
DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker na tional og international anerkendelse 

NATIONALT ID-CENTERS 
DOKUMENTTEKNISKE 
LABORATORIUM
AKKREDITERING FLYTTES TIL PRODUKTLOVEN
EA-EVALUERING AFSLUTTET
COVID-19-TEST

Nr 39     I     Juni 2021Nyt

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
DANAK · Den Danske Akkrediteringsfond



INDHOLD
Udskiftninger i bestyrelsen 

Nyt om ISO 15189 CD2 for medicinsk 
undersøgelse

Lovgivningen om akkreditering i Dan-
mark skifter plads

EA-evaluering af DANAK 
– Endelig afsluttet!

Ændringer for akkreditering 
som grundlag for notificering

Test for COVID-19

Nationalt ID-centers 
dokumenttekniske laboratorium

Kurser

Personalia

Ny lovgivning, hvor akkreditering 
anvendes

EU-gødning

ISO/IEC 17020 vs. ISO/IEC 17065

Nye akkrediteringer/godkendelser

Nye eller reviderede dokumenter 

2 

4

5

6

8

9

10

14

14

14

15

15

15

16

DANAK
Den Danske Akkrediteringsfond
Dyregårdsvej 5 B
2740 Skovlunde
Tlf.: 7733 9500
www.danak.dk
danak@danak.dk

DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, 
der ønsker na tional og international anerkendelse 
af deres prøvnings- og kalibreringsydelser samt 
certificeringsaktiviteter og inspektion.

DANAK-NYT 
Udgiver: DANAK 

Ansvarshavende: 
Jesper Høy, DANAK

Redaktion: 
Erik Bruun Lorentzen, DANAK

Grafisk og teknisk produktion: 
Jon Kabell ApS

Oplag: 800
Yderligere eksemplarer af DANAK-NYT 
kan rekvireres hos Tina Henriette Jensen, 
tij@danak.dk, tlf. 7733 9574, eller printes 
fra www.danak.dk.

Jesper Høy

UDSKIFTNINGER I 
BESTYRELSEN

2Nyt

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

DANAKs bestyrelse er udpeget af interessenterne, sådan at interesser fra både kun-

der, myndigheder, brugere af akkrediterede ydelser og medarbejdere er repræsenteret 

i bestyrelsen. Vedtægterne sikrer en vis udskiftning, idet et medlem kun kan udpe-

ges til bestyrelsen 2 gange for perioder af 3 år.

Erik Dahm og Helen Amundsen havde i november 2020 været udpeget i 2 perioder. 

Eurolab Danmark og Forbrugerrådet TÆNK har til afløsning udpeget henholdsvis 

René Wilche og Christian Jarby.

Bestyrelsesarbejdet i DANAK er ulønnet. Vi vil gerne takke bestyrelsen, og specielt 

DANAKs afgåede formand Erik Dahm, for et stort og engageret arbejde for DANAK.

Den nye bestyrelse har på første bestyrelsesmøde efter nyudpegningen den 7. 

december 2020 konstitueret sig med formand og næstformand.

Ny formand Lars Bo Hammer
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Erik Øhlenschlæger, formand for ILAC AIC
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Alt tyder på ny ISO 15189 

tidligst ultimo 2022

Den 8. februar udsendte ISO TC212 WG1 

det ventede første komiteudkast til revision 

af ISO 15189:2012 Medical laboratories – 

Requirements for quality and competence. 

Antallet af kommentarer var betydeligt, og 

derfor var det også nødvendigt at udarbejde 

en såkaldt CD2 (Second Committe Draft). 

Det betyder, at planen for udgivelsen af stan-

darden forsinkes. Hvor forventningen var, at 

den såkaldte DIS (Draft International Stan-

dard) skulle afstemmes i februar 2021, så vil 

det nok først kunne ske omkring sommertid 

2021 med endelig afstemning af den 

såkaldte FDIS (Final Draft International Stan-

dard) i midten af 2022. Alt i alt betyder det, 

at man nok ikke står med en DS/EN ISO 

15189:2022 før i slutningen af 2022, og den 

nuværende DS/EN ISO 15189:2013 vil således 

formentlig have en gyldighed frem til udgan-

gen af 2025.

Kommentarer til ISO 15189 CD1

ILAC leverede i alt 66 sider med kommen-

tarer til CD1, som fyldte hele 51 sider mod 

den nuværende standards bare 37 sider (ISO/

IEC 17025:2017 fylder bare 20 sider og 

dækker både prøvning og kalibrering). 

Eksempler på væsentlige ønsker fra ILAC var:

· Reduktion af omfanget og overlappende 

 krav

· Fjernelse af normative referencer til ISO/

 FDIS 22367 om risikoledelse og ISO/FDIS 

 15190 om krav til sikkerhed

· Bedre korrelation mellem krav til 

 laboratorier, som opfylder ISO/IEC

 17025:2017 og ISO 15189, taget i

 betragtning at ISO/IEC 17025:2017 er

 normativ reference

· Harmonisering af definitionerne anvendt i  

 ISO 15189

Det er tydeligt, at der er lyttet til de kom-

mentarer, ILAC har givet, og DANAK kan 

konstatere, at adskillige af kommentarerne, 

som er taget til følge, er afgivet også af 

DANAK. Det skal bemærkes, at der er tale 

om udpræget grad af konsensus i indmeld-

inger fra akkrediteringsorganerne.

Kommentarer til ISO 15189 CD2

I januar modtog ILAC CD2 af ISO 15189, som 

blev sendt i høring hos medlemmerne af ILAC 

AIC med en svarfrist på 1 måned. De indhen-

tede kommentarer blev samlet og kompileret, 

før de i starten af marts blev formidlet til ISO 

TC212, hvor de indgår i den videre revision af 

standarden. Omfanget af ILACs kommentarer 

var 44 sider. Blandt væsentlige kommentarer 

til CD2 fra ILAC er følgende:

· Der er fortsat for stor forskel på 

udformningen af krav til laboratorier i 

ISO/IEC 17025 og ISO 15189. Det 

omfatter afvigelser fra de såkaldte fælles 

formuleringer i PROC 33 (de såkaldte 

Common Elements).

· Krav til kvalitetssikring er fortsat på 4½ 

side og synes ikke at have taget 

kommentarer til CD1 i betragtning. 

Derfor har ILAC betonet, at en tilretning, 

som svarer til kravene i ISO/IEC 

17025:2017, som fylder 1 side, er nød-

vendig. Derfor har ILAC kun afgivet én 

kommentar til den omtalte paragraf 7.2.7

· Der er fortsat redundans i krav, som 

optræder flere steder i standarden. Dette 

gælder ikke mindst krav til håndtering af 

risici og muligheder.

