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Faktorer, der bidrager til måleusikkerhed
I ILAC G17 /2/ findes eksempler på faktorer, der kan bidrage til måleusikkerhed. Listen giver
sig ikke ud for at være fuldstændig, lige som alle faktorer ikke er relevante for alle typer målinger. Laboratorier må anvende fagligt kendskab og sund fornuft ved vurdering af, hvilke
faktorer der er relevante i forhold til den enkelte måling og laboratoriets fremgangsmåde for
bestemmelse af måleusikkerhed.
Faktorerne fra ILAC G17 er vist nedenfor, og de, der er særligt betydningsfulde for kemiske
miljøanalyser i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser, er markeret med fed skrift. Markeringen er tænkt som en hjælp til at identificere faktorer, der er relevante for de fleste kemiske miljømålinger, men det er laboratoriets ansvar at sikre, at alle relevante bidrag er medtaget i det konkrete tilfælde.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definition af målestørrelsen
Prøvetagning
Transport, opbevaring og håndtering af prøver
Prøveforberedelse
Miljøforhold og forhold ved målingen
Personale
Variation ved gentagelse af målingen
Måleinstrumentet
Kalibreringsstandarder og referencematerialer
Software mv. anvendt i forbindelse med målinger
Usikkerhedsbidrag fra korrektionsfaktorer

Variation ved gentagelse af målingen er på miljøområdet oftest den information, der danner
grundlag for udarbejdelse af måleusikkerhed. Hvor denne variation er opnået ved brug af
naturlige prøver, vil de signifikante bidrag til måleusikkerhed sandsynligvis hidrøre fra de
punkter, der er markeret med fed. I tilfælde hvor de anvendte naturlige prøver ikke er homogeniseret ud over hvad der sker for almindelige prøver, der modtages til analyse, er der
sandsynligvis heller ikke yderligere bidrag fra prøveforberedelse, ligesom bidrag fra korrektionsfaktor alene er relevant, hvor en sådan faktor anvendes i beregning af måleresultatet.
I dette notat er alle de nævnte faktorer uddybet med basis i forhold, der er almindeligt forekommende ved kemiske miljøanalyser. Betydningen af de enkelte faktorer varierer afhængig
af oprindelsen af den information, der anvendes som udgangspunkt for vurdering af laboratoriets måleusikkerhed.
Af bekendtgørelsens bilag 1.1.4 fremgår det, at ” Måleusikkerhed estimeres i henhold til DANAK’s akkrediteringsbestemmelse.”. I DANAKs akkrediteringsbestemmelse, AB 13 /3/, er
nævnt, at ”estimering af måleusikkerhed kan spænde fra vurdering baseret på eksisterende
data fra, f.eks. metodevalidering og kvalitetskontrol til opstilling af en matematisk modelfunktion og tilhørende usikkerhedsberegning.” De følgende eksempler er primært hentet fra estimering på basis af eksisterende data, hvilket dog ikke skal tages som udtryk for, at det er
den eneste acceptable metode.

Uddybning af bidrag til måleusikkerhed for kemiske miljømålinger
ILACs liste er nedenfor suppleret med uddybende kommentarer set i forhold til kemiske målinger inden for bekendtgørelsens anvendelsesområde. Der er nævnt en række forhold, som
skal vurderes, i det omfang de er relevante for aktuel målemetode med henblik på at sikre, at
alle signifikante bidrag til måleusikkerheden er taget i betragtning.
Vurdering af en faktor betyder ikke nødvendigvis, at den pågældende faktor viser sig at have
signifikant betydning for måleusikkerheden og dermed skal indgå i den ekspanderede måleusikkerhed. En vurdering kan også resultere i en dokumentation af overvejelser, der fører
til at faktoren vurderes som ikke-signifikant.
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Definition af målestørrelsen
Inden for bekendtgørelsens anvendelsesområde forventes det ikke, at definition af målestørrelsen bidrager til måleusikkerheden, forudsat at bekendtgørelsens bestemmelser i metodedatablade følges. Grunden er, at i de tilfælde, hvor der kan være usikkerhed forbundet med
definition af målestørrelsen, giver bekendtgørelsen en uddybende definition i metodedatablade.
Prøvetagning
I bekendtgørelsen (bekendtgørelsens bilag 1.0) anføres, at spredning, der kan tilskrives prøvetagning, ikke skal indgå i den ekspanderede måleusikkerhed. Laboratoriet forventes således ikke at medtage usikkerhedsbidrag fra prøvetagning ved rapportering af måleresultater
eller i sammenhænge, hvor laboratoriets ekspanderede måleusikkerhed vurderes i forhold til
krav i bekendtgørelsen.
