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DANAK

Den Danske Akkrediteringsfond
Dyregårdsvej 5B
2740 Skovlunde
Tlf.: 7733 9500
www.danak.dk
danak@danak.dk
DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder,
der ønsker national og international anerkendelse
af deres prøvnings- og kalibreringsydelser samt
certificeringsaktiviteter og inspektion.

COVID-19 – NYE REGLER
Karsten Tølløse
COVID-19 krisen giver anledning til, at regler der var udstukket under en anden normalitet, ikke længere giver mening. Derfor bliver der nu løbende udstukket nye regler og vejledninger inden for akkrediteringsverdenen af IAF, ILAC, EA eller DANAK,
som er gældende i en kort periode.
For akkreditering til certificering og verifikation kan man på www.iaffaq.com finde
en oversigt over spørgsmål og svar mht. særlige regler og undtagelser.
Fra ILAC og EA kan man på henholdsvis https://ilac.org/ og https://europeanaccreditation.org/ finde generel information om forholdsregler som følge af
COVID-19.
På DANAKs hjemmeside kan der også komme orienteringer om nye regelsæt.
Endelig kan de enkelte ordningsejere også udstikke retningslinjer/nye krav, se f.eks.
https://mygfsi.com/news_updates/update-on-temporary-audit-measures-duringCOVID-19-pandemic.
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DANAKS EA-PEEREVALUERING
UDSKUDT
Jesper Høy
DANAKs EA-peerevaluering, der var planlagt til maj 2020, er blevet udskudt på
grund af Corona-nedlukningen. Vi forventer, at peer-evalueringen enten vil kunne
gennemføres i september, eller at den, hvis dette ikke er muligt, bliver udskudt til
2021.
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NØD LÆRER NØGEN KVINDE AT SPINDE
– OG SÅDAN BLEV FJERNBEDØMMELSER INDFØRT
Karsten Tølløse
Udbredelsen af COVID-19 krisen har pludselig fået både akkrediterings- certificeringsog inspektionsorganer til at benytte fjernbedømmelser som et nyt middel i arbejdet
med overensstemmelsesvurderinger.
Området har været kendt længe, men har
kun været benyttet i mindre omfang blandt
andet fordi, der har været en del skepsis til
de ændrede arbejdsmetoder, og om det gav
et tilstrækkeligt udbytte.
IAF-regler
International Accreditation Forum (IAF), der
primært dækker certificeringsområdet, har
længe haft et regelsæt for benyttelse af
informations- og kommunikationsteknologi
til brug i forbindelse med bedømmelser og
audits. Disse regler er beskrevet i IAFs
dokument IAF MD 4:2018 IAF Mandatory
Document for the Use of Information and
Communication Technology (ICT) for Auditing/Assessment Purposes. IAF har ligeledes
udgivet et dokument, IAF ID 3:2011 Informative Document for Management of Extraordinary Events or Circumstances Affecting
ABs, CABs and Certified Organizations, der
bl.a. giver retningslinjer for, hvordan man
skal forholde sig under specielle omstændigheder som f.eks. borgerkrig, jordskælv og
helt aktuelt pandemier. Endelig har IAF også
haft et informativt dokument, IAF ID
12:2015 Principles on Remote Assessment,
der har givet vejledning om, hvad man skal
tage hensyn til, hvis man vælger at foretage
fjernbedømmelser. Samlet set har der således været en del viden på certificerings- og
akkrediteringsområdet, hvor man både har
kunnet finde inspiration og aktuelle regler
for, hvorledes en fjernbedømmelse kan og
skal gennemføres.

DANAKs anvendelse
DANAK har, kort efter at Danmark lukkede
ned, udarbejdet procedurer for, hvorledes
fjernbedømmelser af overensstemmelsesvurderingsorganer skal foretages. DANAK kom
således i gang med gennemførelse af de
første fjernbedømmelser i marts, og det er
allerede nu blevet rimeligt almindeligt.
Erfaringerne er foreløbigt gode. Der er
naturligvis ind imellem IT-problemer, men
langt hen ad vejen lykkes det at foretage en
god bedømmelse, hvor man får et tilstrækkeligt udbytte. Det er et krav, når man foretager fjernbedømmelser, at man gør sig helt
klart, hvad man kan bedømme, og hvad
formen ikke egner sig til. Det skal også
tydeligt fremgå af rapporter mv. hvad der er
bedømt, så man senere kan bedømme de
resterende områder.
De foreløbige erfaringer er, at det er væsentligt nemmere at foretage en fjernbedømmelse hos kunder, hvor man både kender
system og medarbejdere i forvejen; men at
det også kan lade sig gøre med nye kunder
og ændret bemanding. En anden erfaring er,
at det ofte bliver et mere koncentreret
forløb, så det i nogle tilfælde fungerer bedre
at dele en heldagsbedømmelse over f.eks. til
to halve dage, hvilket også bedre kan lade
sig gøre, når der ikke er nogen rejsetid. På
længere sigt vil det formentlig give anledning til, at DANAK vil benytte fjernbedømmelser, hvor det er hensigtsmæssigt, også
når verden ikke er ramt af en pandemi. For
eksempel kan det i de tilfælde, hvor forholdet mellem bedømmelsestid og rejsetid er
skævt, overvejes, om det vil være mere
effektivt og give et bedre udbytte at
benytte fjernbedømmelse. Det kan evt.