Samlet set er der en lovende udvikling i revi-

sionen, og det afventes med spænding, om 

der kan skabes enighed om en DIS 15189, 

som i givet fald kan forventes medio 2021. 

Det skal bemærkes, at afsnittet med defini-

tioner er rettet i betydeligt omfang. Der er 

desuden tilkommet en interessant note til 

definition af ”examination”:

Note 4 to entry: It is acknowledged that the 

process steps in an examination may be 

fragmented, e.g. genomic steps of 

extraction, sequencing, bioinformatics and 

reporting, can be performed in different 

laboratories and/or institutions, such as 

academic institutions for bioinformatics. 

Where this occurs, each part is deemed 

critical to the complete examination and 

considered an examination in its own right.

Denne note kan få stor betydning for 

udviklingen af akkreditering på det 

molekylærmedicinske område, hvor DANAK 

arbejder på at udgive en akkrediterings-

meddelelse, som adresserer de komplika-

tioner, der er på dette område.

De næste måneder bliver afgørende. I værste 

fald vil det være nødvendigt at udgive en 

CD3, hvilket vil forlænge processen bety-

deligt. Håbet er, at næste skridt er en DIS, 

som tilgodeser de væsentligste af ILACs 

kommentarer. I bedste fald vil det være 

muligt at løfte sløret mere for fremdriften 

ved årets akkrediteringsdag i juni 2021.
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Folketinget har den 27. april 2021 vedtaget 

en lovændring, L 176, der under den mund-

rette overskrift ”Forslag til lov om ændring af 

lov om produkter og markedsovervågning, 

lov om erhvervsfremme, lov om sikkerhed til 

søs, lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske 

artikler og lov om maritim fysisk planlæg-

ning” gemmer en ændring af lovhjemlen 

til at fastsætte regler for akkreditering i Dan-

mark.

Akkreditering flyttes fra erhvervs-

fremmeloven til produktloven

Akkrediteringsområdet og metrologiområdet 

flyttes fra erhvervsfremmeloven til produkt-

loven, i forbindelse med at produktloven ud- 

vides med en række områder. Erhvervs-

ministeren begrunder flytningen med, at den 

konsoliderer og styrker den samlede juridiske 

ramme for kontrol med produkters overens-

stemmelse, idet at akkreditering har en tæt 

forbindelse med produktlovens øvrige  

områder, i den forstand at akkrediterings- 

området omfatter akkreditering af organer, 

med henblik på at disse kan blive bemyn-

digede organer. Desuden er reglerne for 

udpegning af bemyndigede organer, her-

under tilsyn og kontrol med organerne, i for-

vejen omfattet af produktloven. Endvidere 

begrunder erhvervsministeren flytningen 

med, at Sikkerhedsstyrelsen under Erhvervs-

ministeriet længe har været ressortmyndig-

hed på akkrediteringsområdet, og at et cen-

tralt formål med produktloven er at skabe en 

samlet hovedlov, der ensarter de områder, 

som Sikkerhedsstyrelsen er myndighed for.

Erhvervsministeren slår fast, at flytningen af 

reglerne om akkreditering fra erhvervs-

fremmeloven til produktloven ikke har en 

materiel betydning for de dele af akkredi-

teringen, der anvendes på områder, som ikke 

er omfattet af produktloven.

Kontrolbeføjelse

Produktloven har nogle ret vidtgående 

kontrolbeføjelser, men der er i § 9 b indsat 

en bestemmelse, hvorefter disse kontrol-

beføjelser ikke finder anvendelse på akkredi-

teringsområdet med undtagelse af 

beføjelserne i § 9, § 10, stk. 1, og § 24.

Da akkreditering ikke er et produktområde, 

er størstedelen af kontrolbeføjelserne i 

produktlovens kapitel 3 ikke relevante for 

akkrediteringsområdet. Hertil kommer, at 

flere af kontrolbeføjelserne i kapitel 3 vil være 

meget vidtgående på akkrediteringsområdet. 

Her tænkes særligt på de tilfælde, hvor 

akkreditering fungerer som en frivillig ydelse, 

f.eks. certificering af ledelsessystemer. I 

sådanne situationer vil bl.a. bestemmelsen i 

produktlovens § 11, hvorefter kontrolmyn-

digheden til enhver tid mod behørig legitima-

tion og uden retskendelse har adgang til alle 

erhvervsmæssige lokaliteter og transport-

midler, hvor der kan findes produkter, som er 

omfattet af lovens anvendelsesområde, være 

meget vidtgående.

Det er fortsat intentionen, at Sikkerheds-

styrelsen skal varetage opgaven som 

kontrolmyndighed på akkrediteringsområdet 

og føre tilsyn med det nationale akkredi-

teringsorgan. Derfor er Sikkerhedsstyrelsen 

angivet som kontrolmyndighed i § 9.

Til brug for Sikkerhedsstyrelsens tilsyn med 

det nationale akkrediteringsorgan er det 

nødvendigt, at Sikkerhedsstyrelsen som 

kontrolmyndighed kan kræve alle oplysninger, 

som er nødvendige for den kontrol, der skal 

foretages på akkrediteringsområdet. Dette er 

hjemlet i § 10, stk. 1, og er en videreførelse 

af beføjelserne fra erhvervsfremmeloven.

Beføjelsen i produktlovens § 24 til at regi-

strere, behandle og samkøre data – dels egne 

indsamlede data og dels offentligt tilgænge-

ligt og ikke offentligt tilgængeligt data – er 

ny på akkrediteringsområdet. Bestemmelsen i 

produktlovens § 24 vil f.eks. være relevant for 

muligheden for at samkøre data fra akkredi-

teringsorganet med andre data til brug for 

Sikkerhedsstyrelsens risikomodeller. DANAK 

skal ved revision af en akkrediteringsbestem-

melse sikre, at akkre-diteringskunderne er 

bekendt med denne beføjelse.

Aktindsigt

I sin egenskab af at være nationalt 

akkrediteringsorgan virker DANAK som en 

offentlig myndighed. Der har siden ved-

tagelsen af den nye offentlighedslov været 

usikkerhed om, hvorvidt akkreditering var 

omfattet af tredjepartsaktindsigt. Det 

præciseres i bemærkningerne til produkt-

loven, at det alene er forvaltningslovens 

bestemmelser om parters rettigheder i forhold 

til en sag, der beror hos en myndighed eller 

et privat organ, der har fået overført 

kompetence fra en offentlig myndighed, som 

finder anvendelse på akkrediteringsområdet. 

