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Efter 40 numre og 22 år som trykt blad bliver DANAKNyt nu elektronisk.
DANAK gennemførte i 2019 en læserundersøgelse, hvor 25% foretrak det fysiske
blad, mens resten foretrak en nyhedsmail eller en nyhedsside. Resultatet af undersøgelsen kan ses på den elektroniske nyhedsside Danaknyt.dk.
DANAK besluttede på den baggrund at se tiden lidt an, men vi vurderer nu, at tiden
er ved at være rindet ud for et fysisk, postomdelt blad, på glittet papir.
Dette er derfor det sidste nummer af DANAKNyt, der bliver trykt og postomdelt.
Dette blad, og fremtidige DANAKNyt, kan ses på vores nye nyhedsside Danaknyt.dk.
Her vil der løbende blive lagt nyheder op om akkreditering, akkrediteringsområder,
internationalt samarbejde, akkrediterede virksomheder, kurser, ansættelser og lovgivning om akkreditering og nye dokumenter.
I vil kunne finde blade fra de sidste 10 år og aktuelle artikler lagt ind under de relevante områder.
Danaknyt.dk er optimeret til både at kunne læses på pc, tablet og mobil. Vi håber,
at I vil tage godt imod det nye elektroniske danaknyt.dk – og ikke vil savne det gode
gamle DANAKNyt for meget.
For dem, der er mere til sociale medier, vil et udpluk af nyhederne fra DANAK også
kunne læses på DANAKs LinkedIn profil.
På midtersiderne i dette blad vil I kunne læse den gamle redaktørs tilbageblik på 30
års DANAKNyt.
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OVERGANG FRA NACE-KODER
TIL IAF-KODER
Kristina W. Ravn
Senest med udgangen af 2022 vil alle certificeringsorganer, der er akkrediteret til ledelsessystemer på områderne kvalitet, miljø og
arbejdsmiljø være overgået til IAF-koder.
Certificeringsorganer, der er akkrediteret til
energiledelse, vil være overgået til tekniske
områder.
Akkreditering til bredere områder
DANAK har på linje med en række andre
lande i en årrække anvendt NACE-koder til
afgrænsning af akkrediteringsområdet inden
for ledelsessystemer på områderne kvalitet,
miljø, arbejdsmiljø og energiledelse. Mange
lande er nu gået over til IAF-koder, og for at
være på linje, samt for at imødekomme
ønsket om akkreditering til bredere områder,
indføres nu IAF-koder til erstatning af NACEkoder på områderne kvalitet, miljø og
arbejdsmiljø.
For akkreditering til energiledelse indføres
afgrænsning af akkrediteringsområder ved
anvendelse af tekniske områder.
Processen
Inden overgangen skal AB 6 tilrettes og sendes i høring, og der skal udsendes en AMC
om indførelse af anden afgrænsning af
akkrediteringsområder for ledelsessystemer.
Certificeringsorganerne skal have mulighed
for at give deres høringskommentarer til AB 6,
se forslag på deres nye akkrediteringsdokument, og yderligere afgrænsning eller tildeling skal bedømmes og besluttes.
Ved DANAKs gennemgang af IAF-koderne
for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø samt de
tekniske områder for energi blev det besluttet, at der for nogle områder kan være
afgrænsning på NACE-koder, der vurderes
væsentligt forskellig fra øvrige NACE-koder
inden for samme IAF-kode/tekniske område.
I forbindelse med overgang fra NACE til IAFkode/tekniske områder betyder det, at hvis
certificeringsorganet ikke har den helt
specifikke kode, vil koden fremgå som en
undtagelse. Eksempelvis vil NACE-koden
20.51 fremgå som en undtagelse, også
hvis certificeringsorganet er akkrediteret til
NACE-kode 20.5.

Certificeringsorganet vil efter modtagelse af
forslag på deres nye akkrediteringsdokument
have mulighed for at sende dokumentation,
der viser kompetence på pågældende specifikke kode (eks. 20.51) – på samme måde,
som en udvidelse normalt foregår.
Bredere akkrediteringsområde
– større ansvar
Med det bredere akkrediteringsområde bliver
et endnu større ansvar vedrørende kompetence placeret ude ved certificeringsorga-

nerne. Det vil derfor ikke længere så ofte
være nødvendigt at sende ansøgning til
DANAK ved udvidelse af akkrediteringsområdet, men til gengæld skal certificeringsorganets ledelsessystem sikre, at organet kun
certificerer kunder/virksomheder inden for de
områder, hvor certificeringsorganet råder
over kompetente medarbejdere.
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INTERNATIO
EA’S
BESTYRELSE
Jesper Høy
På EA’s generalforsamling den 19. maj blev
Jesper Høy valgt til EA’s bestyrelse for perioden 2023-2024.
Bestyrelsen - Executive Board består fra
2023 af:
EA President Maureen Logghe, BELAC Belgien
EA Vice President Cecilie Laake, NA Norge
Roeland Nieuweboer, RvA Holland
Leopoldo Cortez, IPAC Portugal
Karine Vincent, COFRAC Frankrig
Jesper Høy, DANAK Danmark

AKKREDITERINGER
I RUSLAND
Jesper Høy
DANAK har den 19. maj 2022 tilbagetrukket
akkrediteringen af Russian Maritime Register
of Shipping.
Russian Maritime Register of Shipping i Rusland var akkrediteret til MRV-forordningen
(Europa-Parlamentets og Rådets Forordning
(EU) 2015/757 om overvågning, rapportering
og verifikation af CO2-emissioner fra søtransport og om ændring af direktiv 2009/16/EF).
Russian Maritime Register of Shipping er jf.
EU’s Council Decision (CFSP) 2022/395 of 9
March 2022 “Amending Decision 2014/512/
CFSP concerning restrictive measures in view
of Russia’s actions destabilising the situation in
Ukraine” pålagt finansielle sanktioner af EU.