også give mening, at man under en bedømmelse inddrager en teknisk ekspert et par
timer til at foretage en fjernbedømmelse.
Det er dog langt fra alt, der vil kunne klares
ved en fjernbedømmelse, idet visse aktiviteter ikke egner sig til fjernbedømmelse, og
udbyttet risikerer at blive for lavt ved flere
på hinanden følgende fjernbedømmelser.
Certificeringsorganernes anvendelse
Flere certificeringsorganer har også været
hurtige til at sadle om og foretage fjernbedømmelser, mens andre foreløbig har
valgt at udskyde bedømmelser. DANAK har
udgivet en akkrediteringsmeddelelse, AMF 5
Fjernbedømmelse under COVID-19 krisen,
hvor der er gjort opmærksom på gældende
regler, og hvor der kan hentes inspiration til
procedurer for fjernaudits mv. Samtidig har
DANAK gjort opmærksom på, at indførelse
af fjernaudits betragtes som en væsentlig
ændring, så DANAK skal informeres om nye
procedurer.
På en række områder er det imidlertid ikke
muligt af foretage fjernbedømmelser. Efter
COVID-19 krisens udbredelse har mange
ordningsejere meddelt regler for i hvilket
omfang, man må benytte fjernbedømmelse. I nogle tilfælde accepteres det ikke,
og i andre tilfælde accepteres det som et
supplement; men der skal senere gennemføres besøg, når det bliver muligt. Endelig
lader nogle ordningsejere det være en
mulighed under de nuværende specielle
omstændigheder. DANAK udgiver ikke
løbende en liste over de forskellige ordningsejeres udmeldinger, men opfordrer overensstemmelsesvurderingsorganerne til at følge
med i udmeldingerne på de enkelte ordninger.
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INTERNATIO
NYE GRÆNSER I EUROPA
Karsten Tølløse

Fremover skal DANAK rejse mindre ud i
Europa – til gengæld skal DANAK foretage
flere bedømmelser for andre europæiske
akkrediteringsorganer i Danmark.
European Accreditation har udgivet en ny
udgave af dokumentet EA Cross Border
Accreditation Policy and Procedure for Cross
Border Cooperation between EA Members,
eller kort EA-2/13 M. Den nye udgave blev
udgivet 6. maj 2019 og skal være implementeret hos alle EA-medlemmer senest efter
ét år.
Den nye udgave af EA- 2/13 M betyder, at
DANAK som udgangspunkt ikke længere skal
følge det danske overensstemmelsesvurderingsorgan (CAB) ud på deres kontorer/laboratorier i andre lande, ligesom DANAK heller
ikke længere skal foretage markbesøg i andre
europæiske lande. I stedet skal DANAK bede
det lokale akkrediteringsorgan om at foretage
bedømmelsen og rapportere til DANAK.
Tilsvarende skal udenlandske akkrediteringsorganer fremover bede DANAK foretage al

bedømmelse på kontorer/laboratorier i Danmark, ligesom DANAK også skal foretage
markbesøg for andre akkrediteringsorganer i
DANAK. I praksis vil det dog ske, at et akkrediteringsorgan må sige nej til en opgave, hvis
det f.eks. ikke har kapaciteten til den ekstra
opgave eller ikke har kompetencen til en
given ordning.
På en række områder har dette system været
mere eller mindre frivilligt implementeret i en
årrække. DANAK har således foretaget
adskillige bedømmelser i Danmark eksempelvis for det britiske UKAS, det tyske DakkS
og det estiske EAK; men DANAK har også
bedt det svenske SWEDAC og det finske
FINAS om at hjælpe i en række tilfælde.
DANAK har hidtil især bedt lokale akkrediteringsorganer om hjælp i tilfælde, hvor der
har været national lovgivning, som der skulle
tages hensyn til f.eks. inden for miljø- og
arbejdsmiljøcertificering. DANAK har dog
også måttet sige nej til at hjælpe f.eks. det
franske COFRAC, fordi DANAK slet ikke
kendte den konkrete ordning, og vi

vurderede, at det ville tage længere tid at
sætte sig ind i ordningen end at flyve en
fransk assessor ind til Danmark.
DANAK har gennem nogen tid forberedt
overgangen, idet det nu er indskrevet i de
generelle bestemmelser for akkreditering,
AB1, at DANAK kan anmode et lokalt
akkrediteringsorgan om at foretage markbesøg eller almindeligt tilsynsbesøg i deres
land. For at muliggøre dette, er det nødvendigt, at DANAK udleverer nogle normalt
fortrolige oplysninger til et andet akkrediteringsorgan. Dette er også skrevet ind i AB1.
For eksempel kan DANAK bede det andet
akkrediteringsorgan om at fokusere på nogle
specifikke områder, som vil være relevante at
få bedømt baseret på tidligere oplevelser.
DANAK har også det seneste år indgået
kontrakter med andre akkrediteringsorganer
om varetagelse af disse opgaver: Endelig er
det også skrevet ind i prislisten.
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115 EU-LOVGIVNINGER
HENVISER TIL AKKREDITERING

1 of 65

Jesper Høy
Der er omkring 115 EU-lovgivninger, der henviser til akkreditering og overensstemmelsesvurdering. Det demonstrerer akkrediterings
rolle og værdi i Europa.
For at støtte akkrediteringsorganerne, de
akkrediterede virksomheder og andre interesserede parter har EA udgivet en omfattende
fortegnelse over EU-lovgivninger, der henviser
til akkreditering og overensstemmelses-vurdering.
Denne fortegnelse (EA-INF/05) er offentliggjort på EA’s webside
https://european-accreditation.org/
publications/ea-inf-05/.
Hoveddokumentet i EU-lovgivningen om
akkreditering er forordning (EF) nr. 765/2008,
der giver en omfattende ramme for akkreditering i EU, og giver principper for drift og
organisering af akkreditering på linje med og
som supplement til akkrediteringsstandarden
ISO/IEC 17011.