Det skyldes, at de krav til fortrolighed, der 

følger direkte af forordningen om akkre-

ditering m.v., og som også er et afgørende 

led i akkrediteringsstandarden (DS/EN ISO/IEC 

17011), ikke er forenelige med tredjeparts-

aktindsigt som omhandlet i offentlighedsloven. 

Overgangsordning

Det er i ændringsloven sikret, at regler om 

akkreditering fastsat i medfør af erhvervs-

fremmeloven forbliver i kraft, indtil de 

ophæves eller erstattes af regler fastsat i 

medfør af produktloven.

Det er desuden sikret, at akkrediteringer, som 

er meddelt i henhold til erhvervsfremmeloven, 

forbliver i kraft, indtil de udløber eller 

ophæves.

Jesper Høy

LOVGIVNINGEN OM AKKREDITERING I DANMARK 
SKIFTER PLADS
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En lang proces, der startede i 2019, er nu 

afsluttet i april 2021, og vi ser frem til næste 

evaluering i 2024.

Erklæring om opfyldelse af 
ny udgave af ISO/IEC 17011

Processen startede med, at den regionale 

organisation European Accreditation (EA) 

udpegede en teamleder, Varpu Rantanen fra 

det finske akkrediteringsorgan. Hun gennem-

gik en omfattende rapport fra DANAK om 

vores opfyldelse af de enkelte krav i ISO/IEC 

17011:2017 udarbejdet ud fra EAs krav til 

beskrivelse. Vi fik bekræftet vores opfyldelse, 

og DANAK modtog positiv tilbagemelding i 

februar 2020.

Gennemgang af DANAKs 
processer og registreringer

Et EA-team på 11 deltagere udover team-

lederen blev udpeget til den regelmæssige 

evaluering, og det blev aftalt, at evalueringen 

skulle gennemføres i maj 2020. Som nævnt i 

sidste DANAK-NYT blev det som følge af 

COVID-19 senere ændret, så en del af 

DANAKs akkrediteringsområder blev bedømt 

i september 2020, hvor en del af teamet 

besøgte DANAK og deltog i nogle af DANAKs 

besøg. Resultatet af del I kan læses i sidste 

nummer af DANAK-NYT. De sidste områder 

er nu også blevet bedømt i februar 2021, 

men denne gang ved fjernbedømmelse.

Del II – fjernbedømmelse
Evalueringen i februar var den første EA-eva-

luering, der blev gennemført ved fjernbe-

dømmelse, efter at EA fra 2021 åbnede for 

den mulighed. Generelt fungerede det fint 

og effektivt, som vores erfaring også er med 

DANAKs fjernbedømmelse hos kunder. Da EA 

har besluttet at begrænse antallet af besøg, 

som teamet skal bedømme, når evalueringen 

gennemføres som fjernbedømmelse, og da 

teamet ved 1. del af evalueringen bedømte 

en del besøg, besluttede EA, at denne evalu-

ering ikke skulle omfatte deltagelse i DANAKs 

besøg. I stedet blev flere sager gennemgået.

Ved del II blev følgende områder 

evalueret:

· Udbud af præstationsprøvning

· Certificering af ledelsessystemer

· Certificering af produkter, processer og 

 services

· Verifikation af drivhusgasser 

Afvigelser

Ved bedømmelsen blev der som ved del I 

konstateret nogle afvigelser for forhold, hvor 

DANAK enten ikke fuldt ud har indført krav 

eller har haft en anden forståelse end EA-

teamet. Følgende forhold blev konstateret.

Generelt for certificering, 
inspektion og verifikation af 
drivhusgasser

Beslutning om opretholdelse af 

akkreditering 

· Der er krav om, at DANAK efter tilsynsbe-

søg træffer beslutning om opretholdelse 

af akkreditering. Denne beslutning, som 

for certificering, inspektion og verifikation 

træffes af den ledende assessor på sagen, 

har ikke i alle tilfælde fremgået tydeligt af 

rapportering. Det vil den fremover gøre.

Besvarelse af DANAKs afvigelser

· Der er krav om, at besvarelsen skal inde-

holde a) analyse af omfang, b) korrektion 

for fejlende forhold, c) analyse af årsag og 

d) korrigerende handling til sikring af, at afvi-

gelsen ikke gentager sig. Dette er beskrevet 

i AB 1 og en vejledning i AMF 04, men set 

at mangle i nogle tilfælde. DANAK vil infor-

mere mere tydeligt om dette ved besøg og 

vil fokusere på, at afvigelser ikke lukkes, 

uden at der er taget stilling til alle 4 punkter.

Omfang af DANAKs bedømmelse

· For nogle sager blev det vurderet, at der 

ud fra sete registreringer ikke var gennem-

ført markbesøg, sagsgennemgang eller 

kompetencevurdering i tilstrækkeligt 

omfang. DANAK har for nogle år siden 

indført et bedømmelsesprogram for hver 

akkreditering, hvor det fremgår, hvad der 

er planlagt, og hvad der er gennemført af 

bedømmelse over en periode. Af disse 

interne programmer vil det nu tydeligere 

fremgå, at alle områder bedømmes – også 

EA-EVALUERING AF DANAK – ENDELIG AFSLUTTET!
Allan Munck
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områder, hvor der ingen sager er i en peri-

ode. Desuden vil DANAK mere konsekvent 

anføre vilkår om deltagelse i førstkom-

mende besøg på områder, hvor der ikke 

har kunnet gennemføres markbesøg.

Forsinkede rapporter fra DANAK

· Det er konstateret, at DANAKs rapporter i 

nogle tilfælde sendes meget sent til vores 

kunder. Der er løbende arbejdet på, at rap-

porter sendes hurtigt efter besøg og senest 

4 uger efter et kontorbesøg eller efter 

DANAKs modtagelse af kundens rapport 

fra et markbesøg. Vi har haft et mål på 85 

%, hvilket nu er nået, og et nyt mål på 87 

% er indført. Vi har samtidig intensiveret 

indsatsen, for at rapporter ikke fremover 

sendes lang tid efter den anførte termin.

· For markbesøg konstaterede EA-teamet, at 

vi i nogle tilfælde har måttet vente for 

længe på vores kundes rapport, inden vi 

kunne skrive rapport. For at håndtere det 

problem er der nu i AMC 15 og i AMI 1 

anført, at DANAK kan gennemføre et eks-

tra markbesøg, hvis kundens rapport ikke er 

modtaget inden for 2 måneder fra besøget.

