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Referat for 50. møde i sektorudvalget for kalibrering 

 

Tid: Tirsdag den 15. november 2022 kl. 10.00 – 13:00

 

Sted: DANAK, Dyregårdsvej 7, 2740 Skovlunde  

 

Deltagere:  Peter Bo Mortensen (PBM), FORCE Technology (formand) 

 Jan Hald (JAH), DFM 

 Jan Nielsen (JN), Teknologisk Institut 

 Viggo Andersen (VA), Kamstrup A/S 

 Lene Maribo Schou (LMS), Buhl og Bønsøe A/S 

 René Wilche (RW), Element Metech A/S 

 Pia Larsen (PL), Sikkerhedsstyrelsen (SIK) 

 

 Jesper Høy (JH), DANAK 

 Kirsten Marie Rosenberg (KMR), DANAK  

 Erik Øhlenschlæger (EOE), DANAK  

 Hans D. Jensen (HDJ), DANAK (sekretær) 

 

Afbud:  Lars Bo Hammer (LBH), Hottinger Brüel & Kjær A/S 

 Steen Ulsøe Hansen (SUH), Novo Nordisk 

 

Referent: HDJ 

 

Referat tilsendt:  Sektorudvalgets medlemmer og andre deltagere ved mødet. 

 

Dagsorden: 

1 Velkomst (PBM) 

PBM bød deltagerne velkomne på udvalgets vegne. 

2 Fastlæggelse af dagsorden. (PBM) 

Der var ingen yderligere forslag til punkter på dagsordenen 
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3 Godkendelse af referatet fra udvalgets foregående møde (PBM) 

Referatet fra foregående møde blev godkendt. Referatet er tilgængelig på DANAKs 

hjemmeside https://www2.danak.dk/akkreditering/sektorudvalg/kalibrering/2021_ref49.pdf  

4 Status for medlemmer af sektorudvalget (HDJ) 

FVM har formelt udpeget Steen Ulsøe Hansen (SUH), Novo Nordisk. 

DFM har genudpeget Jan Hald, DFM. 

Dansk Industri har udpeget Viggo Andersen, Kamstrup A/S, og har genudpeget Lars Bo 

Hammer, Hottinger Brüel & Kjær A/S. 

Eurolab Danmark har genudpeget Lene Maribo Schou, Buhl og Bønsøe A/S, og René Wilche, 

Element Metech A/S. 

Da VA deltager i udvalget for første gang, præsenterede VA og udvalgets medlemmer sig for 

hinanden. 

En opdateret medlemsoversigt er vedlagt referatet. 

5 Orientering fra DANAK 

5.1. Nye medarbejdere (KMR) 

En LA er gået på pension ved årsskiftet 2021/2022, og stillingen er genbesat fra december 2021. 

Pt. beskæftiger fire medarbejdere sig med kalibrering og fysisk prøvning. 

5.2. Status for DANAKs mål (JH) 

DANAK har fastsat mål i form af tidsfrister for: DANAKs udsendelse af rapporter, udførelse af 

kontorbesøg og besvarelse af afvigelser. Forslag til andre/ændrede mål er velkomne. 

Målopfyldelse: (kunderettede mål) 

- DANAKs mål for 1. halvår 2022 er, at 87 % af rapporterne skal sendes senest 4 uger efter 

afslutning af besøget eller modtagelse af materiale vedrørende besøget. DANAK opfyldte 

knap målet, idet 86 % blev sendt til tiden. 

- I 2. halvår er kravet skærpet til, at 75 % af rapporterne skal sendes senest 3 uger efter 

afslutning af besøget eller modtagelse af materiale vedrørende besøget. DANAK opfylder 

indtil videre målet, idet 77 % foreløbig er blev sendt til tiden. Det noteres at fremsendelsen 

af rapport ofte er afhængig af input fra eksterne medarbejdere (TA’er), hvorfor en skærpet 

målsætning kan blive svær at nå. 

- Målet om at 85 % af alle besøg skal udføres +/- 3 mdr fra systemdatoen er knap overholdt, 

idet 83 % af besøgene er holdt til tiden. 