DANAK har via European Cooperation for
Accreditation (EA) modtaget et brev fra EUkommissionen om at afslutte akkrediteringsaktiviteter for virksomheder, der er på EU’s
sanktionsliste, og vi igangsatte på den baggrund tilbagetrækningsproceduren, der
omfatter en høringsproces.
EA har på generalforsamlingen støttet op om
anmodningen fra Kommissionen med følgende resolution:
EA Resolution 2022 (51) 04
The General Assembly, acting upon the
recommendation from the Executive Board,
agrees that EA considers it contrary to reasonableness and fairness if any EA member

does not also comply with EU sanction regulations. EA members cannot offer accreditation services to Conformity Assessment
Bodies in particular established in Russia and
Belarus if these bodies are listed in the EU
sanctions list. Compliance with EU sanction
regulations shall be deemed as an obligation
according to paragraph 5 of EA-1/17 EA
Rules of Procedure. The Executive Board may
suspend a member if it does not fulfil its obligations to EA.
DANAK har tidligere akkrediteret en række
fødevarelaboratorier i Rusland, men disse er
tidligere bragt til ophør.
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ONALT NYT
ILAC AIC
Erik Øhlenschlæger
ILAC AIC har siden pandemien brød ud holdt
2-3 årlige møder samt et antal webinarer og
møder i mindre arbejdsgrupper. Derved er det
lykkedes at holde produktionen og vedligeholdelsen af ILAC dokumenter oppe. I 2021
lykkedes det således at etablere kompromiser,
så man kunne revidere ILAC G18:2021
Guidelines for Describing Scopes of accreditation, som samtidig inkluderede både referencematerialeproducenter (RMP) og præstationsprøvningsudbydere (PTP). Dertil blev
ILAC G17:2021 Guidelines for Measurement
Uncertainty in Testing samt ILAC G7:2021
Accreditation Requirements and Operating
Criteria for Horseracing Laboratories udgivet.

I 2022 forventes det, at mødeaktiviteten kan
genoptages med et fysisk møde i Montreal til
november 2022. Dette vil skabe rum for diskussioner af det, som ikke kan klares ved
”remote” møder, hvilket vil sige særlige forhold om fortolkning af ISO/IEC 17025:2017
og ILACs politik for præstationsprøvning,
ILAC P10. Samtidig fortsætter arbejdet med
revision af ILAC G24 om kalibreringsintervaller, som produceres i samarbejde med OIML,
samt ILAC G19 for forensisk prøvning. Det er
desuden blevet besluttet at udvide guiden G3
om træning af assessorer til også at dække
”remote training”.

I løbet af 2021-2022 har ILAC AIC distribueret og samlet kommentarer fra medlemmerne i høring af såvel CD2 som DIS ISO
15189 (medicinsk undersøgelse) samt CD2
ISO/IEC 17043 (præstationsprøvningsudbydere). Samtidig er FDIS samt DIS af disse standarder på vej i løbet af 2022, hvilket indebærer, at begge ultimativt kan udkomme i slutningen af 2022. For ISO/IEC 17043 vil det
være betinget af kommentarernes karakter,
om FDIS kan springes over.
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IAF CertSearch
The exclusive global database for
accredited management system certifications.

IAF CERTSEARCH
DATABASE
Hanne Kerl Poulsen

Databasen CertSearch tilbyder oplysning om
systemcertificeringer under IAFs aftalepartnere. Den blev beskrevet i DANAKnyt nr. 36,
og DANAK har siden løbende orienteret
DANAKs sektorudvalg. Referat fra møde
23.09.2021 kan ses på DANAKs hjemmeside.
IAF indførte CertSearch for at fremme tilliden
til akkrediterede certifikater. Akkrediteringsorganer tilsluttet IAF er forpligtet til at bidrage
til databasen, mens det indtil videre er frivilligt for certificeringsorganer og virksomheder
at lægge oplysninger i databasen. I Danmark
har certificeringsorganer og virksomheder
været tilbageholdende, idet databasen medfører omkostninger såvel tidsmæssigt som i
form af gebyrer til IAF.
IAF arbejder på et forslag om at gøre brug af
databasen obligatorisk. DANAK har sammen
med de øvrige medlemmer af EA udtrykt
væsentlige forbehold, og vil stemme mod et

sådant forslag. Der er tale om en økonomisk
byrde for erhvervet, ligesom der kan være
national lovgivning, som vanskeliggør denne
obligatoriske deling af oplysninger.
Uanset om brug af CertSearch bliver obligatorisk, så kan der forventes et pres på certificeringsorganer, der vælger ikke at lægge
oplysninger i databasen, hvis tilstrækkeligt
mange andre certifikater kan fremsøges i
databasen. Tilsvarende er det uklart, hvor stor
betydning det vil have for virksomhedernes
markedsføring, at de har mulighed for at
lægge materiale om deres certificeringer og
firmaprofil i databasen.
Certificeringsorganer skal ved henvendelse
oplyse, om et givent certifikat er autentisk og
korrekt. Det er DANAKs opfattelse, at denne
proces forløber tilfredsstillende for DANAKakkrediterede certificeringer. Imidlertid oplyser
såvel de danske myndigheder som dansk

erhverv, at det kan være vanskeligt at få
bekræftet certificeringer fra områder uden
for EA.
På foder- og fødevareområdet vil GFSI (Global
Food Safety Initiative) tilbyde en database
over såvel produkt- som systemcertifikater.
Databasen er under udarbejdelse, og kan
måske være tilgængelig allerede i sidste del
af 2022. Den vil omfatte GFSI anerkendte
ordninger som f.eks. den danske ordning
GRMS og udenlandsk baserede ordninger
som f.eks. IFS og FSSC 22000.