Verifikation af drivhusgas

Opdatering af oversigt over akkredite-

ringskrav

· Der har over en periode været en del 

opdateringer af og overgangsperioder for 

forordninger og andre dokumenter på 

områderne for drivhusgasser. Ikke alle gæl-

dende dokumenter var anført på DANAKs 

hjemmeside. Det er de nu, og der er ind-

ført en ny proces til bedre sikring af, at 

oplysninger er opdaterede.

Præstationsprøvning

Ansøgningsblanket

· Det blev vurderet, at blanketten på 

DANAKs hjemmeside ikke indeholdt til-

strækkelige spørgsmål til at give DANAK 

en fuld forståelse for det ansøgte. Ansøg-

ningsblanketten er derfor blevet opdateret 

med krav om yderligere oplysninger.

Udover ovenstående blev der som ved del I af 

EA-evalueringen skrevet nogle afvigelser ved-

rørende DANAKs ledelsessystem og DANAKs 

registreringer.

Resultat af EA-evaluering

Ved de afsluttende møder for henholdsvis del 

I og del II har DANAK modtaget korte 

opsummeringsrapporter, hvor der udtrykkes 

tilfredshed med DANAKs kompetencer, pro-

cesser, ressourcer og generelle opfyldelse af 

krav til et akkrediteringsorgan, samt at 

DANAKs bedømmelser er på samme niveau 

som dem, der udføres af andre akkredite-

ringsorganer omfattet af EA-, IAF- og ILAC-

aftaler. 

Efter afslutningen af evalueringen har 

DANAK modtaget en omfattende rapport 

med teamets konklusioner for hvert enkelt 

krav til akkrediteringsorganer. Her beskrives i 

positive vendinger DANAKs udførelse af 

bedømmelse på alle områder. Med lukningen 

af de konstaterede afvigelser er der nu stram-

met op på nogle forhold, så vi ud fra en 

international forståelse opfylder alle krav. 

Det overordnede resultat af evalueringen er 

en beslutning i EAs komite (MAC) for multila-

teral anerkendelse (MLA) om DANAKs opret-

holdelse af anerkendelse på de områder, vi 

tidligere er godkendt, samt tilføjelse af MLA 

på området Produktion af referencemateria-

ler. Vi vil dermed have international anerken-

delse på alle de områder, der p.t. er MLA på.

Evalueringen bidrager til en fælles forståelse 

internationalt af kravene til akkreditering på 

de forskellige områder og en mere ensartet 

bedømmelsespraksis.

Ved første del af evalueringen, hvor delta-

gerne fra de forskellige lande besøgte 

DANAK og DANAKs kunder, var der naturlig-

vis en større dialog formelt og uformelt mel-

lem DANAKs medarbejdere og teamet, hvor 

erfaringer og meninger blev udvekslet. Erfa-

ringen fra anden del er, at fjernbedømmelse 

dog også kan give et rimeligt resultat. 

EA-EVALUERING AF DANAK – ENDELIG AFSLUTTET!



DANAK informerede i sidste nummer af 

DANAK Nyt om de ændringer, der er anført i 

den seneste revision af EA-2/17. Der er nu 

udsendt en ny udgave af AB 18 med indfø-

relse af de ændrede krav.

Overgang til anden akkrediterings- 

standard

Den største ændring er, at de akkrediterings-

standarder, der i EA-2/17 er anført som fore-

trukne standarder, nu skal anvendes senest 

fra maj 2023. Som nævnt i sidste DANAK Nyt 

er der ca. 14 akkrediteringer, der nu skal 

overgå til en anden standard. De fleste af 

disse er i dag akkrediteret til ISO/IEC 17020 

(inspektion) og skal nu akkrediteres til ISO/IEC 

17065 (produktcertificering). For nogle kun-

der kan der dog være behov for at opret-

holde den gældende akkreditering, samtidig 

med at området for notificering overgår til ny 

standard, hvis akkrediteringen omfatter andre 

områder. 

Det kan umiddelbart virke, som om der er 

god tid. DANAK har dog meddelt ved udsen-

delsen af AB 18, at der skal søges om akkre-

ditering til anden standard senest den 1. april 

2022. For at DANAK kan gennemføre besøg 

vedr. akkreditering til den nye standard samti-

dig med besøg for afslutning af den tidligere 

standard, er det desuden vigtigt, at processen 

hos DANAKs kunder starter så snart som 

muligt. Organisation, ledelsessystem og kom-

petencer skal tilrettes, så kravene i den fore-

trukne standard opfyldes. F.eks. er der ved 

overgang fra inspektion til produktcertifice-

ring krav om, at beslutning om certificering 

træffes af en anden person end den, der har 

udført bedømmelsen.

Nye tillægskrav

De forskellige akkrediteringsstandarder er 

generelt ikke helt dækkende for notificering. 

Der er derfor anført udvalgte tillægskrav i 

andre akkrediteringsstandarder. Det var der 

også i den tidligere udgave af EA-2/17. Nu er 

der dog ændret i omfanget af tillægskrav, og 

DANAK skal se, at disse er indført. Kun for 

området, hvor ISO/IEC 17025 (prøvning og 

kalibrering) er den foretrukne standard, er der 

ingen tillægskrav.

Dialog om ændringer

Som anført ved udsendelsen af AB 18 tager 

DANAKs ledende assessorer kontakt til 

kunderne på de områder, hvor der skal skiftes 

til anden standard, for at aftale processen og 

afklare spørgsmål. Kunder på områder, hvor 

der ikke skal skiftes til anden standard, er 

naturligvis velkomne til at kontakte de 

sagsansvarlige ledende assessorer for 

afklaring af alle spørgsmål til indførelsen af 

EA-2/17:2020.
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Erik Øhlenschlæger, formand for ILAC AIC

TEST FOR COVID-19
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I efteråret 2020 udgav ILAC en hastigt frem-

stillet promotion-publikation, som desværre 

kun omtalte test udført under akkreditering 

til ISO 15189 for Sars-Cov-2 eller COVID-19, 

som den kaldes i daglig tale. Da det blev klart 

for undertegnede via forskellige kanaler, at 

test i mange lande, deriblandt Danmark, 

udføres under akkreditering til ISO/IEC 

17025, blev denne brochure taget op til 

drøftelse i ILAC Executive, som besluttede at 

revidere brochuren. Den reviderede brochure 

blev udgivet i starten af marts og kan hentes 

på ILACs hjemmeside: https://ilac.org/publica-

tions-and-resources/ilac-promotional-brochu-

res/. Den er baseret på akkreditering til både 

ISO/IEC 17025 og ISO 15189. For sidst-

nævnte kunne en test for COVID-19 også 

udføres i henhold til POCT-standarden ISO 

22870 (Point Of Care Testing), som kun kan 

akkrediteres som tillæg til ISO 15189.