Formålet med forordningen er at sikre, at
produkter, som drager fordel af den fri
varebevægelse i EU, opfylder krav, der giver
et højt beskyttelsesniveau for offentlige
interesser såsom sundhed og sikkerhed generelt, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, beskyttelse af forbrugere, samt miljø og
sikkerhed. Samtidig må den frie bevægelighed for produkter ikke være begrænset i
et større omfang end det, der er tilladt i
henhold til EU’s harmoniseringslovgivning
eller andre relevante EU-regler.

•
•
•
•
•
•
•

Jernbaner
Transport
Luftfart
Kriminalteknik
Databeskyttelse
Cyber- og IT-sikkerhed
Medicinsk udstyr

På grund af det akkrediteringssystem, der
blev fastlagt i forordning (EF) nr. 765/2008, er
antallet af EU-lovgivninger med henvisning til
akkreditering steget markant.

De knap 30 harmoniseringslovgivninger er
de produktdirektiver og forordninger, hvor
akkreditering spiller en væsentlig rolle i
bedømmelsen af de notificerede organer,
der giver overensstemmelsesvurderinger, så
produkterne kan bringes på markedet i hele
EU. De omhandler produkter som byggevarer, trykbærende udstyr, elevatorer og måleinstrumenter.

EU-lovgivningerne er i fortegnelsen
(EA-INF 05) delt op i emneområder:
• Generel lovgivning
• Harmoniseringslovgivning
• Foder og Fødevarer
• Klima og miljø
• Køretøjer

DANAK og de overensstemmelsesorganer,
der er akkrediteret af DANAK, er aktive i
hovedparten af de områder, som er angivet i
EA-INF 05. 3 nye ordninger om gødning,
køretøjer og cyber- og IT-sikkerhed er beskrevet på de følgende sider i dette nummer af
DANAK Nyt.
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Gødningsprodukter

Køretøjer/Tekniske tjenester

NYE FORORDNINGER OM GODKE
Hanne Kerl Poulsen

Akkreditering understøtter EU-lovgivning
EU Kommissionen kan fastsætte krav til varer
og ydelser, der udbydes i det indre marked.
Det letter samhandelen, når der stilles de
samme krav til produkterne, uanset hvor de
er produceret, og hvor de forventes afsat
(inden for EU). EU-kravene bygger ofte på
internationalt anerkendte tekniske standarder.
Tilsyn med produkterne/produktionen skal
godkendes af myndigheden i det land, hvor
der produceres. Godkendelsen understøttes i
mange tilfælde af EU-krav om, at akkreditering danner baggrund for myndighedens
godkendelse af tilsynet. EU-kommissionen
offentliggør lister over godkendte leverandører af tilsyn inden for hver ordning.
Gødningsprodukter
Myndighed: Landbrugsstyrelsen
Forordning 2019/1009 af 5. juni 2019
Standard: ISO/IEC 17025, 17065 eller
17021-1
Bekendtgørelse 381/2020

En producerende virksomhed skal henvende
sig til en akkrediteret og myndighedsgodkendt virksomhed og bede om tilsyn med
produktet/produktionen. Tilsynet kan udføres
som inspektion, prøvning eller certificering,
afhængigt af kravene i EU-forordningen, herunder kravene til hvordan tilsynet skal udføres. Akkrediteringsorganer i EA følger fælles
retningslinjer f.eks. om valg af standard på
baggrund af kravene til udførelsen af tilsynet.
Tilsynsvirksomheden skal forudgående være
akkrediteret af DANAK til udførelse af den
pågældende opgave. Med akkrediteringsbeviset i hånden kan virksomheden søge myndigheden om godkendelse til opgaven. Myndigheden vil notificere EU-kommissionen om
Køretøjer/Tekniske tjenester
Myndighed: Færdselsstyrelsen
Forordning 2018/858 af 30. maj 2018
Standard: ISO/IEC 17020, 17025 eller
17021-1

hvilke virksomheder, der er godkendt til at
udføre tilsyn inden for de enkelte områder.
DANAK har i en årrække tilbudt akkreditering
til brug for notificering af byggevarer, trykbærende udstyr, måleudstyr og elevatorer. Fremover vil DANAK også tilbyde akkreditering til
brug for notificering af gødningsprodukter,
køretøjer og elektronisk identifikation mv.
Gødningsprodukter
Produktet er organiske og uorganiske gødningsprodukter. Kravene til gødningsproduktet omfatter f.eks. indholdsstoffer, stabilitet
og mærkning. Tilsynsvirksomheden vil på
baggrund af reglerne om enten prøvning,
produkt- eller systemcertificering vurdere, om
Elektronisk identifikation og
tillidstjenester/ eIDAS
Myndighed: Digitaliseringsstyrelsen
Forordning 910/2014 af 23. juli 2014
Standard: ISO/IEC 17065

Nyt
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Elektronisk identifikation og tillidstjenester/ eIDAS

ENDELSE AF VARER OG YDELSER
producenten opfylder EU-kravene. Standarden vælges, afhængigt af den opgave der
skal udføres, sådan som det fremgår af forordningens bilag 4 (overvåget prøvning, EUtypeafprøvning eller kvalitetssikring af produktionsprocessen).
Køretøjer/Tekniske tjenester
Produktet er typegodkendelse af: motorkøretøjer, påhængskøretøjer, samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til
sådanne køretøjer. Tilsynsvirksomheden vil på
baggrund af reglerne om enten prøvning,
inspektion eller systemcertificering vurdere,
om producenten opfylder EU-kravene, f.eks.
de tekniske standarder, der henvises til i EUforordningen.
Elektronisk identifikation og
tillidstjenester/ eIDAS
Produktet er: elektroniske underskrifter, -segl,
-tidsstempler eller webstedsautentifikation.
Tilsynsvirksomheden vil på baggrund af reglerne om produktcertificering vurdere, om

producenten opfylder EU-kravene, f.eks.
de relevante ETSI standarder.
DANAK er klar til at
modtage ansøgninger
DANAK arbejder tæt sammen med de danske myndigheder, der har ansvar for hver af
forordningerne. Akkrediteringsprocessen og
det tilknyttede akkrediteringsdokument er
således udarbejdet, så myndigheden vil
kunne foretage en godkendelse på basis af
dokumentet.