CertSearch tilbyder søgning af: akkrediteringsorganer, certificeringsorganer og i et
vist omfang certifikater. Ultimo marts
2022 var der tilmeldt 69 akkrediteringsorganer og 1192 certificeringsorganer.
CertSearch har egen hjemmeside
https://www.iafcertsearch.org/
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DANAKS GRUNDKURSER
Erik Øhlenschlæger
Ved en peer evaluering for mere end 25 år
siden fik DANAK en afvigelse på manglende
træning af sine tekniske assessorer. Som korrigerende handling afholdt man det første
grundkursus for tekniske assessorer på Glostrup Park Hotel 18. – 20. februar 1997 med
den tidligere SWEDAC direktør og ILAC Chair
Merih Malmquist som en af indlægsholderne.
Kurset blev afviklet med et kursusmateriale,
som DANAK købte af SWEDAC. Undertegnede blev ansat i DANAK i 2001, og deltog
på en videreudvikling af dette kursus i maj
2001, hvor samtlige undervisere dog var fra
DANAK, men hvor materialet i vidt omfang
stadig var fra det svenske kursus. Siden da
har deltagelsen været som underviser, og fra
2004 som ansvarlig for kurserne.
DANAKs grundkurser for tekniske
assessorer blev genfødt på Cypern
I 2003 fik DANAK til opgave at kvalificere det
cypriotiske akkrediteringsorgan CYSAB til
medlemskab i EA baseret på EU støttemidler.
Da en oversættelse af det svenske materiale
blev vurderet problematisk i forhold til den
aftale, som DANAK havde vedrørende
brugen af materialet, blev det besluttet at
udarbejde et nyt kursusmateriale på engelsk
fra bunden. Efter at dette var brugt med
succes på Cypern, blev det oversat til dansk

til de grundkurser, som DANAK siden da har
udbudt på laboratorieområdet.

sparring med ligesindede i andre virksomheder er bare et yderligere spin-off.

Oprindeligt var kursusmaterialet kun beregnet
på DS/EN ISO/IEC 17025, men i 2006 blev
det tilpasset DS/EN ISO 15189 med cases og
opgaver tilpasset medicinske laboratorier.
Materialet har siden også understøttet
DANAKs aktiviteter og udvikling inden for
akkreditering af medicinske laboratorier.

Grundkursus i inspektion og
opdateringskurser
Da DANAK var på Cypern i 2004, blev der
også holdt kursus i DS/EN ISO/IEC 17020,
men først i 2011 fik et kursus i inspektion en
fast plads i årets kursusprogram. Det har
siden kørt regelmæssigt en gang årligt.
Grundkurserne for laboratorier har desuden
haft beslægtede kurser, når akkrediteringsstandarderne er blevet opdateret. Det gjaldt
for ISO 17025 i 2000 og ved den store revision i 2017, hvor DANAK holdt et større antal
opdateringskurser året efter. I sensommeren/
efteråret 2022 forventes der at komme ny
udgave af ISO 15189, hvilket indebærer, at
DANAK i 2023 vil udbyde et antal opdateringskurser for dem, som har været på kursus
i den gamle standard, som nu skal over på
den nye eller bedømme efter den nye
udgave. Information om disse kurser tilgår
såvel alle tekniske assessorer som de akkrediterede laboratorier, og vil blive annonceret på
DANAKs hjemmeside, hvor man kan tilmelde
sig.

Grundkurser er for alle interesserede
En væsentlig del af succesen med grundkurserne er, at de skal klæde de tekniske assessorer på som bedømmere, men kurserne har
imidlertid helt fra starten stået åbent for alle
interesserede. Mange nyetablerede laboratorier har sendt medarbejdere på grundkurset, hvilket derfor altid har givet sig udslag
i, at laboratorierne har været bedre forberedt
på akkrediteringsprocessen, end de ellers ville
have været. Akkrediteringsstandarderne er
ikke kendt for at være spændende læsning
for udefrakommende, som møder dem for
første gang. At få italesat og sat billeder på
problemstillinger, som adresseres af standarderne, har vist sig at være gavnligt for både
kommende tekniske assessorer og kvalitetsansvarlige i ansøgende laboratorier. At
kurserne desuden giver mulighed for faglig
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UDVIKLING AF NYT IT-SAGSSTYRINGSSYSTEM – MIKRAS
Jesper Høy

Vi er nu godt i gang med udviklingen, og har
rammer og design for det nye system på
plads. Den nye hjemmeside til DANAKNyt er
sat i drift, og det forventes, at nyt log-in
system og systemerne til visning af akkrediteringer på hjemmesiden sættes i drift i løbet af
sommeren. Ultimo 2022 følger kundeportalen
med metodelisterne, og derefter følger administrationsinterfacet og resten af Sagssys i
2023.
Når alle funktionaliteter fra det gamle system
er implementeret i MIKRAS, er der en lang
ønskeliste over andre arbejdsgange i
akkrediteringsprocessen, hvor vi ønsker
IT-understøttelse.
DANAKs nuværende sagsstyringssystem Sagssys er udviklet siden 2003, hvor DANAK, og
dermed vores IT-system, blev udskilt fra
Erhvervs- og Byggestyrelsen. Systemet er
løbende udviklet i tæt samarbejde mellem
vores interne IT-udvikler og de ledende
assessorer, og understøtter derfor vores
akkrediteringssystem godt. Men systemet er
udviklet i programmeringssprog fra det sidste
årtusinde, og er derfor svært at vedligeholde
og videreudvikle.
Bestyrelsen har derfor besluttet, at DANAK
skal udvikle et nyt sagsstyringssystem baseret
på erfaringerne fra det gamle. I DANAKs
strategi 2021-2025 er angivet, at DANAKs
IT-system MIKRAS skal understøtte alle
processer i akkrediteringsarbejdet og sikre en

effektiv og ensartet akkrediteringsproces og
understøtte ændringer i processer og
metoder.
Det er desuden angivet at:
· MIKRAS skal sikres mod nedbrud, tab af
data og utilsigtet adgang til data
·

MIKRAS skal understøtte arbejdsgangene i
akkrediteringsprocessen, skal sikre en
effektiv registrering og give overblik over
status på sager og processer

·

Flere arbejdsgange som kommunikation
mellem CAB, LA og TA, generering af
breve og rapporter samt brug af
bedømmelsesmetoder skal IT-understøttes
effektivt

Der er få andre akkrediteringsorganer i
Europa, der selv udvikler sagsstyringssystemer.
En af disse er ENAC fra Spanien, som vi
besøgte i foråret. Vi så, at ENAC har stor
glæde af workflow-styrede indtastningsforløb, og vi vil fremskynde udviklingen af disse i
MIKRAS. Vi så ligeledes, at DANAK er langt
fremme med hensyn til at IT-understøtte
mange processer i akkrediteringsforløbet, og
ENAC viste stor interesse for vores styring af
schemes i en database. ENAC har i en periode haft IT-udviklingen outsourcet, men har
valgt at udvikle internt, da personaleudskiftningen hos den eksterne udvikler var stor, og
det krævede for mange ressourcer fra ENAC
at oplære nye medarbejdere i akkrediteringsprocesserne.

