterne og det kliniske personale med
ansvar for patientpleje og behandling. Akkreditering spiller en aktiv og væsentlig rolle i
bidraget til, at patienter, det kliniske personale
og andre brugere af de medicinske laboratorier kan have tillid til laboratoriernes ydelser.
Sådan begyndte det
I Danmark tog akkreditering af medicinske
laboratorier sin begyndelse i 1980’erne med
analyse af bly i blod. Analysen bliver udført
som en del af helbredsundersøgelsen for
ansatte, der eksponeres for bly i arbejdsmiljøet. I Bekendtgørelse 562 fra 1985
”Bekendtgørelse om arbejde med metallisk
bly og dets ionforbindelser” er der fastsat
følgende krav: ”Analyselaboratoriet skal være
autoriseret af Statens Tekniske Prøvenævn
til at udføre blodblymålinger”. Der var altså
tale om et lovkrav om autorisation af de
udførende laboratorier. Den første ”autorisation” blev givet til Unilabs i 1981.
De første klinisk biokemiske laboratorier blev
akkrediteret efter den generelle prøvningsstandard ISO 17025 i 1998. Det første laboratorium var det daværende Københavns
Praktiserende Lægers Laboratorium, KPLL.

Et par år senere i 2001 blev, som det første
hospitalslaboratorium, Klinisk Biokemisk
Afdeling på Amager Hospital akkrediteret.
Erfaringen med anvendelse af ISO 17025
som akkrediteringsstandard for de medicinske
laboratorier viste, at standarden havde visse
mangler i forhold til de specifikke krav og
termer, der anvendes i et medicinsk laboratorium. Dette førte til udgivelsen af ISO 15189
”Medicinske laboratorier – krav til kvalitet og
kompetence”. Klinisk Biokemisk Afdeling på
Gentofte Sygehus blev, som det første medicinske laboratorium, akkrediteret i henhold til
denne standard i 2004. Herefter fulgte Århus
Universitetshospital Risskov, Klinisk Biokemisk
Afdeling og året efter Regionshospitalet Silkeborg, Klinisk Biokemisk Afdeling. Der er i dag
(maj 2015) 22 klinisk biokemiske laboratorier
akkrediteret efter ISO 15189.
Andre medicinske specialer
ISO 15189 er beregnet til at blive anvendt
inden for alle fagområder for medicinske
laboratorier. Udviklingen af molekylærbiologien og genetiske undersøgelser har gennemgået en markant udvikling, og molekylærbiologiske teknikker finder i dag bred anvendelse.
DANAK har da også oplevet en markant
vækst i antal akkrediterede laboratorier inden
for genetik, siden Kennedy Centret blev
akkrediteret som det første i 2011. Der er nu
akkrediteret seks genetiske laboratorier efter
ISO 15189, ligesom flere klinisk biokemiske
afdelinger har udvidet deres akkrediterings-

område med genetik og molekylærbiologiske
teknikker.
Klinisk mikrobiologi og patologi er to nye
områder, hvor akkreditering stadig er i en indledende fase. Den første, og foreløbig eneste,
akkreditering efter ISO 15189 på klinisk mikrobiologi, blev givet til Klinisk Biokemisk Afdeling
i Odense i 2014. Statens Serum Institut har
dog været akkrediteret inden for mikrobiologi
siden 1998, men det er efter ISO 17025.
Patologien fik sin første akkreditering i 2012
med akkreditering af det private laboratorium
IN-LAB Medico, og Klinik for Vækst og Reproduktion på Rigshospitalet fik udvidet deres
akkreditering med patologi i marts 2015.
Vurderet ud fra deltagerne på DANAK’s
grundkursus i ISO 15189 oplever DANAK en
voksende interesse for akkreditering inden for
begge specialer.
Flere på vej
Akkreditering af medicinske laboratorier er
frivillig for laboratorierne. Der er i dag 32
akkrediterede medicinske laboratorier, som
repræsenterer hovedparten af de danske
regioner, og flere ansøgninger er under
behandling. Kombinationen af at så mange
laboratorier frivilligt bliver akkrediteret og at
flere er på vej, må betyde, at akkreditering er
et nyttigt værktøj til at opfylde behov for sikkerhed og tillid hos patienter og personale
med ansvar for patientpleje og behandling.
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Opmåling i tanken, fotograf Jan Iansen