Ansøgning
Ansøgning sendes til DANAK med oplysning
om hvilken forordning, og hvilke dele af den,
der ønskes akkreditering til. Ansøger skal
dokumentere opfyldelse af krav i den relevante standard enten 17020, 17025, 17065
eller 17021-1. Herudover skal der dokumenteres kompetencer inden for det tekniske
område samt opfyldelse af eventuelle særlige
krav i forordningen. Særlige krav kan f.eks.
være, at ansøger skal holde sig orienteret på
området ved at deltage i en bestemt teknisk
arbejdsgruppe.

Regler om akkreditering knyttet til notificering
Europa-Parlamentet og Ministerrådet har fastsat fælles rammer for markedsføring af
produkter, jf. Afgørelse Nr. 768/2008/EF af 9. juli 2008.
EU-Kommissionen fastsætter krav til de enkelte produkter og til tilsynsmetoden
f.eks. via en forordning. Reglerne kan fremsøges i EUR-Lex www.eur-lex.europa.eu
EA har fastsat fælles regler for akkreditering, der bruges ved notificering, jf. EA-dokument
EA-2/17 M:2016, på EAs webside.
DANAK har specificeret regler for akkreditering, der bruges ved notificering, jf AB 18 på
DANAKs webside.

Nyt

TEST Reg.nr. XXXX

7

Et usædvanlig mennesketomt Beijing skulle have dannet ramme om ILAC og IAF’s møder i starten af april 2020

AFLYSNING AF MØDER I ILAC OG
IAF SOM FØLGE AF COVID-19
Erik Øhlenschlæger. ILAC AIC formand og medlem af ILAC Executive
Medlemmer af ILAC og IAF Executive blev 27.
januar 2020 orienteret om situationen med
udbrud af Coronavirus i Kina, som skulle
have været vært for ILAC og IAF’s møder i
starten af april 2020. Som alle ved, udviklede
situationen sig med stor hast, og med fuld
enighed blev det i løbet af en uges tid
besluttet at aflyse og ikke søge møderne
afholdt andetsteds.
Efterfølgende er møde på møde blevet aflyst,
og det giver udfordringer for de opgaver,
som ligger og skal håndteres.
Aflysningen af møderne i Beijing i april 2020
har betydelige konsekvenser for arbejdet i
komiteerne under ILAC, som netop ved
forårets møder har deres væsentligste
mødetid for året. Ved efterårets møder er
mødetiden begrænset, da generalforsamlinger optager en stor del af den tilgængelige mødetid.
For ILAC AIC køres en betydelig del af
arbejdet videre via elektroniske medier. De
politikker og guidelines, som er under

udarbejdelse, fremmes gennem de normale
høringer og afstemninger, som vi normalt
bruger. Derudover indhentes medlemmernes
holdninger til de forskellige spørgsmål, som
AIC arbejder med, gennem specifikke
spørgeskemaer. Dette er desværre ikke den
mest effektive måde at løse større problemer
på, og derfor er der tilfælde, hvor man står
med spørgsmål, hvor enighed ikke kan
afdækkes. I ILAC er der en enkelt politik,
ILAC P9 vedrørende præstationsprøvning og
ILAC G18 vedrørende akkrediteringsområdets
fastlæggelse, som er svære at fremme uden
at have et møde. Heldigvis er de problemer,
der består i udviklingen af disse dokumenter
ikke begrænsende i forhold til akkreditering
efter de gældende udgaver af
akkrediteringsstandarderne.

implementeringen af ISO/IEC 17025:2017 går
planmæssigt og uden de store problemer i
øvrigt, så både DANAK og vores kolleger kan
lykkes med overgangen til ISO/IEC
17025:2017 inden 30. november 2020.

Derudover er det søgt afdækket, hvordan
usikkerhed, som hidrører fra prøveudtagning,
skal håndteres. Det har desværre vist sig
meget svært at etablere en konsensus
omkring, hvordan ISO/IEC 17025:2017 skal
tolkes. Det er selvfølgelig ikke heldigt, men
det er vigtigt at holde fokus på, at

Samlet betyder dette og den nylige høring af
CD 15189 (omtalt andetsteds i dette blad), at
der forventes en omfattende dagsorden, som
skal behandles på mødet, som fortsat
forventes afholdt i oktober 2020 i Montreal,
Canada, hvis Coronaepidemien ikke også
forhindrer afholdelsen af det møde.

Når dette er sagt, så vil AIC i den kommende
tid få et ILAC dokument om akkrediteringsområdet for WADA laboratorier og ILAC’s
politik for sporbarhed (ILAC P10) sendt til
afstemning, mens ILAC’s guide for usikkerhed
i prøvning, ILAC G17, vil blive udsendt til 60
dages høring hos ILAC’s medlemmer. Tilbage
står kun to dokumenter for henholdsvis
træning af assessorer, ILAC G3, og for
forensisk prøvning, ILAC G19, der skal
overvejes udsendt til henholdsvis afstemning
eller 60 dages høring.