Navnet MIKRAS er opstået efter en konkurrence og afstemning hos DANAKs medarbejdere. MIKRAS er sammentrækningen af intialerne på DANAKs 2 udviklere Mikkel Jensen og Claus Rasmussen

Nyt

TEST Reg.nr. XXXX

8

KØB AF DOMICIL
Jesper Høy

I forbindelse med opdelingen i 2 ejerlejligheder skifter DANAK adresse fra Dyregårdsvej 5B til Dyregårdsvej 7. Vi har med ”flytningen”
til nr. 7 sikret, at vi er herre i eget hus, at vi kan ombygge huset efter vores behov og at omkostningerne er reduceret betragteligt.

DANAK har pr. 1. april 2022 købt vores
nuværende domicil.
Processen med afklaring af DANAKs fremtidige lokalisering startede i december, da lejemålet Dyregårdsvej 2 skråt overfor DANAKs
nuværende adresse blev ledigt. Dyregårdsvej
2 har tidligere huset Rovsing A/S, og ejendommen er lidt større end vores ejendom.
Da vi er ved at vokse ud af vores domicil på
Dyregårdsvej 5B, startede vi drøftelser med
ejeren af Dyregårdsvej 2, først med henblik
på leje og senere med henblik på køb af
ejendommen.
I januar 2022 drøftede vi fraflytningsomkostninger med vores hidtidige udlejer på Dyregårdsvej 5B. De foreslog som et alternativ til
at flytte, at Dyregårdsvej 5 blev opdelt i 2

ejerlejligheder, og at vi købte den del som vi
hidtil har lejet. Vi fik forhandlet et attraktivt
tilbud på ejendommen, og da vi samtidig
sparer udgifter til flytning og istandsættelse
ved flytning, godkendte bestyrelsen købet.
Vi er nu ved at planlægge en større renovering og ombygning af bygningen, så den
kommer til at passe til vores fremtidige
behov. Fælleslokaler bygges større ved at inddrage arkiv og lagerlokaler. Vi har desuden
mulighed for enten at tilkøbe eller tilbygge
flere kontorer.
Selv om mange virksomheder efter Corona
neddrosler kontorfaciliteterne og satser på
hjemmearbejde, er det vores vurdering, at det
er så vigtigt som nogensinde at gøre kontorarbejdspladserne attraktive, så medarbejderne ønsker at være på arbejdspladsen og

deltage i den faglige sparring og udvikling,
som vi er afhængige af.
Økonomisk betyder købet en stor besparelse
for DANAK. DANAK har betalt omkring 800
t.kr. i årlig husleje, som nu forsvinder. Hovedparten af DANAKs egenkapital har stået på
vores driftskonto, hvor der er betalt negativ
rente. Efter købet vil driftskontoen balancere,
så der en del af året betales negativ rente og
en del af året er underskud og betales positiv
rente.
DANAK har i forbindelse med købet skiftet
bank til SparNord, der gav et bedre tilbud på
en driftskredit med sikkerhed i ejendommen,
så DANAKs finansieringsomkostninger er
efter købet væsentligt mindre end før købet.
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FYRRE, FRISK OG FREJDIG
Erik Bruun Lorentzen

Du sidder nu med den sidste papirudgave af
DANAK Nyt i hånden. Det er nummer 40 i
rækken, og den gamle redaktør blev i første
omgang opfordret til at skrive et tilbageblik
over bladets liv under overskriften ”Fyrre, fed
og færdig”.
Men vi er jo slet ikke hverken fede eller færdige - tværtimod måske højst lidt selvfede. For
DANAK Nyt fortsætter med at udgive artikler
på internettet. Første nummer i rækken ligger
allerede på danaknyt.dk, så vi valgte i stedet at
kalde artiklen ”Fyrre, frisk og frejdig”.
Første gang overskriften DANAK-nyt sås på et
hæftet nyhedsbrev på almindeligt papir var i
november 1992, udgivet af Industri- og Handelsstyrelsen, som dengang var DANAKs
myndighed. Kort tid efter ændrede DANAK
tilhørsforhold til Erhvervsfremme Styrelsen,
men det enkle hæftede format, som var
annonceret til at udkomme fire gange om
året, blev bevaret med små ændringer i udse-

endet undervejs frem til oktober 2000, hvor
det første nummer som et rigtigt hæftet blad
udkom. Bladet er med skiftende mode og nye
lay-outere udkommet i skiftende lay-outs, først
fra en grå/gul version, som nåede at udkomme i 10 numre – derefter fra nummer 11
i december 2005, (som i øvrigt var det tredje
år, hvor DANAK havde eksisteret som en selvstændig erhvervsdrivende fond) i et design,
der også omfattede DANAKs brevpapir, og
som mindede lidt om et farvekort fra Dyrup.
Det nuværende moderne lay-out er fra maj
2014, og er kreeret af vores lay-outer Jon
Kabell. Jon har drevet selvstændig virksomhed siden 2010, men har været med som layouter i skiftende virksomheder siden blad nr.
1. Jon skabte i 2014 det nuværende
moderne design af DANAKs profil inklusive
DANAKs hjemmeside.
Bladet er med få undtagelser udkommet med
2 numre om året i maj og november. De