Opmåling ovenpå flydetaget, fotograf Jan Iansen

KALIBRERING AF STORE TANKANLÆG
Erik Bruun Lorentzen, ebl@danak.dk, tlf. 77 33 95 62
Når man handler med flydende produkter,
der opbevares i store tanke, for eksempel
olie, skal sælger og køber være enige om den
leverede mængde. En hensigtsmæssig måde
at kontrollere den leverede mængde på kan
være at måle væskehøjden i selve tanken.
Intertek Denmark A/S udfører opmålinger af
store tanke i Nordeuropa. Disse tanke anvendes typisk til opbevaring af olieprodukter, og
det samlede tankvolumen i forbindelse med
raffinaderier og terminalhavne kan være op
til 100 millioner liter.
Intertek Denmark A/S ansøgte for et par år
siden om at blive akkrediteret til tankopmåling, som i måleteknisk forstand er en kalibreringsaktivitet. Der findes kun ganske få virksomheder af denne art på verdensplan, og
nøjagtige og sporbare målinger af så store
genstande kan være ganske udfordrende.
Derfor kom det tidligt i akkrediteringsforløbet
på tale, at Intertek Denmark kunne henvende
sig til Dansk Fundamental Metrologi A/S
(DFM), for at få støtte til udvikling af software

til at analysere den store mængde af måledata og til at vurdere måleusikkerheden på
resultaterne.
Den løsning, man kom frem til, er baseret på
DFM’s multivariate dataanalyseværktøjer.
Dataanalysen omfatter væsentlige korrektioner
fra effekter såsom tankens tilt, varmeudvidelse,
forskydning forårsaget af et flydende tag
samt tankens deformation som følge af tryk
af væsken, hvilket igen afhænger af væskeniveauet, densiteten og tankmaterialet.
Der er to overordnede metoder for enhver
tank, uanset om det er en stationær tank
eller en vej-, jernbane- eller skibstank. Man
kan enten kalibrere volumetrisk, dvs. ved at
tilføre målte mængder af væske (vand), som
efterfølgende kasseres, eller man kan foretage en opmåling af tankens sider og bund
og efterfølgende beregne volumen.
Volumetrisk kalibrering
Normalt kalibreres tankvogne og mindre
tanke (under 3 meter i diameter) ved volume-

triske metoder, mens større tanke kalibreres
ved opmåling. Fødevaretanke, f.eks. bryggeriog vintanke, kan kalibreres på begge måder
eller undertiden ved en kombination af metoderne.
Den volumetriske metode kræver anvendelse
af kalibrerede væskemålere, hvilket i sig selv
ikke er urealistisk, men for meget store tanke
er opfyldning og efterfølgende fjernelse af de
store mængder vand, der måske endda er
forurenet, ofte umulig. Hertil kommer tidsforbruget. Det tager flere dage at fylde, tømme
og rengøre en tank med et grundplan på
størrelse med en halv fodboldbane. Kalibrering ved opmåling er derfor den eneste realistiske mulighed, da tidsforbruget kan måles i
ganske få timer.
Kalibrering ved opmåling
Tankkalibrering, der foretages på nybyggede
tanke eller i forbindelse med serviceeftersyn,
er baseret på måling af et stort antal koordinater på den indvendige tankoverflade. Til
målingen anvendes en såkaldt totalstation,
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Kontrolmåling af pejlehøjde, fotograf Jan Iansen