- Målet om at 87 % af afvigelser skal være lukket 4 uger efter kundens redegørelse for 

korrigerende handlinger er overholdt, idet 88 % blev lukket til tiden. 

 

JN forslog mål vedrørende behandling af udvidelser. JH nævnte, at der var taget et skridt med at 

synliggøre ansøgte ændringer på Kundeportalen, men der i øvrigt er stor variation i arten af 

ændringer – nogle er simple og kan ekspederes hurtigt, men andre er tungere og kræver en vis 

behandlingstid – hvorfor en målsætning kan være svær at formulere.  

https://www2.danak.dk/akkreditering/sektorudvalg/kalibrering/2021_ref49.pdf
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HDJ nævnte, at AML 02 og tilhørende Udvidelsesrapporterer (tilgængelige på DANAKs 

Extranet) til stadighed udvikles for at befordre, at laboratorierne leverer den relevante og 

nødvendige dokumentation for at kunne sagsbehandle ændringer. 

5.3. Kundetilfredshed (JH) 

Kundetilfredsheden ligger ret konstant lige omkring 6,0 på en skala fra 1- 7, den er dog her i 

2022 er steget til 6,2 efter i 2021at være faldet til 5,7. 

Svarprocenter var i 2021 33 % og er indtil nu 28 % i 2022. 

DANAK har søgt at øge besvarelsesprocenten ved at anmodning om vurdering nu udsendes til 

kunderne, når DANAKs rapport er afsendt, og ikke som tidligere, når besøget er afsluttet. 

Herudover er nyligt indført mulighed for at besvare enkelte punkter med ”ikke relevant”. 

Hvert akkrediteringsnummer modtager ét spørgeskema. 

PBM spurgte til om det er de samme der svarer på undersøgelsen. JH nævnte at det vides ikke, 

men noterer at der fås samme mængde svar fra alle fagområder. Det noteres at information om 

undersøgelsen sendes til akkrediteringens kontaktperson – så en bredere bedømmelse må 

håndteres internt i organisationen. Undersøgelsens resultater gennemgås af sektionslederen i 

DANAK og der følges op individuelt på bedømmelserne. 

5.4. DANAKs økonomi og priser (JH) 

DANAK kom bedre end budgetteret ud af 2021 med et overskud på 1369 t.kr, hvor vi havde 

budgetteret med et underskud.  

En del af det positive resultat skyldes færre udgifter til rejser ved besøg og ved internationalt 

samarbejde, men hovedparten skyldes en bedre produktivitet og forventes således også at være 

til stede de kommende år.  

Dette økonomiske råderum er anvendt til nedsættelse af priserne. 

- Administrationshonoraret pr. akkreditering, der i 2021 var 6.411 kr. bortfalder, mens 

administrationshonoraret pr. ordning (scheme) øges fra 2170 til 2550 kr. 

- Opkrævningen af administrationshonorar ændres, så det opkræves fra ansøgningstidspunktet 

og ikke fra akkrediteringstidspunktet. 

- Timepriserne for ledende assessorer og tekniske assessorer/særlige sagkyndige skal 

fremover være den samme og fastsættes i 2022 til 1.300 kr. 

- Timeprisen for ledende assessorer ville med P/L-regulering skulle være 1.414 kr. og 

timeprisen for tekniske assessorer/særlige sagkyndige ville med P/L-regulering skulle være 

1.254 kr. 

- Den effektive P/L regulering er for 2021-2023 fastsat til 3,9 % som DANAKs ny timesatser 

forventes reguleret med. 

Samlet koster ændringen af prispolitikken 2,8 mio.kr. i 2022, og vi forventer et underskud på 

omkring 1 mio.kr. i 2022. Vi forventer, at det årlige underskud kan reduceres i de kommende år, 

ved fortsatte effektiviseringer. 

DANAK har i foråret 2022 købt vores nuværende domicil som vi nu er ved at renovere. Vi 

forventer at de årlige omkostninger til husleje reduceres med godt 500 t.kr. årligt. 
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5.5. Orientering om drøftelser med Sikkerhedsstyrelsen om hvorvidt DANAK er omfattet 

af offentlighedsloven (JH) 

Akkrediteringsområdet har i Erhvervfremmeloven været undtaget fra muligheden at søge 

aktindsigt. Det forhold har dog ændret sig frem og tilbage i forbindelse med henholdsvis 

opdatering af Lov om offentlighed i forvaltningen og senest Produktloven. 