Brochuren opdeler brugen af standarder på 

typiske opgaver som vist i tabel 1.

I Danmark udføres COVID-19-PCR-test flere 

steder, men for tiden (ultimo marts) kun 

akkrediteret af Statens Serum Institut, 

ansvarlig for Testcenter Danmark, under 

akkreditering nr. 05-0397. Derudover udfører 

Eurofins Milk Testing A/S test på svab 

(aftørringsprøver) under akkreditering nr. 

05-0580. 

Udgangspunktet i ILACs brochure er, at de 

multilaterale aftaler, som understøtter akkre-

diteringer til ISO/IEC 17025 og ISO 15189, 

kan danne basis for accept af testresultater 

ved rejser mellem lande og varers bevæge-

lighed over landegrænser. Om dette vil 

påvirke myndigheders krav til testresultater 

på kortere eller længere sigt, er uklart, da 

situationen i øjeblikket er ekstraordinær. 

Det skal dog nævnes, at DANAK har haft 

forespørgsler om rejsedokumentation i form 

af COVID-19-test omfattet af akkreditering til 

ISO 15189 i forbindelse med rejser til Hong-

Kong og Singapore. DANAK har i den forbin-

delse måttet svare, at humane test i Danmark 

primært udføres af laboratorier akkrediteret 

til ISO/IEC 17025. Med den i marts udgivne 

brochure fra ILAC kan DANAK nu henvise til 

den for at ligestille humane test udført efter 

de to akkrediteringsstandarder.

Prøvetype  Akkrediteringsstandard

Humane prøver ISO 15189, ISO 22870 eller ISO/IEC 17025

Svab-prøver (aftørringsprøver) ISO/IEC 17025

Veterinære prøver ISO/IEC 17025

Fødevarer og foder ISO/IEC 17025

Kloakvand  ISO/IEC 17025

Tabel 1: Prøvetype og akkrediteringsstandard

https://ilac.org/publications-and-resources/ilac-promotional-brochures/
https://ilac.org/publications-and-resources/ilac-promotional-brochures/
https://ilac.org/publications-and-resources/ilac-promotional-brochures/


Tine Zeuthen, NIDC

NATIONALT ID-CENTERS DOKUMENT TEKNISKE LABORATORIUM
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NIDC’s dokumenttekniske laboratorium blev i 

december 2020 akkrediteret til forensisk 

prøvning i henhold til DS/EN ISO/IEC 17025:

2017: Generelle krav til prøvnings- og kalibre-

ringslaboratoriers kompetence. 

Etablering af og formål med Nationalt 

ID-center

Nationalt ID-center (NIDC) blev etableret den 

1. januar 2018 som et uafhængigt kompetence-

center på ekspertniveau, hvis formål er at 

styrke sikkerheds- og kontrolindsatsen på 

udlændingeområdet. Organisatorisk er NIDC 

en del af Hjemrejsestyrelsen, som hører under 

Udlændinge- og Integrationsministeriet. 

NIDC’s lokaler og dokumenttekniske labo-

rato-rium ligger i Hjemrejsestyrelsens hoved-

sæde i Birkerød. 

NIDC’s brugerkreds omfatter først og frem-

mest myndigheder, som arbejder på 

udlændingeområdet, herunder visum-

afdelingerne hos de danske ambassader i 

udlandet. Centerets primære opgave er at 

yde rådgivning og bistand til danske myn-

digheder i forhold til spørgsmål om fastlæg-

gelse og kontrol af udlændinges identitet. 

Denne opgave varetages bl.a. igennem 

dokumenttekniske undersøgelser af konkrete 

dokumenter i NIDC’s laboratorium og igen-

nem analyser af ID-dokumenternes indholds-

mæssige elementer, misbrugsmønstre og 

andre ID-relaterede emner. En del af centerets 

dokumenttekniske arbejde består også i at 

vurdere og indstille nye pas og andre rejse-

dokumenter, som udstedes af andre lande, 

til udlændinge- og integrationsministerens 

godkendelse, så de kan bruges til indrejse i 

Danmark. Centeret har også en central rolle i 

forhold til at sikre, at trends, erfaringer og 

risikovurderinger fra relevante lande bearbej-

des, kvalitetssikres og gøres tilgængelige for 

de relevante myndigheder. NIDC har dertil et 

biometrisk team, som er eksperter inden for 

ansigtssammenligning og fingeraftryk. 

Gennem undervisning og træning er centeret 

endvidere med til at styrke udlændinge-

myndighedernes kompetencer inden for 

ID-kontrol og identitetsfastlæggelse. 

Som led i varetagelsen af NIDC’s opgaver 

indgår centeret i en række internationale Stereomikroskop

Fotoboks (Video Spectral Comparator)
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ID-netværk og samarbejder med tilsvarende 

myndigheder fra andre lande, ligesom 

centeret er medlem af relevante internatio-

nale organisationer og tekniske arbejds-

grupper inden for centerets fagområder.

Dokumenttekniske ægthedsvurderinger i 

NIDC’s dokumenttekniske laboratorium

NIDC’s dokumentteknikere gennemfører ægt-

hedsvurderinger af alle typer dokumenter 

vedrørende en given udlændings identitet i 

centerets dokumenttekniske laboratorium.

NIDC anvender en todelt undersøgelses-

metode, når der gennemføres en ægtheds-

vurdering af et dokument. Først foretages en 

dokumentteknisk undersøgelse med 

udgangspunkt i en detaljeret tjekliste for 

netop denne type dokument, hvor dokumen-

tets tekniske konstruktion, anvendte 

materialer og sikkerhedselementer vurderes. 

Til den dokumenttekniske undersøgelse 

anvendes udelukkende non-destruktive 

undersøgelsesmetoder. Dette involverer 

fotoanalytiske teknikker, hvor dokumenterne 

undersøges ved forskellige bølgelængder i 

ultraviolet lys, synligt lys og infrarødt lys. 

Dertil anvendes mikroskopi, og laboratoriet 

har blandt andet et digitalt videomikroskop, 

som gør det muligt at nærstudere materialer 

ved meget høje forstørrelser. Alle relevante 

observationer dokumenteres både i ord og 

billeder. Derudover sammenstilles dokumen-

terne, hvis muligt, med specimen, der er 

prøveeksemplarer af ægte dokumenter, og 

referencemateriale fra databaser, der inde-

holder oplysninger om originale dokumenter 

fra hele verden. 

Den tekniske undersøgelse af dokumenter 

suppleres af en taktisk vurdering, hvor doku-

mentets konkrete indhold sammenholdes 

med relevante baggrundsoplysninger om 

f.eks. udstedelsesprocedurer for det pågæl-

dende dokument. 