der under målingen er opstillet på et kendt
punkt inde i tanken. Totalstationen er en
moderne teodolit (i princippet svarende til
den, som en landmåler anvender) med et
integreret laserbaseret afstandsmåleapparatet
og en computer, som er i stand til at gemme
oplysninger om afstande og vinkler ud til de
målte koordinater. Metoden er beskrevet i
ISO 7507-4: Internal electro-optical distanceranging method. Der måles omkredse på alle
ringene, som tanken er opbygget af, bunden
opmåles, og alle fittings (rør, huller, radiatorer,
mv. såkaldt deadwood) der har indflydelse på
indholdet, måles op. Denne metode tager
hensyn til tilt og afvigelser fra den perfekte
matematiske form på tankens sider og bund.
Den efterfølgende beregning danner grundlag for udstedelse af kalibreringscertifikatet,
hvori der indgår en tanktabel, som altså er en
tabel, der angiver tankens indhold som funktion af væskehøjden i tanken.
Ved hjælp af tanktabellen kan tankoperatøren til hver en tid bestemme tankens indhold,

ved at bestemme væskestanden i tanken. I
praksis gøres det ved at måle fra et referencepunkt i toppen af tanken gennem et pejlerør
og ned til væskeoverfladen. Hertil anvendes
lasermåleudstyr eller kalibrerede målebånd.
Tankens indhold bestemmes altså i praksis
ved at måle, hvor meget der mangler for at
den er fuld.
Vedligeholdelseseftersyn
Her skal man forestille sig en tank, der typisk
er lige så stor som et fodboldstadion. Tankens
sider, der er lavet af centimetertykke stålplader, belastes af trykvariationer fra gentagne
ændringer af væskestanden, og der kan forekomme korrosion af pladerne og de øvrige
konstruktionsdele. Desuden kan der aflejres
slam og andre partikler i tanken, som med
jævne mellemrum skal fjernes. Ved serviceeftersyn tømmes tanken, der skæres hul i siden
for passage af mandskab og udstyr, og der
foretages afrensning, korrosionskontrol og
evt. overfladebehandling. Nødvendige reparationer af tanken og tilhørende udstyr udføres,
der lægges ofte ny bund i tanken, og endelig

foretages der kalibrering, før tanken svejses til
igen.
Udover førstegangskalibrering af nye tanke
anbefaler, standarden, at tanke i drift rekalibreres hvert 10. år, eller når der er foretaget
ændringer på konstruktionen.
De indsamlede data kan bearbejdes til at
beskrives tankens historik, og kan være uvurderlige for sammenligning med tidligere eller
senere data til at bestemme tankens vedligeholdelses- og konstruktionsmæssige tilstand.
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AKKREDITERING GIVER FØ
Charlotte Thrane, ct@danak.dk, tlf. 77 33 95 40
Tillid, kvalitet, merværdi og produktdifferentiering er nogle af de værdier, som akkreditering kan tilføre fødevarer. Akkreditering kan
derfor give fødevarer en større værdi for både
forbrugere og producenter. Kvalitetsmærker
på fødevarer kan være med til at ”sælge”
produkterne.
Akkrediteret certificering af fødevarer er med
til at give forbrugeren og markedet en større
tillid til, at produktet lever op til veldefinerede
krav såsom krav til produktets oprindelse eller
den fødevaremæssige sikkerhed.
For fødevareproducenterne kan akkrediterede
certificerede kvalitetsmærker åbne døre til
de nationale og internationale markeder.
Kvalitetsmærkerne sikrer en produktdifferentiering, så producentens varer adskiller sig
fra konkurrentens, hvilket kan have stor
betydning i markedsføring og for afsætningen. Akkreditering kan også betyde en
lettere accept hos myndighederne og i visse
tilfælde mindre regulering og kontrol.
Akkrediteret certificering af produkter og
ledelsessystemer
Akkrediteret tredjepartscertificering inden for
fødevarer er baseret på certificering af produktet eller af producentens ledelsessystem.