gamle nyhedsbreve, var ikke nummererede,
men daterede, og da vores arkiv ikke er komplet er det ikke muligt at verificere, at der
faktisk udkom nyhedsbreve fire gange om
året. I den gamle redaktørs arkiver ligger der
knap 20 nyhedsbreve fra halvfemserne, så i
alt er DANAK Nyt mindst udkommet omkring
60 gange.
Bladet har gennem tiden haft forskellige
redaktører. I de tidlige år var Karin Ulla Thaysen og Ole Danielsen kontaktpersoner, senere
havde Inge-Lise Clausen jobbet i nogle år, og
siden 2007 har undertegnede varetaget rollen
som redaktør, kun afbrudt af kortere perioder,
hvor arbejdet naturligt lå hos informationsmedarbejdere, som vi periodisk havde ansat.
Strukturen af bladet var i begyndelsen lidt
afhængig af tilgængeligt stof, men opbygningen har længe været baseret på en blanding af korte notitser og en række faste
nyhedsartikler. Som regel har der også været
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bragt lidt længere artikler, ofte om særlige
akkrediteringsområder eller akkrediterede
virksomheder i samarbejde med disse. Der
har eksempelvis været artikler om nedrivningen af forsøgsreaktoren på Risø, prøvning af
vindmøllevinger, opmåling af store tankanlæg, Nationalt Kriminalteknisk Center, fødevarelaboratorier, Nationalt ID Center og PET/
CT-scanning på Ålborg Hospital. Vi har vedvarende bestræbt os på at finde nørdede
emner, som kan have mange læseres interesse, og som ikke fremhæver bestemte kunder fremfor andre.
I flere år har der også været fokus på, at
artiklerne, når det var muligt, skulle illustreres
med relevante billeder i høj kvalitet svarende
til den høje trykkekvalitet på glittet papir. Det
har vi syntes var naturligt i forhold til de store
ressourcer, der både er lagt i at skrive artiklerne og i at fremstille bladet.
Den elektroniske platform på danaknyt.dk
har samme indhold som det fysiske blad,
altså de faste emner: Kurser, internationalt
nyt, ny lovgivning osv. og vil også som før
indeholde interessante artikler om særlige
akkrediteringsområder eller akkrediteringer.
En væsentlig grund til at vi gerne vil modernisere bladet, er et ønske om at kunne
udkomme med nyheder, når nyhederne er
der. Før i tiden oplevede vi tit, at vi måtte pri-

Redaktøren af DANAK Nyt gennem 15 år Erik Bruun Lorentzen

oritere, om vi skulle bringe en nyhed lidt for
tidligt i maj-nummeret eller vente til november-nummeret, hvor nyheden måske næsten
var blevet uaktuel.
Det sidste nummer af DANAK Nyt på
danaknyt.dk indeholder udover aktuelle
emner et tilbageblik over tidligere artikler.

Strukturen vil blive justeret efter behov. Skal
der flyttes rundt på nogle af elementerne
henad vejen, er det jo en fordel ved det elektroniske format, at det relativt let kan
ændres. Formatet er forsøgt tilpasset de fleste medier, man kan endda læse danaknyt.dk
på sin mobiltelefon.

Nyt
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ETABLERING AF EN FÆLLE

Erik Øhlenschlæger
I 2019 besluttede ILAC og IAF at forsøge en
sammenlægning af de to organisationer til
en, baseret på følgende resolutioner:

”draft Bylaws”, som blev
udsendt i høring ultimo
2021.

JGA Frankfurt Resolution 1 – Recommendation to Establish a Single International
Accreditation Organisation
The Joint General Assembly endorses the
recommendation of the Joint Executive Committee to establish a single international organisation for accreditation on the basis of the
results of the “Survey in Support of the IAF
2020 – 2025 and ILAC 2021 – 2025 Strategic
Plans”.

Medlemskab i en ny
organisation
Man forventer, at
medlemskaberne i
den nye organisation vil være dem,
som i øjeblikket
er medlemmer i
IAF og ILAC.
Dette er dels
akkrediteringsorganerne, som
med få undtagelser er medlemmer i begge
organisationer.
Blandt akkrediteringsorganerne er
der dem, som er
fulde medlemmer
og som deltager i de
multilaterale aftaler
(MRA) samt mere
nyetablerede akkrediteringsorganer, som endnu
ikke er optaget i nogen af
MRA’erne. Derudover er der stakeholdermedlemmer, som består
af organisationer af laboratorier
f.eks. Eurolab eller certificeringsorganer
som IOOC. Men derudover kan myndigheder også være stakeholders, men der er dog
ikke nogen i denne kategori i f.eks. ILAC. Der
er flere stakeholders i IAF end i ILAC, uanset at
de organisationer, som dækkes af ILAC’s 		

JGA Frankfurt Resolution 2 – Recommendation to Establish a Single International
Accreditation Organisation
The Joint General Assembly endorses the
recommendation of the Joint Executive Committee to create a Steering Committee, reporting to the Joint Executive Committee, to lead
the process to establish a single international
organisation for accreditation. In this regard,
a contractor will be engaged and the costs
for the project will be shared equally by IAF
and ILAC.
Som alle ved udbrød covid-19 pandemien
kort efter, og processen med ansættelse af en
konsulent (contractor) trak ud. Det har efterfølgende indebåret, at alle dele af processen
er blevet væsentligt forsinket, og at muligheden for interaktion mellem konsulenten,
Steering Committee og den såkaldte Joint
Executive Committee (JEC) har været mere
sporadisk, end den ellers ville være. Processen
har indtil nu omfattet interview af ledende
personer i ILAC og IAF og udarbejdelse af

		
			

Nyt
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ES GLOBAL ORGANISATION

MRA, udgør løseligt
anslået 85 % af de
akkrediterede organisationer.