Til grundlag for de taktiske vurderinger 

bruger NIDC, ligesom ved de dokument-

tekniske undersøgelser, kildemateriale fra 

relevante internationale referencedatabaser 

samt pålidelige informationer og efterret-

ninger, som er indhentet enten gennem 

centerets egne fact finding-missioner til de 

pågældende lande eller via udenlandske 

samarbejdspartnere.

Den dokumenttekniske undersøgelse kan 

være tilstrækkelig til at afgøre et ID-doku-

ments validitet, men bidraget fra den taktiske 

undersøgelse er i nogle tilfælde også med til 

at kvalificere og nuancere vurderingen af de 

enkelte dokumenter.

Kvaliteten og sikkerhedsniveauet i rejse- og 

ID-dokumenter kan variere meget. Rejsedoku-

menter har som regel et højt kvalitetsniveau, 

hvor avancerede trykteknikker og sikkerheds-

elementer er med til at sikre dokumentet 

mod forfalskning. Civilretlige dokumenter 

som fødselsattester, vielsesattester, militær-

dokumenter og uddannelsesbeviser er som 

oftest dokumenter, der indeholder få eller 

ingen sikkerhedselementer. Sådanne doku-

menter, som er nemmere teknisk at forfalske, 

udgør en særlig udfordring for den doku-

menttekniske undersøgelse, hvorfor den tak-

tiske vurdering af denne type dokumenter 

Fotobord med forskellige typer lyskilder

Fortsættes på næste side



Billederne er fra et specimen (prøvepas) fra Singapore, som har et meget fint UV-billede – et ægte festfyrværkeri. Samme billedudsnit ses i visuelt lys
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ofte spiller en vigtig rolle, når deres ægthed 

skal verificeres.

NIDC modtager også kopier af såvel rejse-

dokumenter som civilretlige dokumenter til 

undersøgelse i det dokumenttekniske 

laboratorium. Kopier stiller andre krav til den 

dokumenttekniske undersøgelse, blandt 

andet fordi kvaliteten af kopierne kan variere 

meget. Centeret ser eksempelvis kopier af 

ID-dokumenter, hvor farver og detaljer på 

dokumenterne helt er gået tabt i kopieringen. 

Derudover er der begrænsede muligheder for 

gennemførelsen af den dokumenttekniske 

undersøgelse, da det ikke er muligt at 

vurdere materialer, sikkerhedselementer og 

trykteknikker ud fra en kopi. Derfor spiller 

den taktiske undersøgelse, såsom viden om 

udstedelsesprocedurer samt gennemgange af 

oplysninger i og om dokumentet, ofte en 

afgørende rolle og kan afdække forhold, som 

kan have betydning for vurderingen af en 

kopi. Til bedømmelsen af kopier anvendes en 

særskilt konklusionsskala, der ikke indeholder 

en egentlig ægthedsvurdering, da dette ikke 

er muligt for kopier.

En ægthedsvurdering i NIDC munder ud i en 

dokumentbedømmelse af det dokument, 

som laboratoriet undersøger, og det er denne 

dokumentbedømmelse, der returneres som 

svar til den myndighed, der har bedt NIDC 

om at foretage ægthedsvurderingen. 

NIDC foretager en konkret afvejning af 

resultaterne fra den dokumenttekniske 

undersøgelse og den taktiske vurdering og 

indarbejder resultaterne i én samlet 

dokumentbedømmelse. Dokumentbedøm-

melsen bliver udfærdiget i overensstemmelse 

med den af NIDC’s to konklusionsskalaer, der 

er relevant for det undersøgte dokument. 

Ved originale dokumenter anvendes en 

konklusionsskala, som har til hensigt at 

angive, med hvilken grad af sikkerhed 

dokumentteknikerne vurderer, at et doku-

ment kan være ægte eller falsk. Ved kopier af 

dokumenter anvendes en anden konklusions-

skala, som har til hensigt at angive graden af 

overensstemmelse mellem kopien og et 

tilsvarende ægte dokument samt sand-

synligheden for, at der har været manipuleret 

med det dokument, som er kopieret. Alle 

sager bliver uanset typen af dokument 

vurderet uafhængigt af to dokument- 

teknikere. 

NIDC’s dokumenttekniske laboratorium har 

siden etableringen i 2018 undersøgt og vur-

deret over 1200 dokumenter og har kunnet 

verificere ægtheden af mange af dem, men 

også fundet dokumenter, som var forfalskede 

(dvs. manipulerede) eller falske, eller doku-

menter, hvor oplysningerne er blevet forsøgt 

fjernet eller ændret.

Det dokumenttekniske laboratorium i tal

NIDC’s laboratorium har kun lov til at gen-

nemføre ægthedsundersøgelser af 

dokumenter, som bliver fremsendt af cente-

rets brugermyndigheder. Det er udlændinge- 

og integrationsministeren, som fastlægger, 

hvilke danske myndigheder der kan benytte 

sig af NIDC’s laboratorium. Afhængigt af 

hvilken type sag den pågældende myndighed 

beskæftiger sig med, vil der i nogle sager kun 

være ét dokument til ægthedsvurdering, 

mens der i andre sager kan være flere doku-

menter vedrørende en konkret udlænding. 

Det kan eksempelvis være sager, hvor labo-

ratoriet undersøger både pas, vielsesattest og 

fødselsattest for den samme person.

NIDC har i 2020 modtaget i alt 480 doku-

menter fordelt på 360 sager til ægtheds-vur-

dering. Rejsedokumenter som pas og 

visumstickers udgør 17 % af det samlede 

antal dokumenter, mens civilretlige dokumen-

ter som fødselsattester, vielsesattester, ID-kort 

og lignende udgør 73 %.

I 2020 fremstod 66 % af det samlede antal 

dokumenter indsendt til dokumentteknisk 

Fortsat
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vurdering som udstedt i enten Kina (156), 

Syrien (50), Eritrea (45), Danmark (34) eller 

Pakistan (32). Danmark figurerer på denne 

liste, da kategorien dækker over fortrinsvis 

danske fremmedpas og konventionspas, som 

er udstedt til herboende udlændinge, mis-

tænkt for misbrug af brugermyndighederne. 

(Fremmed- og konventionspas udstedes til 

udlændinge, som har fået ophold i Danmark, 

men som ikke er danske statsborgere, og 

som ikke kan få udstedt et nationalitetspas 

fra det land, hvor de er statsborgere. Det kan 

f.eks. være asylansøgere eller folk, som er 

statsløse).