Nyt
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STATUS FOR IMPLEMENTERING AF DS/EN
ISO/IEC 17025:2017
Kirsten Marie Rosenberg
ISO/IEC 17025:2017 General requirements
for the competence of testing and calibration
laboratories blev udgivet den 30. november
2017, og i forbindelse med udgivelsen blev
det besluttet i ILAC, at overgangsfristen for
overensstemmelse med den nye standard
skulle være 30. november 2020. Det betyder
samtidig, at akkreditering efter DS/EN ISO/IEC
17025:2005 skal ophøre senest den samme
dato (ILAC Resolution GA 20.15).
For at imødekomme dette, skal DANAK
inden udløbet af fristen d. 30. november
2020 kunne verificere, at kravene i standarden er opfyldt, og desuden have udstedt
en ny afgørelse om akkreditering. Verificeringen gennemføres ved de regelmæssige tilsyns- eller fornyelsesbesøg.

I DANAK startede vi arbejdet med at udgive
en akkrediteringsmeddelelse (AML 26), som
bl.a. beskrev, hvordan vi tidsmæssigt
forventede at kunne implementere den nye
standard. Fra efteråret 2018 påbegyndte vi
bedømmelsen efter den nye udgave, og fra
1. april 2019 blev alle besøg foretaget efter
den nye udgave. Det har, af forskellige
årsager, været nødvendigt at give nogle få
laboratorier dispensation fra denne dato,
men kun hvis det var muligt at sikre bedømmelse af den nye udgave senest august
2020. Med normal sagsbehandlingstid vil
dette sikre rettidig overgang.
I forbindelse med det nuværende COVID-19
udbrud er vi ligeledes udfordret af at få
gennemført bedømmelsen inden for den

fastlagte tidsramme, men da vi er startet i
god tid, mener vi stadig, at skæringsdatoen
30. november 2020 er realistisk. Vi har dog
brug for at gennemføre de sidste besøg i
løbet af sommeren, og med fælles indsats fra
de relevante laboratorier, arbejder vi på at få
fastlagt besøgsdatoerne.
Dags dato (21. april 2020) er 60% af laboratorierne kommet over på ISO/IEC
17025:2017. Af de resterende er der flere,
som allerede har haft besøg, og hvor der
kun afventer en besøgsafslutning med en
ny afgørelse om akkreditering. Vi forventer
derfor, at overgangen til den nye udgave vil
være på plads til fristen d. 30. november
2020 for alle laboratorier.

Nyt
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INDFØRELSE AF KRAV TIL DANAK OG VORES
KUNDER – ISO/IEC 17011:2017
Allan Munck
ISO/IEC 17011 om krav til akkrediteringsorganer udkom i slutningen af 2017 i en ny
udgave med en række ændrede krav. Det har
betydet, at DANAK skulle ændre procedurer
for, hvordan vi opererer som akkrediteringsorgan. Det har desuden betydet ændringer
af de generelle akkrediteringsbestemmelser
for vores kunder. Endelig skulle DANAK
bedømmes af EA mht. opfyldelse af de nye
krav.
Ændrede akkrediteringsbestemmelser
I efteråret 2019 udsendte DANAK mail med
nye udgaver af en række akkrediteringsbestemmelser og information om ændringerne. Hermed fik vi informeret vores kunder
og vores tilknyttede tekniske assessorer og
særligt sagkyndige om de nye krav i ISO/IEC
17011.

fremsendes analyse af omfang, information
om korrektion til afhjælpning af de konstaterede forhold, analyse af årsag samt korrigerende handling til sikring af at tilsvarende
afvigelse ikke opstår igen. DANAK har udgivet
en akkrediteringsmeddelelse AMF 04, der
forklarer dette.
I hver af de udsendte akkrediteringsbestemmelser er der som noget nyt anført et afsnit
med referencer, så det fremgår, hvor de
enkelte krav kommer fra.

En af de væsentlige ændringer er indførelse
af krav om risikobaseret tilgang.

International bedømmelse og
godkendelse af DANAK
For at DANAK og dermed DANAK’s kunder
kan opretholde den internationale anerkendelse af at være akkrediteret, er DANAK
medunderskriver af multilaterale aftaler i EA,
ILAC og IAF. Opretholdelse af anerkendelsen
er bl.a. betinget af, at kravene i ISO/IEC
17011:2017 er opfyldt.

En anden væsentlig ændring er, at der ved
DANAK’s konstatering af afvigelser skal

EA har udarbejdet en rapportskabelon med
krav om, at der skal redegøres for en række

oplysninger i forhold til kravene i ISO/IEC
17011:2017. DANAK har i slutningen af
2019 udfyldt denne omfattende selvevalueringsrapport med fokus på, hvordan alle de
nye og ændrede krav i standarden er
adresseret.
Rapporten er sendt til EA’s sekretariat, og EA
har udpeget Varpu Rantanen fra det finske
akkrediteringsorgan FINAS til gennemgang af
rapporten. Den 25. februar informerede
Varpu Rantanen til EA, at gennemgangen var
afsluttet, og at alle nye krav bedømtes at
være tilfredsstillende adresseret.
Ved den kommende EA-evaluering hos
DANAK, vil den praktiske implementering
blive verificeret. Det var aftalt, at evalueringen
skulle gennemføres den 25.-29. maj i år af et
team på 12 inklusiv 2 under oplæring. Som
følge af Corona-krisen er evalueringen
udskudt til det tidligst mulige tidspunkt, der
dog endnu ikke kendes.