		

Status april
2022
Resultaterne
for at indgive
kommentarer
til høringen
udløb 21.
januar, og
blev
behandlet
af JEC ved
det første
møde i 2 år,
som blev
afholdt 5.
april 2022.
Hvor debatten
om nye vedtægter for ILAC
var koncentreret
om stemmeret per
økonomi, som i
2019 blev ændret til
stemmeret per medlem,
så vedrører Bylaws for den
nye organisation (Single
International Accreditation
Organisation eller New body) den
stemmeret for stakeholders, som
kendes i IAF, men ikke kendes fra hverken de to største regioner, EA og APAC
(Asian Pacific regionen), eller fra ILAC. Fronterne er på nuværende tidspunkt trukket
kraftigt op, da man fra kommentarerne kan

tolke, at 20 primært europæiske akkrediteringsorganer er imod stemmeret til stakeholders, mens 15 er for stemmeret til disse. Der
er dog 25 svar på høringen, som man ikke
kan tillægge en klar holdning eller stillingtagen. Derfor forventes det, at der skal ske en
mere grundig afklaring af medlemmernes
indstilling til dette kardinalpunkt for etableringen af en ny organisation inden sommerferien starter.
Stemmeret er ikke bare stemmeret
Hvis det besluttes, at stakeholders skal have
stemmeret, så er forslaget i draft Bylaws, at
denne maksimalt kan andrage 20 %, hvorved akkrediteringsorganerne har de resterende 80 %. Det indebærer dog, at organisationen ikke er en organisation af akkrediteringsorganer, som EA er det, men en blandet
skare med forskellige medlemsrettigheder og
stemmemagt. DANAK finder, at dette er en
vanskelig konstellation at promovere, og foretrækker, på linje med majoriteten af europæiske akkrediteringsorganer, at der er et tæt
samarbejde med stakeholders, men at det
som udgangspunkt ikke er en paraplyorganisation, men en organisation af akkrediteringsorganer. Hvis stakeholders skal have stemmeret, så begynder en ny og meget sværere
debat om, hvordan man sikrer, at stakeholders er repræsentative for de forskellige
områder. Dette er ekstremt kompliceret, da
de nuværende stakeholders i ILAC og IAF
ikke er repræsentative for de aktiviteter, der
akkrediteres til. Det forventes at udgøre et
centralt element for de drøftelser, som nu
starter op og pågår indtil generalforsamlingerne, der skal finde sted 2.-11. november
2022 i Montreal.

Nyt

TEST Reg.nr. XXXX

13

PRISNEDSÆTTELSER
Jesper Høy

Ligesom i 2020 kom DANAK i 2021 ud med
at pænt overskud på 1,4 mio. kr.
En del af overskuddet skyldes nedlukningerne, der har givet DANAK færre udgifter til
rejser, både i forbindelse med besøg og ved
internationalt samarbejde. Men en del af
overskuddet skyldes også, at vi er blevet mere
effektive i akkrediteringsarbejdet.
Egenkapitalen er vokset til 11,6 mio. kr., hvilket vurderes at være mere end nødvendigt til
at sikre DANAKs robusthed og økonomiske
uafhængighed. Bestyrelsen har derfor besluttet, at dette skal komme kunderne til gode,
og vi har derfor nedsat DANAKs priser med

2,8 mio. kr. i 2022. Årshonoraret pr. akkreditering, der i 2021 var på 6.510 kr., bortfalder,
så der nu kun skal betales et honorar pr.
scheme som akkrediteringen omfatter. Schemehonoraret øges fra 2170 kr. til 2500 kr. pr.
scheme, men omlægning forventes samlet at
nedsætte kundebetalingen med 1,2 mio. kr.

Samlet budgetteres der i 2022 med et underskud på 1,0 mio. kr. Det er planen, at dette
underskud i de kommende år skal nedbringes
ved fortsatte besparelser og effektiviseringer.
Men de besparelser, som købet af vores
domicil medfører, gør, at underskuddet hurtigere kan elimineres.

Timepriserne for ledende assessorer (LA), tekniske assessorer (TA) og særlige sagkyndige
(SA) harmoniseres, så disse i 2022 alle bliver
på 1300 kr. Dette betyder en nedsættelse af
LA-timeprisen og en mindre stigning i TA/SA
timeprisen, og det forventes samlet at betyde
1,6 mio. kr. i mindre kundebetaling.

Bestyrelsen ser således frem til snart igen at
skulle vurdere, hvorledes DANAKs økonomiske råderum bedst anvendes.

Nyt
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UKCAMARK
Karsten Tølløse
Som en konsekvens af Brexit er der i UK (United Kingdom) indført et overensstemmelsesmærke for produkter placeret på det britiske
marked, kaldet UKCA-mærke. UKAS akkreditererede bedømmelsesorganer kan udpeges
som godkendte organer iht. UK-lovgivning
og inddrages i UKCA-mærkningen på tilsvarende måde som notificerede organer bliver
det i CE-mærkning i EU.
Selve mærket er implementeret 1. januar
2021 i Storbritannien. Selvom der fortsat er
en del overensstemmelse mellem produktkravene i EU og UK, kan UKCA-mærket

(og tilhørende certifikater) imidlertid ikke
betragtes som dokumentation for at UKCAmærkede produkter lever op til kravene i EU’s
indre marked. Dette skyldes bl.a. at Forordning 765/2008 ikke længere gælder i UK.
EA-arbejdsgruppen om akkreditering anvendt
til notificering har drøftet denne sag og koordineret med Europa-Kommissionen. Resultatet opsummeres som følger:
·

Der er ingen ækvivalens mellem UKCAmærkeordningen og CE-mærkningssystemet. Organer, der udfører overensstem-

melsesvurderinger eller notificerede organer kan ikke basere deres beslutninger og
certificeringer på resultater eller certifikater, der stammer fra UKCA-mærkningsordningen
·

Hvis enkeltprøver udføres i henhold til
internationale (og harmoniserede) tekniske standarder af akkrediterede laboratorier i Storbritannien, kan disse resultater
anvendes
Emnet er yderligere uddybet i EA’s nyhedsbrev af 8. december 2021.