Produkter kan certificeres af certificeringsorganer, der er akkrediteret efter ISO 17065.
Denne standard anvendes, når der er defineret specifikke målbare krav til slutproduktet.
Produktcertificering anvendes inden for både
fødevarekvalitet og fødevaresikkerhed.
Ledelsessystemer kan certificeres efter ISO
22000, som er fødevaresektorens svar på ISO
9001. Andre fødevareproducenter arbejder
under en ISO 9001-certificering alene. Akkrediteret certificering til ISO 22000 baseres på
akkreditering til DS/ISO/TS 22003 i kombination med DS/EN ISO/IEC 17021.
ISO 22000 bliver ofte anvendt inden for fødevaresikkerhed. Denne type af certificering har
ikke specifikke krav til produktet. Med denne
certificering vil virksomheden demonstrere, at
den med et akkrediteret certificeret ledelsessystem bedst muligt styrer virksomhedens
processer, sådan at den fødevaremæssige
risiko i produktionen minimeres.
Akkrediteret tredjepartscertificering
”fra jord til bord”
Inden for fødevaresektoren er der en lang
række private ordninger/regelsæt eller
såkaldte ”schemes”, der dækker fødevareproduktionen ”fra jord til bord”. Disse

omfatter primærproduktion inden for
planter, akvakultur og husdyr, forarbejdningssektoren med opdræt af dyr, samt
produktion, transport, handel og pakning
af foder og fødevarer.
Disse ordninger er enten knyttet til en produktcertificering (ISO 17065) eller til en
certificering af ledelsessystemet (ISO 17021/
ISO 22000). Eksempler på internationale
fødevareproduktordninger er GLOBALG.A.P.,
GTP, IFS og BRC.
Producenternes fordele ved akkrediteret
certificering
Inden for nogle dele af fødevaresektoren er
det muligt at være certificeret uden at være
akkrediteret certificeret. Andre steder er det
et krav, at en virksomheds certificering er
akkrediteret.
Når en virksomheds certifikat er udstedt med
akkrediteringsmærke, dvs. under en akkreditering, sikrer det, at certificeringsorganets arbejde
bliver overvåget og kontrolleret i henhold til de
internationale standarder på området. Ved
akkreditering kontrollerer og efterprøver DANAK
bl.a. certificeringsorganets ledelsessystemer,
processer, medarbejderkompetencer samt
uafhængighed og upartiskhed i dets arbejde.
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DEVARER MERE KVALITET
Hvis en fødevarevirksomhed har en akkrediteret certificering kan det være, fordi deres
kunder kræver dette, eller fordi det er et krav
fra EU eller de danske myndigheder. For
andre fødevarevirksomheder er der hverken
kundekrav eller regler om akkreditering; disse
virksomheder arbejder ”frivilligt” under
akkreditering, fordi de ser en fordel i det.

Blandt fordelene kan være differentiering af
produkterne sammenlignet med konkurrenternes og dermed mulighed for at sælge til
en højere pris.
Uanset hvorfor en fødevarevirksomhed arbejder under akkreditering, er formålet at sikre
troværdighed af sine produkter eller sin for-

måen. Den højere troværdighed giver kunder
og myndigheder større tillid til kvaliteten og/
eller sikkerheden af fødevarer.
Kvalitet af fødevarer
Kvalitet kan være objektiv og målbar – eller
den kan være subjektiv og afhænge af borgerens eller forbrugerens opfattelse af en
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Den subjektive kvalitet af en fødevare er individuel og afhængig
af den sammenhæng, hvori fødevaren købes eller konsumeres.
Herunder hører sensoriske egenskaber som smag, duft, udseende
og konsistens, eller forbrugerens holdning til fødevarens produktion eller forarbejdning (økologi, fair trade osv.).
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Procesorienterede egenskaber er især de dokumenterbare
metoder og holdninger, der ligger bag fødevarens produktion,
fx hensyn til miljø- og dyrevelfærd, økologisk dyrkning, fair trade,
ingen brug af GMO osv.
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Produktorienterede egenskaber af fødevarer er f. eks. farve,
tekstur og næringsstofindhold.
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Den objektive kvalitet af en fødevare omfatter produkt- og
procesorienterede egenskaber, der kan måles og dokumenteres, og som kan bruges bevidst af producenterne til at styre
produktets kvalitet.