Foranlediget af DANAKs afslag på en anmodning om aktindsigt er gennemført en proces for at 

afklare, om DANAKs akkrediteringssager er omfattet af offentlighedslovens muligheder for 

aktindsigt. Dette kan have stor betydning for DANAKs og certificeringsorganernes arbejde 

samt for certificeringsorganernes kunder. 

DANAK orienterede om et forløb, hvor DANAK har modtaget en anmodning om aktindsigt i 

en akkrediterings/tilsyns-sag, og hvor DANAK har afvist anmodningen om aktindsigt, med 

henvisning til, at DANAKs akkrediteringssager ikke er omfattet af lov om offentlighed i 

forvaltningen. Denne afvisning var blevet påklaget til Sikkerhedsstyrelsen, der har bedt 

DANAK genbehandle anmodning efter offentlighedsloven. DANAK har bedt 

Sikkerhedsstyrelsen genoverveje denne beslutning. 

DANAK har siden modtaget en afgørelse fra Sikkerhedsstyrelsen om, at SIK er enig i, at 

DANAK er ikke er omfattet af lov om offentlighed i forvaltningen, bl.a. på baggrund af, at 

DANAK ikke er oprettet ved lov. Herved bliver overvejelserne om, at også prøvnings-, 

inspektions- og certificeringsaktiviteter kan være omfatte af offentlighedsloven ikke aktuelle. 

6 Revision af kommissorium for sektorudvalget (JH) 

Som opfølgning på sidste møde, har bestyrelsen godkendt nye kommissorier for DANAKs 

sektorudvalg, herunder dette udvalg. 

Udvalgets kommissorium blev kort gennemgået, se 

https://www2.danak.dk/akkreditering/sektorudvalg/kalibrering/kommisorium.pdf 

I sektorudvalg for kalibrering blev der udtalt modvilje mod at åbne udvalget generelt op for alle 

interessenter, hvorfor strukturen er bibeholdt. 

I kommissoriet angives generiske kategorier af medlemmer, i stedet for fx navngivne styrelser, 

der ofte skifter navn. Det fremgår også, at referat af udvalgets møder vil blive lagt på DANAKs 

hjemmeside. 

7 Internationalt (EOE) 

7.1. Fusion af ILAC og IAF 

Det drøftes fortsat, hvad basis for den nye organisation, der eventuelt skal afløse IAF og ILAC, 

skal være. DANAK ønsker, at det skal være en paraplyorganisation for akkrediteringsorganer, 

hvor stakeholderne bliver hørt. Andre ønsker, at det skal være en organisation for alle, der 

arbejder med conformity assesment, dvs. akkrediteringsorganer, laboratorier, inspektions- og 

certificeringsorganer, myndigheder, scheme-ejere og brugere. 

DANAK ser det som et problem, hvis nogle interessenter bliver medlemmer med stemmeret og 

andre ikke gør. Fortalerne for en organisation med stemmeret for flere interessenter har prøvet 

at forcere en beslutning herom igennem, men DANAK og andre europæiske 

akkrediteringsorganer bad om en ekstraordinær generalforsamling i ILAC, hvor det viste sig, at 

modstanden mod denne organisation var større end forventet. 

https://www2.danak.dk/akkreditering/sektorudvalg/kalibrering/kommisorium.pdf
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JN spurgte til hvem der kunne være stakeholder og EOE svarede, at det netop ikke er fastsat, 

hvorfor rollefordeling og organisationens udtryk bliver ”mudret”. 

7.2. ILAC Accreditation Committee (AIC) 

EOE orienterede om aktiviteterne i AIC, hvor fysiske møder har været aflyst de seneste snart tre 

år. Det er dog lykkedes at revidere de fleste ILAC dokumenter, selvom enkelte, fx P9 om politik 

for præstationsprøvninger ”hænger”, da en afklaring af problemstillingerne bedst løses i et face-

to-face forum. 