Nyt
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NY OG ÆNDRET LOVGIVNING
HVOR AKKREDITERING ANVENDES
Nedenstående love og bekendtgørelser kan findes på www.retsinfo.dk
Listen omhandler ny lovgivning fra maj 2021 til april 2022
Ref.nr.
LOV nr. 780
Erhvervsministeriet

BEK nr. 1064
Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet
BEK nr. 1304
Indenrigs- og
Boligministeriet
BEK nr. 1590
Miljøministeriet
BEK nr. 1977
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr. 2362
Miljøministeriet
BEK nr. 2517
Erhvervsministeriet
LOV nr. 2606
Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet
BEK nr. 2656
Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet

Emne
Lov om supplerende bestemmelser til forordningen om ENISA (Den Europæiske Unions
Agentur for Cybersikkerhed), om cybersikkerhedscertificering af informations- og kommunikationsteknologi og om ophævelse af forordning (EU) nr. 526/2013 (forordningen
om cybersikkerhed) (lov om cybersikkerhedscertificering)
Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder

Udgivet
05/05/2021

Certificeringsbekendtgørelsen
Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i
Bygningsreglementet
Maskinstøjsbekendtgørelsen
Bekendtgørelse om støj fra maskiner til brug i det fri
Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr

18/06/2021

Analysekvalitetsbekendtgørelsen
Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger
Tovbanebekendtgørelsen
Bekendtgørelse om tovbaneanlæg
Lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om afgift af naturgas og bygas mv., lov
om afgift af stenkul, brunkul og koks mv. og lov om energiafgift af mineralolieprodukter mv. (Prisregulering af og energieffektiviseringsordning med afgiftsfritagelse for
overskudsvarme)
Bekendtgørelse om energieffektiviseringsordning for overskudsvarme

14/12/2021

02/06/2021

09/07/2021
29/10/2021

22/12/2021
29/12/2021

30/12/2021

NYE AKKREDITERINGER/GODKENDELSER
Nye akkrediteringer april 2021 til marts 2022
Certificeringsorganer		
02-9127 COWI A/S		
Inspektion: Jernbaneassessorer
				
CSM-RA
02-9128 Esbjerg Tubular Services ApS		
Inspektion: Brøndserviceudstyr
Laboratorier
04-0606 Ecig Compliance ApS		
Prøvning af E-cigaretter
05-0608 OBH Rådgivende Ingeniører		
Kemisk prøvning af byggematerialer
05-0612 Control Union Laboratory Denmark A/S		
Mikrobiologisk prøvning af foderstoffer
06-1039 Århus Universitetshospital		
Medicinske undersøgelser		
		
Blodbank og Immunologi

Nyt
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PERSONALIA
TILTRÅDT

BETINA KLINT NIELSEN
DANAK har pr. 23.08.2021 ansat Betina Klint
Nielsen som ledende assessor til laboratorieområdet. Betina er kemiker og bioanalytiker

NIKOLINE FELDUNG
DAMKJÆR
DANAK har ansat Nikoline Feldung Damkjær

og kommer fra Sjællands Universitetshospital,
hvor hun var kvalitetsleder og biokemiker.
Hun har tidligere arbejdet med akkreditering
på forskellige klinisk-biokemiske afdelinger.
Betina arbejder desuden som teknisk assessor
for DANAK.

som ledende assessor til laboratorieområdet
pr. 01.09.2021. Nikoline er civilingeniør fra
DTU med speciale i fødevaresikkerhed og
kommer fra Orkla Care, hvor hun arbejdede
med QA og HACCP.

TINA KLARSKOV

ASBJØRN RYLUND

DANAK har pr. 23.08.2021 ansat Tina Klarskov som ledende assessor til certificeringsområdet. Tina er kemiingeniør og kommer
fra Rambøll. Hun har tidligere arbejdet som
miljøkonsulent på Vestforbrænding og som
kemikalieinspektør i Miljøstyrelsen. Tina har
desuden arbejdet som særlig sagkyndig for
DANAK.

DANAK har ansat Asbjørn Rylund som
ledende assessor til certificeringssektionen pr.
01.10.2021. Asbjørn er maskiningeniør. Han
kommer fra Arbejdstilsynet og har tidligere
arbejdet med direktiver (Maskiner, Elevatorer
og Personlige værnemidler) i Sikkerhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet.

DANIEL PEEL WIELANDT
DANAK har pr. 01.12.2021 ansat Daniel Peel
Wielandt som ledende assessor i laboratoriesektionen til området fysisk prøvning og kalibrering. Daniel er geolog og PhD i kosmokemi. Daniel kommer fra en kontraktansættelse som adjunkt i en lab-manager stilling
ved Quadlab, et ædelgasisotoplaboratorium,
der er tilknyttet Statens Naturhistoriske
Museum.

FRATRÅDTE
Jens René Bundgård fratrådte stillingen som
ledende assessor i laboratoriesektionen pr.
30.06.2021. Jens har været ansat siden marts
2018, og har arbejdet med laboratorier i
sundhedsområdet.

Peer Lang Pedersen fratrådte stillingen som
ledende assessor i laboratoriesektionen pr.
31.12.2021 for at gå på pension. Peer har
været ansat siden oktober 1999, og har
arbejdet med akkreditering til kalibrering og
fysisk prøvning.

John Molbæk Christiansen fratrådte stillingen
som ledende assessor i laboratoriesektionen
pr. 31.12.2021 for at gå på pension. John
har været ansat siden september 2001, og
har arbejdet med akkreditering til inspektion
og certificering.