Nyt
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En virksomhed kan fremover måle om missionen opfyldes

NY STANDARD ISO 17029:2019
Jens Quottrup Hansen

En virksomhed har en mission om kun at
indkøbe uld fra får, som har ordentlig
dyrevelfærd. En anden virksomhed har en
mission om at tilbyde GHG-emissionsfri rejser.
En tredje virksomhed har en mission om at
være verdens mest vandbesparende farveri.
Hvordan kan kunder vide, om virksomheder
lever op til sine hensigter, og hvordan kan
virksomheder vise, at de gør det? En akkrediteret validering eller verifikation er en glimrende måde for virksomheder til at opnå den
ønskede dokumentation for opfyldelse af
hensigter som ovenstående.
Det har imidlertid vist sig, at udsagn af ovenstående karakter vanskeligt lader sig håndtere inden for de gængse akkrediteringsstandarder. ISO har derfor udgivet ISO
17029:2019 ”Overensstemmelsesvurdering
- Generelle principper og krav for valideringsog verifikationsorganer”, som omfavner
ovenstående problematik med særlige krav til
akkrediteringsprocessen for validering og
verifikation.
ISO 17029:2019 placerer sig imellem akkrediteringsstandarden ISO 17020:2012 for
inspektion, ISO 17025:2017 for prøvning og
ISO 17065:2012 for produktcertificering,
men karakteriseres måske bedst ved det, den
IKKE er. Det er en akkrediteringsstandard for
det, der vanskeligt håndteres af de øvrige
akkrediteringsstandarder, så med andre ord
skal den ikke anvendes, hvis en af de gængse
akkrediteringsstandarder naturligt kan
benyttes.

ISO 17029:2019 er en generisk akkrediteringsstandard, som kan anvendes uafhængigt
af sektor. Det betyder, at den ikke kan stå
alene, men skal understøttes af sektorspecifikke krav. ISO 17029:2019 er endnu
ikke harmoniseret, og det er i øjeblikket heller
ikke afgjort, hvilke sektorer, der skal omfattes,
bortset fra verifikation af drivhusgasemission,
som vi ved, bliver flyttet ind under ISO
17029:2019.
Virksomhedens claim valideres
Et helt centralt begreb i ISO 17029:2019 er
”claim”, altså påstand, og det er denne
påstand fremsat af en virksomhed, som
efterfølgende valideres eller verificeres af det
akkrediterede validerings- eller verifikationsorgan. Det er her afgørende, at påstanden
fremsættes tilstrækkeligt konkret og afgrænset, så validerings-/verifikationsorganet på
baggrund af påstanden kan udarbejde en
plan for metoden til indsamling af objektive
vidnesbyrd og en fastlæggelse af nøjagtigheden af valideringen/verifikationen, under
hensyntagen til de sektorspecifikke krav.
Med baggrund i de objektive vidnesbyrd og
den fastlagte nøjagtighed træffer validerings/verifikationsorganet beslutning om, hvorvidt
påstanden er korrekt, hvorefter der kan
udstedes en overensstemmelseserklæring
med positivt eller negativt indhold, afhængig
af den trufne beslutning.

af objektive vidnesbyrd vil give udfordringer,
og det bliver interessant at følge udarbejdelsen af sektorspecifikke schemes for,
hvorledes dette skal håndteres.
Både påstande om fortiden og
fremtiden kan verificeres eller valideres
Det er væsentligt at skelne imellem validering
og verifikation. Validering omfatter en
undersøgelse baseret på objektive vidnesbyrd
og indenfor den fastsatte nøjagtighed af, om
den fremsatte påstand (hensigten) vil blive
opfyldt, mens verifikation er indsamling af
objektive vidnesbyrd på, om påstanden er
korrekt. Med andre ord ser validering ind i
fremtiden, mens verifikation kigger bagud i
tiden. Både påstande fremsat om fremtiden
og om fortiden kan altså således valideres
eller verificeres i forhold til ISO 17029:2019.
Bemærk, at både validering og verifikation
kan resultere i et negativt resultat i forhold til
den fremsatte påstand. Og det er også værd
at bemærke, at begrebet validering i ISO
17029:2019 kan have en lidt anden betydning, end man har set i øvrige standarder.
ISO 17029:2019 er opbygget på samme
måde som de gængse akkrediteringsstandarder, og både krav til validerings- eller
verifikationsorganets opbygning og dets
systemer og krav til validerings- /verifikationsprocessen vil være genkendelige for
akkrediterede organer, som søger udvidelse
med ISO 17029:2019.

Det må forventes, at formuleringen af
påstanden og måske i særdeleshed etableringen af den tilhørende plan for indsamling

Nyt
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Ikke lyse udsigter for revisionen af ISO 15189:2012

NY ISO 15189 STANDAR
Erik Øhlenschlæger

Den 8. februar udsendte ISO TC212 WG1
det ventede første komiteudkast til revision
af ISO 15189:2012 (Medical laboratoriesRequirements for quality and competence).
Dermed levede arbejdsgruppen WG1 op til
planen for udviklingen af en revideret ISO
15189.
I skrivende stund vides det med sikkerhed, at
mødet i maj 2020 i Australien er aflyst på
grund af Coronaepidemien, men det vides
ikke, hvilken betydning det får for det videre
arbejde. I alle tilfælde vil DANAK informere
om udviklingen løbende f.eks. på vores
hjemmeside, i DANAK Nyt og på akkrediteringsdagene i de kommende år.
Proces for en standard
Når et udkast (et såkaldt Committee Draft,
forkortet CD) udsendes, så går det til alle
medlemmer af ISO, f.eks. DS, Dansk Standard,
men også til udvalgte organisationer, som har
status som såkaldte A-observere. Den status
har ILAC i forhold til TC212, og det betyder,
at ILAC kan deltage i udarbejdelsen af ISO
15189.
Rent praktisk organiseres arbejdet i ILAC
under komiteen ILAC AIC, hvor undertegnede er formand. Der er etableret en
underkomite, som arbejder med forhold relateret til akkreditering af medicinske laborato-