I den nyligt opdaterede P10 om metrologisk sporbarhed, er der identificeret en problemstilling 

med referencematerialer fra USP (US Pharmacopeia) giver udfordringer, da disse ikke er koblet 

op på CIPM-MRA/ILAC-MRA som er basis for ILAC P10. Tilsvarende kendes 

problemstillingen med sporbarhed til referencemateriale fra leverandører som ikke er omfattet 

af CIPM MRA hhv ILAC MRA’en, hvilket vil blive taget op på førstkommende møde maj 

2023. Desuden er G24 om kalibreringsintervaller færdigrevideret efter næsten 10 års 

revisionsarbejde. 

Af andre emner nævnte EOE et gennemført seminar om digitalt SI / digitale certifikater, 

igangværende høring om International Vocabulary of Metrology, VIM, 4. udgave, hvor rigtig 

mange høringssvar nu skal behandles af arbejdsgruppen, hvorefter der afventes en ny 

Committee Draft. Der afholdes et seminar om ISO/IEC 17025 i Belfast med tema 

overensstemmelseserklæringer, da der bl.a. i USA gives mange afvigelser på dette punkt, og en 

bedre forståelse af emnet synes relevant. Sluttelig, afventes der en beslutning om ISO/IEC 

17025:2017 skal revideres her efter fem år, eller om standarden blot skal konfirmeres for en ny 

fem års periode.  

8 Opfølgning på emner fra udvalgets foregående møde (HDJ) 

Reverifikation: Revideret udgave af AMF 03 blev udgivet kort efter foregående SUK møde 

(2021-12-15), herunder med præcisering om reverifikation som egenkontrol er samme ydelse 

som lovbestemt reverifikation, men hvor status for forsegling nødvendigvis rapporteres 

forskelligt i de to tilfælde. Desuden er noteret, at den relevante normative metode og 

beslutningsregel må fremgå af rapporteringen. 

Laboratorier der verificerer volumenmålere efter OIML R117 har alle revideret deres 

usikkerhedsbudgetter og opnår kravet på U < MPE/3. Alle ny måleevner er dog endnu ikke 

realiseret (idriftsat). 

HDJ nævnte at pt er 13 laboratorier akkrediteret til reverifikation af måleinstrumenter og der 

ikke umiddelbart er væsentlige udfordringer med de relevante måleevner i forhold til 

verifikationskravene. 

AML K05 om angivelse af måleevner for ovne/bade og andre temperatur-genererende 

instrumenter er idriftsat og implementeringen følges op ved besøg. 

9 Orientering om kravdokumenter og guidelines for akkreditering (KMR) 

KMR gav en kort oversigt over nye/reviderede kravsdokumenter: 

År 2022: 

AB 2 – DANAKs akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering – 2022.09.16 

AMF 03 – Reverifikation af måleinstrumenter – 2021.12.15* 
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AML 17 – Intern audit og ledelsens evaluering – 2022.02.02 

AML 18 – Angivelse af akkrediteringsområde – 2022.02.02 

AML 23 – Beskrivelse af DANAK akkreditering samt angivelse af sporbarhed –  

 2022.08.10 

AML K02 – Måleevne for skydelærer og mikrometerskruer – 2022.10.06 

AML K05 – Kalibrering af temperaturmålere i luft og temperatur-genererende udstyr – 

 2022.01.25 

* mindre opdateringer noteret til næste revision 

Det blev nævnt, at ISO/IEC 17043 om præstationsprøvninger forventes udgivet i starten af 2023 

og nu har samme struktur som ISO/IEC 17025. 

10 Orientering fra deltagere, myndigheder, evt. ny lovgivning o.a. 

10.1. Status for revision af bekendtgørelser om reverifikation (PL) 

PL nævnte at arbejdet med revision af bekendtgørelserne om reverifikation er forsinket på 

grund af travlhed og tilgængeligt personale, men planen for udstedelse af ny bekendtgørelser er 

”i løbet af 2023”. 