Beskyttede oprindelsesbetegnelser (BOB)
Betegnelsen angiver, at en fødevare både
stammer fra og er fremstillet, forarbejdet og
tilvirket i det pågældende område.
Beskyttede geografiske betegnelser (BGB)
Betegnelsen angiver, at en fødevare stammer
fra og enten er fremstillet, forarbejdet eller
tilvirket i et afgrænset geografisk område.
F.eks. Esrom, Danablue, Bayonneskinke eller
Barolo vin.
Garanterede traditionelle specialiteter (GTS)
Betegnelsen angiver, at en fødevare er produceret ved hjælp af traditionelle råvarer efter
traditionelle produktionsmetoder eller har en
traditionel sammensætning.
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Fotograf: Rikke Madsen, Dyrenes Beskyttelse

Fortsat
fødevare. Svaret på spørgsmålet afhænger
derfor af, hvem man spørger, og hvilke fødevarer man taler om.
For forbrugerne kan kvalitet af maden være,
at det er mad, børnene gider spise, at prisen
er lav, at man kan lide smagen eller, at
maden enten er tilberedt eller er let at tilberede (convenience). Kvalitet for forbrugeren
kan også være, at fødevaren er noget særegent, fremstillet bæredygtigt eller har en
høj grad af fødevaresikkerhed.
Kvalitetsmærker på fødevarer
Forbrugeres ønsker om fødevarekvalitet har
resulteret i, at en lang række fødevarer har
kvalitetsmærker, der viser, de har en given
kvalitet.
Fødevarer, der fortæller en historie
Vadehavslam og Esrom Ost er eksempler på
særegne produkter, der kan mærkes med et
bestemt kvalitetsmærke, fordi produktet har
en historie. Mange forbrugere synes, at fødevarer, der har en særlig historie at fortælle,
har en ekstra høj kvalitet. Det er EU, der godkender produkter, der må mærkes efter
denne ordning, og andre lignende produkter
må ikke bære dette mærke.
Produkterne har enten en historie, der knyt-

ter dem til en geografisk region, eller en
oprindelse, som giver dem særegne karakteristika, der adskiller dem fra andre tilsvarende.
Fra udlandet kender vi en lang række produkter, som ”Schwarzwald skinke”, ”roquefort” og ”feta”, som har en historie, der gør,
at de kan mærkes efter ordningen.
I Danmark er det pt. Eurofins Steins Laboratorium, der er bemyndiget af Fødevarestyrelsen
til at udføre akkrediteret certificering af de
danske produkter. Der er et EU-krav om, at
certificeringen af produkterne skal udføres af
et akkrediteret certificeringsorgan.
Dyrevelfærd
I Danmark er bl.a. Dyrenes Beskyttelse (DB)
langt fremme med mærkeordninger for kødprodukter. Mærkerne indikerer, at dyrene har
været opdrættet med stort fokus på dyrevelfærd og bæredygtighed. Ordlyden på mærket er: ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse”.
Certificeringsordningen relateret til DB sikrer,
at dyrene har været opdrættet under forhold,
der er mere vidtrækkende inden for dyrevelfærd, end de gældende regler kræver.
DB Kontrol blev godkendt af myndighederne
som uvildigt kontrolorgan for frivillige mærkeordninger på oksekød (jf. EU-Forordning

1760/2000). Myndighedernes godkendelse
af DB Kontrol som uvildigt kontrolorgan på
ordningen forudsatte, at de fik en ISO17065
DANAK-akkreditering.
Efter at DB Kontrol var blevet etableret som
uvildigt kontrolorgan på oksekød, ønskede
DB, at den samme høje standard også skulle
gælde for andre produktionsgrene som svin,
slagtefjerkræ, lam m.v. En udvidelse af mærkeordningen med flere producenter i flere
produktionsgrene har yderligere været en
måde at markedsføre DB som brand på.
Det er således DB, der selv har etableret
mærkeordninger for andre dyreproduktioner
og har valgt, at disse skal udføres akkrediteret.
Mærkeordningen har betydet, at producenterne kan tage en højere pris for produkterne.
For DB handler det om at give forbrugerne
en garanti for, at merprisen for velfærdskød
afspejler, at de pågældende dyr har haft
gode dyrevelfærdsmæssige forhold.
Kvalitetssystemet skal også medvirke til en
øget efterspørgsel på mærkeordningen
(forbrugere, producenter og distributører)
gennem en højnelse af kvalitet, information
og rådgivning vedr. ordningen.
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EA MARKERER JUBILÆUM
MED NYT LOGO
Erik Bruun Lorentzen, ebl@danak.dk, tlf. 77 33 95 62
Da EA holdt generalforsamling i november
2014, godkendte medlemmerne, at EA skulle
have nyt logo fra den 9. april 2015, et mærkeår, hvor EA fejrer sit 15 års jubilæum.