Transport, opbevaring og håndtering af prøver
I bekendtgørelsen (bekendtgørelsens bilag 1.1.4) anføres, at bidrag fra prøvetagning og
transport ikke skal indgå i den ekspanderede måleusikkerhed. Transport skal således ikke
medtages i den ekspanderede måleusikkerhed, der rapporteres sammen med måleresultater, ligesom transport ikke skal indgå i sammenhænge, hvor laboratoriets ekspanderede måleusikkerhed vurderes i forhold til krav i bekendtgørelsen.
Derimod skal usikkerhedsbidrag fra opbevaring og håndtering af prøver indgå, når de har
signifikant betydning. Hvor der findes metodedatablade, der er henvist til fra bekendtgørelsen, og som laboratoriet følger, eller hvor laboratoriet følger en standard, der er udgivet af
Dansk Standard eller en af de internationale standardiseringsorganisationer, f.eks. ISO eller
CEN, kan laboratoriet med rimelighed forvente, at usikkerhedsbidraget fra opbevaring og
håndtering er ikke-signifikant, så længe laboratoriet følger de krav til opbevaring og håndtering, der er beskrevet i metodedatablade eller standarder.
Hvis der ikke findes krav i metodedatablade eller standarder til opbevaring eller håndtering,
bør laboratoriet vurdere, i hvilket omfang disse forhold kan bidrage til måleusikkerheden.
Hvis laboratoriet anvender eksisterende data, f.eks. fra metodevurdering, præstationsprøvning eller kvalitetskontrol, som grundlag for estimering af måleusikkerhed, er det sandsynligt,
at de prøver, der indgår, er væsentligt mere homogene og stabile end de prøver, der normalt
modtages til analyse. Det kan derfor ikke på forhånd antages, at opbevaring og håndtering af
prøver er tilfredsstillende dækket ved eksisterende data.
Prøveforberedelse
Prøveforberedelse kan omfatte f.eks. neddeling eller filtrering / centrifugering.
Referencematerialer, prøver til præstationsprøvning eller kontrolprøver er i mange tilfælde
langt mere homogene eller på anden måde enklere at håndtere end de prøver, der modtages
til analyse.
Laboratoriet bør derfor udføre vurdering og eventuelt foranstalte forsøg, således at den ekspanderede måleusikkerhed omfatter eventuelle bidrag fra prøveforberedelse, som ikke indgår i information fra metodevurdering, præstationsprøvning, kvalitetskontrol eller andet, der
anvendes som basisinformation til vurdering af måleusikkerhed.
Miljøforhold og forhold ved målingen
I tilfælde, hvor måleusikkerhed estimeres på baggrund af eksisterende data, f.eks. fra metodevurdering, præstationsprøvning eller kvalitetskontrol, vil miljøforhold og forhold ved målingen normalt indgå i de usikkerhedsbidrag, der estimeres ud fra disse data. En forudsætning
herfor er imidlertid, at data omfatter en periode, der er repræsentativ for variation i f.eks. miljøforhold i laboratoriet.
Hvor måleusikkerhed estimeres på basis af en matematisk modelfunktion må mulig indflydelse fra miljø- og måleforhold vurderes i alle tilfælde inden for de variationsintervaller, der er
relevante for det pågældende laboratorium.
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Personale
Hvor måleusikkerhed estimeres på baggrund af eksisterende data, f.eks. fra metodevurdering, præstationsprøvning eller kvalitetskontrol, kan laboratoriet tilstræbe, at et repræsentativt
udsnit af det personale, der deltager i analyserne i den almindelige drift, har bidraget til disse
data. Herved sikres, at eventuel variation fra person til person er inkluderet. I et veldrevet
laboratorium må det forventes, at forskelle fra person til person er små.
Variation ved gentagelse af målingen
Information om variation ved gentagelse af en måling fås typisk fra spredning ved metodevalidering eller intern kvalitetskontrol. Spredningen fra disse data omfatter ikke nødvendigvis
alle bidrag til måleusikkerhed, der er relevante for de prøver, laboratoriet modtager til analyse. Det er laboratoriets opgave at vurdere, om der er øvrige relevante faktorer.
Det kan til tider være vanskeligt at skaffe data for eventuelle manglende usikkerhedsbidrag,
og disse må derfor i nogle tilfælde skønnes.
Måleinstrumentet
Måleinstrumenters spredning påvirkes af f.eks. støj og drift i basislinje. Hvor måleusikkerheden indeholder bidrag for eksisterende data fra f.eks. metodevalidering og kvalitetskontrol, vil
bidrag fra måleinstrumenter være inkluderet.
Indflydelse fra måleinstrumenter vil derfor normalt kun være relevant at vurdere, hvor måleusikkerheden estimeres ud fra en matematisk model, som ikke inkluderer egentlige målinger
i betydeligt omfang.