Man søger at få inkluderet mere eksplicitte udsagn om krav til beslutningsregel og vil søge at få 

en formulering i stand i samarbejde med blandt andet DANAK, så det sikres at der er et klart 

grundlag for bedømmelse af kriterierne. 

Udvalget bifaldt at der blev tilstræbt en større grad af teknisk indhold og stiller sig generelt til 

rådighed, så også realiseringen af de stillede krav tages i betragtning. 

PL nævnte at fx for OIML R129, hvor der netop eksisterer en problemstilling om realisering af 

de stillede krav, gives mulighed for at søge dispensation, og at Sikkerhedsstyrelsen i øvrigt 

deltager i internationale fora omkring harmonisering af håndteringen af OIML R129. 

10.1. Orientering fra deltagerne 

HDJ havde modtaget information fra SUH angående aktiviteter i FVM, herunder 

gennemførelsen af en anonym ringkalibrering, som opnåede væsentligt bedre resultater end en 

tilsvarende ring for nogle år tilbage. 

Det blev kommenteret i udvalget, at hvis man vil sikre sig sammenlignelighed mellem de 

leverede resultater, må det blandt andet sikres at opgaveformuleringen er ens for deltagerne. Et 

udbytte for rekvirenterne kan være at synliggøre nødvendigheden af en klar opgaveformulering. 

FVMs medlemmer er pt. tilbudt en ringkalibrering med seks måleværktøjer, og aktiviteten 

forventes afsluttet i løbet af 2023. 

LMS og RW nævnte aktiviteter i Eurolab har centreret om opfølgning på implementering af 

ISO/IEC 17025:2017, og at man i Eurolab i øvrigt ville indstille til, at standarden konfirmeres 

for den kommende fem-års periode. 

JN omtalte fokusområder for Daniamet-MI vedrørende digitalisering af kalibreringscertifikater, 

hvor der pågår et stort arbejde henimod at etablere en egentlig standard for elektronisk 

rapportering. Arbejdet i Danmark er koncentreret omkring et projekt med deltagelse af DFM, 

Force og TI, som er koordineret med det internationale arbejde i EURAMET anført af blandt 

andet PTB og NPL. Et andet emne er ”remote calibration”, hvor de første skridt hen mod at 

etablere en akkrediteret ydelse er taget, men hvor en del afklaring udestår. 
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PL omtalte et projekt i Sikkerhedsstyrelsen om etablering af en digital løsning for tilgang til 

typeprøvningscertifikater. Der blev opfordret til at skele til det ovenfor omtalte projekt om 

digitalisering af rapporter, da en kobling mellem de to kunne være relevant. 

JAH fortalte at dansk deltagelse i den igangværende Generalkonference for Mål og Vægt i Paris 

er forhindret af den politiske situation efter valget. Blandt emnerne er blandt andet arbejde hen 

mod afskaffelse af skudsekunder og forberedelser til en ny definition af sekundet. Begge emner 

forventes dog at strække sig over flere konferencer. 

JAH nævnte desuden, at der nu er etableret et ”UTC(DFM)” og DFM siden oktober optræder i 

BIPM Circular. Der er dog pt ikke etableret mulighed for direkte disseminering af UTC(DFM). 

HDJ nævnte, at DANAK nu akkrediterer til Teknisk tjeneste i forbindelse med prøvning for 

Færdselsstyrelsen. DANAKs registerside er opdateret i nyt look som led i DANAKs ny 

software platform og sagsstyringssystem. Næste trin bliver opdatering af Kundeportalen. Der 

har tidligere været gennemført brugerundersøgelser, men input er til stadighed velkommen med 

hensyn til funktionalitet og tilgængelighed. DANAK forbereder en hvervekampagne for 

tekniske assessorer på LinkedIn, og forbereder i øvrigt et TA-rettet seminar om bedømmelse af 

måleusikkerhed. Slutteligt nævnes at der siden foregående møde er tilgået to ny akkrediteringer 

indenfor kalibrering. 

11 Eventuelt, herunder fastlæggelse af næste møde. 

Ingen emner til eventuelt 

Næste møde er fastsat til tirsdag 21. november 2023, kl. 10–14. 