Det nye design er mere moderne og omfatter
også en stjerne for at give en synlig forbindelse til Den Europæiske Union og EuropaKommissionen.

Logoet er udarbejdet af EA’s kommunikationsog publiceringskomité (CPC) for at styrke EA’s
virksomhedsidentitet i henhold til EA’s Marketings- og Kommunikationsplan 2011-2015.
Det er en del af EA’s nye visuelle identitet, og
hensigten er at give et positivt indtryk af en
organisation, der repræsenterer karakter og
kerneværdier i organisationen.

Konsolidering af EA’s virksomhedsidentitet
har været nødvendigt siden vedtagelsen af
EU-forordning (EF) 765/2008, som har ført til
en styrkelse af EA’s samarbejde med EF og
ETFA, øget samarbejde med forskellige vigtige interessenter samt anerkendelse af behovet for at fremme akkrediteringsstandarders
værdier som fortalere for europæiske regler
og politikker på internationalt plan.

Siden EA blev oprettet i 2000, er det tidligere
EA-logo blevet forældet, imens EA har udviklet en ny og mere officiel status i sit samarbejde med Europa-Kommissionen. EA-logoet
er blevet re-designet for at henlede opmærksomheden på, at EA er blevet en vigtig og
moderne samarbejdspartner både i Europa
og på verdensplan.

”Jeg er glad for at præsentere det nye EAlogo, som er med til at fejre vores 15 års jubilæum i år. Det nye logo er helt sikkert en del
af den fortsatte udvikling af EA og den forbedrede måde, EA skal kommunikere med
vores medlemmer og interessenter på” siger
Thomas Facklam, som er EA’s formand.

EA’s formand Thomas Facklam
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NY LOVGIVNING, HVOR AKKREDITERING ANVENDES
Nedenstående love og bekendtgørelser kan findes på www.retsinfo.dk
Ref. nr.

Titel

Udgivet

LOV nr. 525
Erhvervs- og
Vækstministeriet

Lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (sikkerhedsloven). Sikkerhedsstyrelsen kan bemyndige akkrediterede inspektionsvirksomheder til at
udføre kontrol af elektriske installationer og anlæg.

29-4-2015

LOV nr. 574
Klima-, Energi og Bygningsministeriet

Lov om statstilskud til el-intensive virksomheder. Virksomheder, der modtager statstilskud
efter loven, skal dokumentere, at de opfylder aftaleforpligtelserne jf. lovens § 1, stk. 2 ved
certifikat udstedt af et akkrediteret certificeringsorgan. (Virksomheden har produktionsenheder med hovedaktiviteter, der er omfattet af de NACE-koder, der er nævnt i bilag 3
i Europa-Kommissionens retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi 20142020 og har indgået aftale med Energistyrelsen om at gennemføre energieffektiviseringer
i disse produktionsenheder).

BEK nr. 46
Miljøministeriet

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW.
Fyringsanlæg skal opfylde de fastsatte grænseværdier og skal være dokumenteret i en prøvningsattest udstedt af et laboratorium akkrediteret af DANAK eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s eller ILAC’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

BEK nr. 137
Transportministeriet

Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer på luftfartsområdet.
Prøver udtaget til kontrol af luftens indhold af blypartikler og blyindholdet i blodet skal
analyseres på laboratorier akkrediteret af DANAK.

20-1-2015

BEK nr. 190
Beskæftigelsesministeriet

Bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr.
Bemyndigede organer skal være akkrediteret af DANAK til de opgaver, som de søger om
udpegning til.

19-2-2015

BEK nr. 227
Fødevareministeriet

Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i konsumægshønsehold og opdræt hertil.
Prøver udtaget fra hønsehold skal undersøges på et laboratorium, som er akkrediteret af
DANAK eller tilsvarende akkrediteringsorgan, som har underskrevet EA’s multilaterale aftale
om gensidig anerkendelse.