Nyt
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KURSUS – DS/EN ISO/IEC 17020:2012
VS. DS/EN ISO/IEC 17065:2012
Inge-Lise Clausen
DANAK afholder et kursus i akkrediteringsstandarden for produktcertificeringsorganer
ISO/IEC 17065:2012 i dagene 20. og 21. september 2022.
Kurset er som udgangspunkt et ”grundkursus” og giver derfor en detaljeret gennemgang af kravelementerne i ISO/IEC 17065.
Deadline - 14. april 2023 - for implementeringen af de ændrede krav til valg af akkrediteringsstandard i EA-2/17 ”Accreditation

for Notification Purposes” nærmer sig
hastigt.
Ændringerne i EA-2/17 gør, at en række
inspektionsorganer skal skifte fra at udføre
inspektion til at udføre produktcertificering.
Derfor vil kurset også have fokus på de grundlæggende forskelle, der er mellem at udføre
inspektion og certificering. Derigennem vil kurset give et overblik over hvilke ændringer, der
skal gennemføres for at blive klar inden deadline.

Forskellene mellem kravene i de to standarder
vil blive belyst gennem eksempler, og der vil
være god mulighed for diskussioner og erfaringsudveksling.
Sidste frist for tilmelding er 1. august 2022.
Tilmelding sker via DANAKs hjemmeside
www.danak.dk

KURSER
Grundkursus
Grundkursus i standarden DS/EN ISO/IEC 17025:2017
Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence
Grundkursus i standarden DS/EN ISO/IEC 17065:2012
Overensstemmelsesvurdering – krav til organer, der certificerer produkter,
processer og serviceydelser
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. 2022

Tilmeldingsfrist
Kurset er fuldtegnet

20. - 21. sep. 2022

1. aug. 2022

23. - 25. nov. 2022

19. sep. 2022

30. nov. - 2. dec. 2022

28. sep. 2022

21. - 22. mar. 2023

16. jan. 2023

Nyt
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NYE ORDNINGER
Hanne Kerl Poulsen

DANAKs liste over ordninger, som kan anvendes til akkreditering, udvides løbende. Det
sker på baggrund af kundeønsker, myndighedskrav eller anmodninger fra ordningsejere.
DANAKs opgave er at understøtte myndigheders og dansk erhvervslivs muligheder og
hurtigt at kunne tilbyde akkreditering på
områder med vækst- eller markedspotentiale.
Droner
En EU-forordning fastsætter krav til droner.
Akkreditering bygger på ISO/IEC 17065 om
produktcertificering plus kravene i forordning
2019/945 og 2020/1058.
Overskudsvarme
En dansk bekendtgørelse fastsætter rammer
for dokumentation af udnyttelse af over-

skudsvarme. Akkreditering bygger på ISO/IEC
17021-1 med krav til energiledelse plus kravene i bekendtgørelse 2656/2021.
Validering og verifikation
En ny hovedstandard, der giver mulighed for
udvikling af nye ordninger. Akkreditering til
disse ordninger vil bygge på ISO/IEC 17029

om validering og verifikation plus kravene i
den specifikke ordning. F.eks skal de nuværende ordninger om CO2-verifikation flyttes
fra den nuværende hovedstandard til den nye
ISO/IEC 17029.

DANAKs liste over anerkendte ordninger/schemes findes på DANAKs hjemmeside
https://danak.dk/om-ordninger-schemes Nye ordninger tilføjes efter ansøgning. Ansøgningsskema og procedure kan også findes på DANAKs hjemmeside
https://danak.dk/om-ordninger-schemes/evaluering-af-ordninger-schemes
De seneste tilføjelser på listen bygger på EU-krav, danske krav samt en ny ISO standard.
Når det drejer sig om lovkrav, vil det ofte være den danske myndighed på området, som
beder DANAK om at gøre klar til akkreditering på området. For andre ordninger vil det
typisk være et certificeringsorgan eller en ordningsejer, som beder DANAK om at iværksætte processen.

Nyt
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NYE ELLER REVIDEREDE DOKUMENTER FRA DANAK
Alle dokumenterne kan hentes på DANAKs hjemmeside: www.danak.dk
Ref.nr.
AB 1
AB 2
TEST
AB 3
AB 8
AB 10
AB 12
		
AB 13
AB 17
AM

Titel
Generel bestemmelse om akkreditering
DANAKs akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering
Reg.nr.
XXXX
Akkreditering af laboratorier
Akkreditering til miljøverifikation - EMAS
Akkreditering af laboratorier til fleksibel akkreditering
Evaluering og rapportering af måleusikkerhed ved mekanisk, fysisk og
elektrisk prøvning
Evaluering og rapportering af måleusikkerhed ved kemisk og mikrobiologisk prøvning
Inspektion - Bestemmelser for anvendelse af ISO/IEC 17020:2012
Akkrediteringsmeddelelser udgives og revideres løbende

Udgivet
Juni 2021
September 2021
Juni 2021
November 2021
September 2021
September 2021

Status
Revideret
Revideret
Revideret
Revideret
Revideret
Revideret

September 2021
Juni 2021

Revideret
Revideret

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

TEST Reg.nr. XXXX

Ref.nr.
Titel
EA-4/02 M Evaluation of the Uncertainty of Measurement in calibration
EA-4/17 M Description of scopes of accreditation for medical laboratories
EA-4/18 G Guidance on the level and frequency of proficiency testing participation
EA-6/02 M EA Guidelines on the use of ISO/IEC 17065 and ISO/IEC 17021-1
		
for Certification to EN ISO 3834

Udgivet
April 2022
Februar 2022
November 2021
Januar 2022

Status
Revideret
Revideret
Revideret
Revideret

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.
TEST •Titel
Reg.nr. XXXX
IAF MD 9 Application of ISO/IEC 17021-1 in the Field of Medical Device Quality
Management Systems (ISO 13485)
IAF MD 21 Requirements for the Migration to ISO 45001:2018 from OHSAS 18001:2007
IAF MD 24 Transition Requirements for ISO 50003:2021
IAF MD 25 Criteria for Evaluation of Conformity Assessment Schemes

Udgivet
Februar 2022

Status
Revideret

Februar 2022
December 2021
Januar 2022

Revideret
Ny
Ny

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
Ref.nr.
Ingen

Titel

Udgivet

Status

Reg.nr. XXXX

Nyt

TEST Reg.nr. XXXX
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