Uddannelse af dokumentteknikere

Det kræver en særlig uddannelse og træning 

at blive dokumenttekniker. De personer, der 

ansættes som dokumentteknikere, vil typisk 

have en anden forudgående uddannelse, 

som har givet et fundament og kompetencer, 

der kan bygges videre på. Det kan eksempel-

vis være erfaring med fotoanalytiske teknikker, 

mikroskopi eller papir- og materiale-

forarbejdning. NIDC’s dokumentteknikere er 

kommet til centeret med forskellige uddan-

nelsesmæssige baggrunde, f.eks. konserva-

torer, en politiuddannet og en biolog. NIDC 

har kun i enkelte tilfælde kunnet ansætte 

dokumentteknikere, som allerede var færdig-

uddannede, og har derfor været nødt til selv 

at forestå uddannelsen af centerets øvrige 

dokumentteknikere. 

NIDC har til brug for oplæring af nye doku-

mentteknikere udviklet et uddannelses-

program bestående af en række moduler, 

som kombinerer teori med praktiske øvelser. 

Programmet tager afsæt i undervisnings-

materiale fra Frontex, som er EU’s grænse-

agentur, samt fra Homeland Securitys doku-

menttekniske laboratorium i Washington D.C. 

Derudover er undervisningsmaterialet blevet 

tilpasset centerets specifikke behov. Der er 

eksempelvis blevet tilføjet udvidede moduler 

om civilretlige dokumenter og kopier. For at 

sikre, at laboratoriets arbejdsprocesser, orga-

nisation og de tekniske analyser understøtter 

et generelt princip om upartiskhed og uaf-

hængighed, er der også tilføjet et undervis-

ningsmodul om emnet kognitiv bias (dvs. at 

være forudindtaget).

NIDC har også fokus på videreuddannelse og 

kompetenceudvikling af erfarne dokument-

teknikere, så det dokumenttekniske labora-

torium hele tiden er på omgangshøjde med 

den seneste internationale udvikling. Dette 

sker blandt andet gennem NIDC’s doku-

mentteknikeres deltagelse på konferencer, i 

internationalt samarbejde og erfarings-

udveksling.

Akkreditering af NIDC’s 

dokumenttekniske laboratorium

Arbejdet med ID-dokumenter stiller store krav 

til det dokumenttekniske laboratorium. 

Troværdighed, høj faglighed og korrekthed af 

analyser er grundlæggende for det arbejde, 

som laboratoriet udfører. En vigtig måde at 

understøtte sikringen af disse elementer på 

er at opretholde en akkreditering af laborato-

riet, fordi akkreditering er med til at give 

udlændingemyndighederne, som NIDC 

leverer ydelser til, tillid til, at kvaliteten af de 

leverede laboratorieydelser er som forventet. 

Dertil kommer, at de nationale og inter-natio-

nale samarbejdspartnere, som NIDC har, kan 

være forsikrede om, at laboratoriet arbejder 

på højeste faglige niveau. De systematiske 

aktiviteter, der blandt andet følger med en 

akkreditering, giver også sikkerhed for, at 

laboratoriet kontinuerligt evaluerer, forbedrer 

og følger op på interne anliggender, samtidig 

med at laboratoriet følger med udviklingen 

inden for det dokumenttekniske område.

Allerede i forbindelse med etablering af 

NIDC blev beslutningen om at arbejde hen 

imod en akkreditering af det dokument-tek-

niske laboratorium truffet. Det var derfor 

også med i overvejelserne, da de første med-

arbejdere blev ansat i NIDC, at der skulle 

være en kompetent og dedikeret ressource, 

som skulle forestå akkrediteringsprocessen. 

Inspiration til dokumenttekniske procedurer 

og rammer for laboratoriets arbejde blev hen-

tet i lignende dokumenttekniske laboratorier i 

flere forskellige lande, herunder i det norske 

ID-center og i USA hos Homeland Security 

Investigations (HSI), hvoraf sidstnævnte har 

været akkrediteret gennem en lang årrække. 

Flere oplysninger om NIDC kan findes på 

centerets hjemmeside www.nidc.dk.

Fra det samme pas to billeder af et motiv trykt i intaglio (på dansk dybtryk), hvor det ene billede viser motivet som helhed, og i det andet er der zoomet ind



TILTRÅDT
PERSONALIA

SIMONE STOLZENBACH 
GRØNLUND

Tilmelding via www.danak.dk 

DANAK har ansat Simone Stolzenbach 

Grønlund som ledende assessor i certifice-

ringssektionen med start den 1. maj 2021. 

Simone er 38 år, cand.techn.al. (levnedsmid-

delkandidat) og kommer fra en stilling hos 

Fødevarestyrelsen. Simone har tidligere arbej-

det både som rådgiver og som auditor i 

andre jobs.
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KURSER
Grundkursus   Dato Tilmeldingsfrist

Grundkursus i standarden DS/EN ISO/IEC 17020:2012   1.-2. juni 2021 Kurset er fuldtegnet

Overensstemmelsesvurdering – Krav til forskellige typer inspektionsorganer

Grundkursus i standarden DS/EN ISO/IEC 17065:2012  14.- 15. september 2021  6. august 2021

Overensstemmelsesvurdering – Krav til organer, der certificerer produkter, processer og serviceydelser 

Grundkursus i standarden DS/EN ISO 15189:2013  17.-18. november 2021 10. september 2021

Medicinske laboratorier – Krav til kvalitet og kompetence

Grundkursus i standarden DS/EN ISO/IEC 17025:2017  24.-26. november 2021 20. september 2021

Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence

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

Listen omhandler ny lovgivning fra november 2020 til april 2021

Ref.nr.

LBK nr. 582

Sundhedsministeriet

BEK nr. 1997

Beskæftigelsesministeriet

BEK nr. 1800

Erhvervsministeriet

BEK nr. 1792 

Ministeriet for Fødevarer, 

Landbrug og Fiskeri

BEK nr. 1791 

Ministeriet for Fødevarer, 

Landbrug og Fiskeri

BEK nr. 1773 

Klima-, Energi- og 

Forsyningsministeriet

BEK nr. 1770 

Miljøministeriet

BEK nr. 1651 

Klima-, Energi- og 

Forsyningsministeriet

Emne

Bekendtgørelse af lov om tobaksvarer m.v.

Bekendtgørelse om ombygning og væsentlig reparation af elevatorer m.v.

Bekendtgørelse om sikkerhedskrav til legetøj

Svinebekendtgørelsen. Bekendtgørelse om salmonella hos svin

Kvægbekendtgørelsen. Bekendtgørelse om salmonella hos kvæg m.m.