BEK nr. 303
Fødevareministeriet

Bekendtgørelse om tekniske krav og godkendelse m.m. til øremærker, elektroniske
øremærker og chip til kvæg, svin, får og geder.
Ansøgning om godkendelse af elektroniske øremærker og chip skal indeholde testrapport
eller certifikat fra ICAR eller andet laboratorium, der er akkrediteret efter ISO/IEC 17025.

BEK nr. 351
Fødevareministeriet

Bekendtgørelse om salmonella hos kvæg m.m. Udtagne prøver skal undersøges på et laboratorium akkrediteret efter ISO/IEC 17025. Laboratoriet skal være akkrediteret af DANAK
eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA- eller ILAC-aftalen
om gensidig anerkendelse.

BEK nr. 522
Erhvervs- og
Vækstministeriet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske
artikler (ændring af kravene til bemyndigede organer).
Bemyndigede organer skal være akkrediteret af DANAK for de overensstemmelsesmoduler,
organet ønsker at udføre.

4-5-2015

22-1-2015

2-3-2015

27-3-2015

7-4-2015

27-4-2015

Nyt

TEST Reg.nr. XXXX

18

PERSONALIA
ÆNDRINGER I DANAK’S BESTYRELSE

Erik Dahm

Direktør Helga Møller, Varefakta og kvalitetschef Peter Blinksbjerg, FORCE Technology, er
udtrådt af DANAK’s bestyrelse efter 2 perioder.

Helen Amundsen

Laboratoriechef Erik Dahm, Fødevareregion
Vest er udpeget af Eurolab Danmark og
Seniorrådgiver Helen Amundsen, Forbruger-

rådet Tænk, er udpeget af Forbrugerrådet
Tænk til DANAK’s bestyrelse.

NYE AKKREDITERINGER/GODKENDELSER
Akkreditering af certificeringsorganer
5014
Lekon
Akkreditering af inspektionsorganer
9104
Midtconsult
9105
TÜV SÜD Danmark ApS
			
			
Akkreditering af laboratorier
557
Miitors
558
Cheminova A/S
1024
Odense Universitetshospital
1025
Aalborg Universitetshospital
1026
Rigshospitalet, Glostrup

Akkreditering til certificering af kvalitetsledelsessystemer
Akkreditering til inspektion af transportable telte og konstruktioner
Akkreditering til inspektion indenfor jernbaneområdet - risikoevaluering og -vurdering af materiel og infrastrukturprojekter
(EU Forordning Nr. 402/2013)
Akkreditering til kalibrering af volumen
Akkreditering til kemisk prøvning
Akkreditering til medicinsk undersøgelse: genetik
Akkreditering til medicinsk undersøgelse: biokemi og prøvetagning
Akkreditering til medicinsk undersøgelse: biokemi og prøvetagning

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

Nyt
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EST

Nyt

TEST
Reg.nr.
XXXX
NYE
ELLER
REVIDEREDE
DOKUMENTER FRA DANAK
Alle dokumenterne kan hentes på DANAK’s hjemmeside: www.danak.dk
Ref. nr.
AML 04
AMC 17

Titel
Afvigelsesbehandling
Akkreditering til certificering af energi- og miljøledelse. Implementering af ny
bekendtgørelse fra Energistyrelsen

Udgivet
Marts 2015
Marts 2015

Status
Revideret
Ny

NYE ELLER REVIDEREDE DOKUMENTER FRA EA

(European Co-operation for Accreditation) Alle dokumenterne kan hentes på EA’s hjemmeside: www.european-accreditation.org
Ref. nr.
AMC
15
EA-INF/01