rier, og som mødes efter behov, normalt 1
gang om året, men kun i 3-4 timer i forbindelse med møderne i den overliggende
komite. Ved cirkulation af CD15189 er denne
sendt til alle medlemmer i ILAC AIC, og i skrivende stund er der indkommet 104 sider
med kommentarer, hvoraf DANAK har leveret
20 sider. Sådanne kommentarer kan sjældent
behandles ved møder i AIC eller AIC WG
15189, så der er udpeget en lille gruppe på 6
personer til at gennemgå de indkomne kommentarer fra ILAC medlemmerne. Efter prioritering vil ILAC’s kommentarer blive fremsendt
til ISO TC212 WG1. Uanset at ILAC kun er en
A-observer, så repræsenterer ILAC akkrediteringsorganer, som globalt har akkrediteret
op mod 10.000 laboratorier efter ISO 15189,
og der sidder omkring 20 repræsentanter fra
ILAC medlemmer i TC212 WG1, som repræsentanter for deres nationale standardiseringsorganer. Dertil kommer, at ILAC har udpeget
to repræsentanter, som skal repræsentere
ILAC i TC212 WG1. De er fra henholdsvis
Kina og Australien.
Kommentarer fra DANAK
DANAK er ikke længere medlem af S-260 i
Dansk Standard, som er den danske spejlkomite for ISO’s TC212, men vi kommunikerer med medlemmer fra dette udvalg. Fokus
for DANAK i forbindelse med revisionen har
været, at CD15189 skal være mindre præ-

skriptiv og inkludere POCT (Point of Care
Testing). Derudover er det fra ISO’s side krævet, at standarden skal overholde de fælles
krav til ”Conformity Assessment Standarder”,
CAS, som er etableret i det såkaldte PROC-33
dokument. Indtil videre ser det ikke ud til at
være lykkedes alt for godt.
CD15189 er vokset til 52 sider eksklusiv et
annex om POCT, hvilket er 14 sider mere end
den nuværende DS/EN ISO 15189:2013. Det
er kort sagt en voldsomt omfangsrig sag.
Sproget er meget forskelligt i forskellige dele
af CD15189, hvilket tyder på, at sammenskrivningen af de tre til fem arbejdsgruppers
bidrag ikke har været helt succesfuld. Dette
er imidlertid ikke ukendt fra revisionen af ISO
17025, hvor konsekvensen var, at det var
nødvendigt at udgive en CD2, da antallet af
kommentarer og rettelser i CD’en var så
omfattende, at man i henhold til ISO’s regler
ikke kan gå til en Draft International Standard, DIS. Forventningen om at have en ny
standard udgivet i foråret 2022 kan derfor
meget vel vise sig for optimistisk.
Blandt væsentlige kommentarer
fra DANAK er:
· Der er nu tilkommet normative referencer
til ISO/FDIS 22367 om risikoledelse og ISO/
FDIS 15190 om krav til sikkerhed. Begge
er på 50-100 sider, hvilket betyder, at man
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RD
ved akkreditering skal overholde kravene i
disse for det, som vedrører risici og sikkerhed. Dette står i skærende kontrast til
kravene i ISO/IEC 17025:2017, hvor der
specifikt nævnes, at der ikke er krav til
metode for at håndtere risici.
·

·

·

Krav til personale er svulmet voldsomt op.
Uagtet det burde være parallelt med
kravene i ISO/IEC 17025, så er der nu 3
sider, og dermed 3 gange så meget som i
ISO/IEC 17025:2017, med omfattende,
udpenslede og forøgede krav. Overordnet
set vil mere detaljerede bestemmelser stille
højere krav til bedømmelser, hvor man jo
nødvendigvis skal bedømme alle kravene
(på stikprøvebasis). Spørgsmålet er, om en
sådan udvikling gavner de medicinske
laboratorier.
Mange steder er krav vokset til ren vejledning og/eller information. Det er faktisk
ikke det, der forventes af en standard.
Der er mange steder krav til specifikke
registreringer, som i sin detaljeringsgrad vil
give problemer i mange elektroniske
systemer. Dette ses på såvel udstyr som
rapportering, hvor man f.eks. skal
identificere det som er ændret i en svarrapport.

·

Der er desuden omfattende redundans,
hvor det samme krav forekommer to eller
flere steder.

om EQA udbydere nu er tilstrækkeligt
kompetente i forhold til ISO 17043 (for PT
udbydere).

·

Der er tilkommet krav om finansiel information, etik og behandling af personalet
med respekt, som nok ikke kan harmoniseres globalt, og som ikke er egnet til at
standardisere.

·

Det præanalytiske afsnit er blevet yderligere omfattende, hvor en reduktion var
det, der var behov for.

·

Kvalitetssikring er vokset fra 1 til 4 sider,
og inkluderer krav om at laboratorier i
visse tilfælde benytter referencematerialer
af den højeste orden f.eks. fra IRMM,
hvilket vil være decideret skadeligt, når
man tager tilgængeligheden af sådanne
materialer i betragtning. Desuden skal
laboratorier på det nærmeste konstatere,

I skrivende stund vides det hverken, hvad
ILAC vil byde ind med til TC212 WG1 eller
hvor mange kommentarer, som opsamles fra
de nationale standardiseringsorganer. Rygtet
går derfor allerede, at der kommer en CD2 til
august 2020. Umiddelbart er det opfattelsen,
at vores kolleger fra andre akkrediteringsorganer er enige i, at standarden er blevet
mere præskriptiv og ikke det modsatte, som
det stod i det notat, som fulgte med i høringen af CD15189. Med udviklingen af Coronaepidemien er det helt uklart, hvornår
TC212 WG1 får mulighed for at diskutere
resultaterne af den høring, som nu finder
sted. Det ser ikke ud til, at det er noget, der
klares let ved et webmøde. Det er noget, som
kræver et reelt møde. Et meget langt møde.