Bekendtgørelse om teknisk certificering og servicering af vindmøller m.v.

Analysekvalitetsbekendtgørelse. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger

Udgivet 

08/04/2021

18/12/2020

04/12/2020

04/12/2020

04/12/2020 

03/12/2020

03/12/2020

20/11/2020



EU-GØDNING
Landbrugsstyrelsen oplyser, at Kommissionen 

har åbnet en interessegruppe om EU-gød-

ning, hvor der kan stilles spørgsmål og 

udveksles erfaringer om arbejdet med imple-

mentering af forordning 2019/1009.

Den nye interessegruppe er åben for alle, og 

oplysninger om gruppen, om faglige opdate-

ringer og om FAQ på området kan findes på 

styrelsens webside:

https://lbst.dk/virksomheder/salg-af-goedning-

og-jordforbedringsmidler-mv/ny-eu-goed-

ningsforordning-20191009-gaeldende-fra-

16-juli-2022/#c8618.

DANAK tilbyder akkreditering på området, og 

man kan orientere sig om krav til akkredite-

ring på DANAKs webside her:

https://danak.dk/om-ordninger-schemes/

akkreditering-som-grundlag-for-notificering-

ny.

Hanne Kerl Poulsen
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ISO/IEC 17020 VS. ISO/IEC 17065

Kursus med fokus på forskelle mellem krav i 

ISO/IEC 17020 og ISO/IEC 17065.

Som en følge af de nye krav i EA-2/17 udby-

der DANAK i dagene 14.-15. september 

2021 et kursus, der fokuserer på de grund-

læggende forskelle mellem produktcertifice-

ring og inspektion. 

Kurset er primært rettet mod inspektions-

organer, der skal overgå fra ISO/IEC 17020 til 

ISO/IEC 17065, og der vil blive lagt vægt på 

forskelle i krav mellem de to standarder – 

eksempelvis krav til ”mekanismen for 

upartiskhed” og ”uafhængig beslutnings-

proces” – kombineret med en gennemgang 

af de tillægskrav, som EA-2/17 stiller inden 

for de enkelte moduler i direktiver.

Kurset vil dog også gennemgå de øvrige krav 

i ISO/IEC 17065, så det vil også kunne 

bruges som et ”grundkursus” for deltagere, 

der ønsker en generel gennemgang af 

standarden for produktcertificering ISO/IEC 

17065.

Kurset vil veksle mellem gennemgang af 

standarderne og løsning af opgaver i 

grupper, så der vil være rig mulighed for at 

udveksle synspunkter med andre inspektions-

organer, der er i samme situation og også 

skal overgå fra ISO/IEC 17020 til ISO/IEC 

17065.

Tilmelding til kurset foretages via DANAKs 

hjemmeside. Der er sidste frist for tilmelding 

6. august 2021.

Inge-Lise Clausen

Nye akkrediteringer november 2020 til april 2021

NYE AKKREDITERINGER/GODKENDELSER

Certificeringsorganer  

01-5019 Bruun Inspektion A/S Certificering af ledelsessystemer for overensstemmelse med ISO 9001

   Bekendtgørelser om elevatorer, sagkyndige virksomheder

01-7510 Russian Maritime Register of Shipping Verifikation: CO
2
 emissioner ved søtransport

Inspektionsorganer  

02-9114 Titan Wind Operational Support Europe ApS Inspektion: Svejseprocedurer og trykbærende udstyr

02-9126 Kokholm Inspektion ApS Inspektion: Elevatorer

Laboratorier  

04-0603 Nationalt ID-center Forensisk prøvning

https://danak.dk/om-ordninger-schemes/akkreditering-som-grundlag-for-notificering-ny
https://danak.dk/om-ordninger-schemes/akkreditering-som-grundlag-for-notificering-ny
https://danak.dk/om-ordninger-schemes/akkreditering-som-grundlag-for-notificering-ny
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NYE ELLER REVIDEREDE DOKUMENTER FRA IAF 
(International Accreditation Forum, Inc.) 

Dokumenter med krav eller vejledning til DANAKs kunder siden sidste DANAK-Nyt. Alle dokumenter kan hentes på 

IAF’s hjemmeside: www.iaf.nu

Ref.nr. Titel Udgivet Status

IAF/ILAC  IAF/ILAC Approach to Remote Peer Evaluations of Regions and Single  Januar 2021 Ny

-A1/A2 Accreditation Bodies during the COVID-19 Pandemic

 addendum  

IAF/ILAC  Replacement of assessments during the COVID-19 pandemic Marts 2021 Ny

 statement

NYE ELLER REVIDEREDE DOKUMENTER FRA ILAC 
(International Laboratory Accreditation Cooperation)

Dokumenter med krav eller vejledning til DANAKs kunder siden sidste DANAK-Nyt. Alle dokumenter kan hentes på 

ILACs hjemmeside: www.ilac.org

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

Dokumenter med krav eller vejledning til DANAKs kunder siden sidste DANAK-Nyt. Alle dokumenter kan hentes på EAs hjemmeside: 

www.european-accreditation.org

Alle dokumenterne kan hentes på DANAKs hjemmeside: www.danak.dk

NYE ELLER REVIDEREDE DOKUMENTER FRA DANAK

Ref.nr. Titel Udgivet Status

AB 2 DANAKs akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering November 2020 Revideret

AB 7 Akkreditering til inspektion December 2020 Revideret

AB 11 Måleusikkerhed i kalibrering Januar 2021 Revideret

AB 12 Evaluering og rapportering af måleusikkerhed ved prøvning inden for det  December 2020 Revideret

  mekaniske, fysiske og elektriske område

AB 13 Evaluering og rapportering af måleusikkerhed ved kvantitativ kemisk December 2020 Revideret

  og mikrobiologisk prøvning samt medicinsk undersøgelse

AB 17 Inspektion – Bestemmelser for anvendelse af ISO/IEC 17020:2012 December 2020 Revideret

AB 18 Akkreditering som grundlag for notificering April 2021 Revideret

AM Akkrediteringsmeddelelser udgives og revideres løbende 

Ref.nr. Titel Udgivet Status

EA-5/02 Guidance on the application of ISO/IEC 17020 in vehicle inspection April 2021 Revideret

Ref.nr. Titel Udgivet Status

IAF/ILAC  IAF/ILAC Approach to Remote Peer Evaluations of Regions and Single  Januar 2021 Ny

-A1/A2 Accreditation Bodies during the COVID-19 Pandemic

 addendum  

IAF/ILAC  Replacement of assessments during the COVID-19 pandemic Marts 2021 Ny

 statement
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