Titel
Udgivet
Akkreditering
til certificering af ledelsessystemer og personer samt til verifikation Juni 2014
List of EA publications		
TEST Reg.nr. XXXX
-Contact
Omfang
af DANAK’s
bedømmelsesaktiviteter
(Markbesøg)
EA-INF/02
Persons
of EA Full
and Associate members,
Contracts of Co-operation, 		
AMC 16
Implementering
og overgangsfrist
for ny udgave af DS/ISO/TS 22003
August 2014
Recognised Stakeholders
and Observers
AML
24
Syn
af rouletterand Bilateral Agreements and Signatory Lists		Juni 2014
EA-INF/03
EA Multilateral
AB
6
Akkreditering
til certificering
Oktober
EA-INF/12
Benefits and importance
of the participation in EA highlighted PT schemes.
December2014
2014
AB
17
Inspektion.
og anvendelse af DS/EN ISO/IEC 17020:2012
November 2014
EA-1/17
EA Rules of Bestemmelser
Procedures		
AB
19 S1
Akkreditering
til ISO 17020
i kombination
med ISO
17025
November
EA-1/20
Terms and Conditions
for Financial
Compensation
from
the Operating/Action
Januar 20152014
EA-1/22
EA-2/17
EA-6/03
EA-4/15

Grant to an EA Member Accreditation Body
EA Procedure and Criteria for the Evaluation of Conformity Assessment
Schemes by EA Accreditation Body Members
EA guidance on the horizontal requirements for the accreditation of conformity
assessment bodies for notification purposes
EA document on Recognition of Verifiers under EU ETS
Accreditation for Bodies performing non-destructive testing

Status
Ny
Revideres løbende
Revideres løbende
Ny
Ny
Revideres løbende
Revideret
Ny
Revideret
Revideres løbende
Ny
Revideret

December 2014

Revideret

December 2014

Revideret

November 2014
Maj 2015

Revideret
Ny

TEST ELLER
Reg.nr. XXXX
NYE
REVIDEREDE DOKUMENTER FRA IAF

(International Accreditation Forum, Inc.) Alle dokumenterne kan hentes på IAF’s hjemmeside: www.iaf.nu
Ref. nr.
IAF ID 9:2015
IAF ID 10:2015
IAF ID 11:2015
IAF MD 8:2015
IAF MD 9:2015
AF MD 13:2015

Titel
Transition Planning Guidance for ISO 9001:2015
Transition Planning Guidance for ISO 14001:2015
Information on the Transition of Management System Accreditation to ISO
17021-1:2015 from ISO/IEC 17021:2011
Application of ISO/IEC 17011 for the field of Medical Device Quality
Management Systems (ISO 13485)
Application of ISO/IEC 17021 in the Field of Medical Device Quality
Management Systems (ISO 13485)
Knowledge Requirements for Accreditation Body Personnel for Information
Security Management Systems (ISO/IEC 27001)

TEST
• Reg.nr.
XXXX
IAF MD
16:2014
Application
of ISO/IEC 17011 for the accreditation of Food Safety
version 2
Management Systems (FSMS) Certification Bodies
IAF MD 17:2015 Witnessing Activities for the Accreditation of Management Systems
Certification Bodies
IAF MD 18:2015 Application of ISO/IEC 17021:2011 in the Service Management Sector
(ISO/IEC 20000-1)
IAF PL 6:2015
Memorandum of understanding
IAF PL 7:2015
IAF Quality Manual
IAF/ILAC
Approval Process for IAF/ILAC A-Series Documents
A6:02/2015

Udgivet
Januar 2015
Februar 2015
Marts 2015

Status
Ny
Ny
Ny

Januar 2015

Revideret

Januar 2015

Revideret

Januar 2015

Revideret

Januar 2015

Revideret

Januar 2015

Ny

Januar 2015

Ny

Maj 2015
Februar 2015
Februar 2015

Revideret
Revideret
Ny

NYE ELLER REVIDEREDE DOKUMENTER FRA ILAC

(International Laboratory Accreditation Cooperation) Alle dokumenterne kan hentes på ILAC’s hjemmeside: www.ilac.org
Ref.
nr.
Reg.nr.
XXXX
ILAC R3:12/2014
ILAC R4:05/2015

Titel
ILAC Strategic Plan 2015-2020
Use of the ILAC Logo and Tagline

Udgivet
December 2014
Maj 2015

Status
Revideret
Ny

Nyt
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