Plan og status
Meeting, London UK, May 2019 - 1st draft
Meeting, Mexico City, November 2019 – WD
February 2020 - CD ballot
Meeting, May 2020 to review comments from CD ballot
Meeting, November 2020, Columbia
February 2021 DIS ballot
Meeting May 2021 to review comments
End of 2021, early 2022, FDIS

Nyt
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KURSER

Tilmelding via www.danak.dk

Grundkursus			
Grundkursus i standarden DS/EN ISO 15189:2013
Medicinske laboratorier – Krav til kvalitet og kompetence
Grundkursus i standarden DS/EN ISO/IEC 17025:2017
Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence
Grundkursus i standarden DS/EN ISO/IEC 17020:2012
Overensstemmelsesvurdering - Krav til forskellige typer inspektionsorganer

Dato
31. aug.-2. sep. 2020

Tilmeldingsfrist
29. juni 2020

2.-4. december 2020

28. september 2020

19.-20. januar 2021

15. december 2020

TILTRÅDTE

HANNE BITTEN
RASMUSSEN

MARIA SØBY
INGWERSEN

MIKKEL SCHUSTER
HOLM JENSEN

Hanne Bitten Rasmussen er blevet ansat hos
DANAK som ledende assessor i laboratorieområdet med start 1. juni 2020. Hanne
Bitten er 57 år, civilingeniør fra DTU-Kemi og
MBA. Hanne Bitten kommer fra en stilling
som laboratoriechef på DTU Miljø, og har
tidligere været laboratoriechef på ROVESTA
Miljø.

DANAK har ansat Maria Søby Ingwersen som
ledende assessor i laboratoriesektion med
start fra 1. januar 2020. Maria er 41 år og M.
Sc. i biokemi.

DANAK har pr. 1. marts ansat Mikkel
Schuster Holm Jensen som front-end udvikler.
Mikkel skal primært arbejde med udvikling af
nyt sagsstyringssystem, men varetager også
løsning af generelle it problemer i huset.
Mikkel er 26 år, og kommer fra Substy A/S,
hvor han har udviklet systemer til vikarstyring
på skoler.

Maria har sidst arbejdet hos Novo Nordisk og
har derudover 8 års erfaring fra ALK.

LEA VIG MCKINNEY
DANAK har ansat Lea Vig McKinney som
ledende assessor i laboratorieområdet med
start 1. maj 2020. Lea er 41 år, biolog og ph.
d. Lea har sidst været postdoc ved Institut for
Geovidenskab og Naturforvaltning på
Københavns Universitet, hvor hun arbejdede
med svampen Asketoptørre, der er ved at
udrydde asketræerne.

Nyt
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NY LOVGIVNING, HVOR AKKREDITERING ANVENDES
Nedenstående love og bekendtgørelser kan findes på www.retsinfo.dk
Listen omhandler ny lovgivning fra oktober 2019 til april 2020.
Ref. nr.
BEK nr 381
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 78
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1494
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1352
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1537
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1535
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1337
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1279
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1277
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1273
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1146
Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet
BEK nr 1107
Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet
BEK nr 1100
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1071
Miljø- og Fødevareministeriet

Emne
Bekendtgørelse om notifikation af overensstemmelsesvurderingsorganer, der udfører
3. partskontrol med gødningsprodukter
Bekendtgørelse om godkendelse af virksomheder til mærkning af træemballage i
henhold til den internationale standard ISPM-15
Bekendtgørelse om salmonella hos kvæg m.m.
(Kvægbekendtgørelsen)
Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.
(Autorisationsbekendtgørelsen)
Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed
(Standardvilkårsbekendtgørelsen)
Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg

Udgivet
02/04/2020

Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer, opkrævning
af miljøbidrag og udbetaling af skrotningsgodtgørelse
(Bilskrotbekendtgørelsen)
Bekendtgørelse om anvendelse af stoffer og materialer i forbindelse med offshore olieog gasaktiviteter m.v.
Bekendtgørelse om styring af sikkerhed og sundhed m.v. i forbindelse med offshore
olie- og gasaktiviteter m.v.
Bekendtgørelse om forholdsregler vedrørende salmonellose hos fjerkræ samt
salmonella og campylobacter i slagtefjerkræ m.m.
(Slagtefjerkræbekendtgørelsen)
Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder

08/12/2019

Bekendtgørelse om radioudstyr og elektromagnetiske forhold

06/11/2019

Bekendtgørelse om regulering af støj- og luftemissioner fra fritidsfartøjer og personlige
fartøjer
Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger

31/10/2019

29/01/2020
13/12/2019
10/12/2019
09/12/2019
09/12/2019

02/12/2019
02/12/2019
29/11/2019

20/11/2019

28/10/2019

NYE AKKREDITERINGER/GODKENDELSER
Nye akkrediteringer oktober 2019 til april 2020
Inspektionsorganer		
02-9120 Rail & Transit Verification Denmark ApS
Akkrediteret til inspektion:
Jernbaneassessorer - CSM-RA
02-9117 Gilbarco Veeder Root Aps
Akkrediteret til inspektion:
Dampretursystemer på benzinstandere
Laboratorier		
04-0607 Bruun Inspektion
Akkreditering til prøvning:
Ikke destruktiv prøvning
06-1041 Aalborg Universitetshospital
Akkreditering til medicinsk undersøgelse: Patologi

Nyt
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NYE ELLER REVIDEREDE DOKUMENTER FRA DANAK
Alle dokumenterne kan hentes på DANAK’s hjemmeside: www.danak.dk
Ref. nr.
AB 2
AB 3
TEST
AM

Titel
DANAK’s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering
Akkreditering af laboratorier
Reg.nr.
XXXX
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