Kalibreringsstandarder og referencematerialer
I tilfælde, hvor måleusikkerhed estimeres på baggrund af eksisterende data, f.eks. fra metodevurdering, præstationsprøvning eller kvalitetskontrol, vil en referenceværdi indgå i estimering af bias (systematisk afvigelse).
Den ekspanderede måleusikkerhed skal inkludere bias. Det bemærkes, at det normalt vil
være hensigtsmæssigt, at signifikant bias søges elimineret.
Usikkerhed på referenceværdier, der anvendes til vurdering af størrelse af bias, skal indgå i
den ekspanderede måleusikkerhed, når usikkerheden har signifikant betydning, hvad den i
mange tilfælde har. En referenceværdi kan f.eks. være nominel værdi ved præstationsprøvning, referenceværdi for et certificeret referencemateriale eller en beregnet værdi ud fra
fremstilling for en kontrolprøve fremstillet af laboratoriet selv. I de to første tilfælde vil flertallet
af leverandører oplyse usikkerheden på referenceværdien. Laboratoriet må sikre sig, om den
oplyste usikkerhed på referenceværdier er måleusikkerhed eller ekspanderet måleusikkerhed. Referencelaboratoriet anbefaler, at usikkerhed på referenceværdien altid indgår.
Hvor måleusikkerheden estimeres på baggrund af eksisterende data, må laboratoriet i det
enkelte tilfælde vurdere, om spredning på fremstilling af kalibreringsstandarder og usikkerhed på disses korrekte værdi indgår i spredning og bias på data, der anvendes til estimering
af måleusikkerhed.
Eksempelvis vil eksisterende data for referencematerialer eller kontrolprøver, der med sikkerhed er uafhængige af anvendte kalibreringsstandarder, give information om den samlede
bias, inklusive bidrag fra de anvendte kalibreringsstandarder, hvorfor usikkerhed på kalibreringsstandardernes korrekte værdi ikke skal indgå separat.
Fremstilling af kalibreringsopløsninger foregår ved enhedsoperationer så som vejning og
afmåling af volumen, der har ubetydelig usikkerhed i forhold til de øvrige usikkerhedsbidrag
for de fleste kemiske målinger. En overordnet vurdering i forhold til størrelsen af eksempelvis
spredning på kontrolprøver vil derfor i de fleste tilfælde være tilstrækkelig. I den overordnede
vurdering skal indgå en overvejelse over, hvilke dele af fremstilling af kalibreringsstandarder
der sker dagligt og derfor indgår i variation ved gentagelse af måling. De dele af fremstillingen af kalibreringsstandarder, der ikke foregår dagligt, indgår sandsynligvis ikke i variation
ved gentagen måling og kan derfor give et yderligere bidrag til måleusikkerheden.
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Tilsvarende overvejelser er relevante, når ekspanderet måleusikkerhed estimeres ud fra en
matematisk model.
Det bemærkes, at krav til ekspanderet måleusikkerhed i bekendtgørelsen tager højde for
forventelige bidrag fra usikkerhed på referenceværdier.
Software mv. anvendt i forbindelse med målinger
I tilfælde, hvor måleusikkerhed estimeres på baggrund af eksisterende data, f.eks. fra metodevurdering, præstationsprøvning eller kvalitetskontrol, er det overvejende sandsynligt, at
usikkerhedsbidrag fra anvendt software mv. indgår i spredning eller bias fra disse data.
Når ekspanderet måleusikkerhed estimeres ud fra en matematisk model, kan overvejelse
over indflydelse fra software være relevant.
Usikkerhedsbidrag fra korrektionsfaktorer
I visse tilfælde korrigeres resultater for systematiske effekter, eksempelvis hvis en måling
indebærer en ekstraktion, der ikke er 100% effektiv. Det bemærkes, at det normalt vil være
hensigtsmæssigt, at undgå systematiske effekter og dermed korrektionsfaktorer, da der ofte
er betydelig usikkerhed knyttet til størrelsen af korrektionsfaktorerne.
I tilfælde, hvor måleusikkerhed for den type analyser estimeres på baggrund af eksisterende
data, f.eks. fra metodevurdering, præstationsprøvning eller kvalitetskontrol, bør laboratoriet
vurdere, om usikkerhed på bestemmelse af korrektionsfaktoren indgår i spredningen på de
eksisterende data. Forhold af betydning er procedure for bestemmelse af korrektionsfaktoren
- bestemmes den i forbindelse med hver analyseserie, periodisk eller er den bestemt en
gang for alle ved indkøring af metoden? - samt den tidsperiode, de eksisterende data er indsamlet over.
Når ekspanderet måleusikkerhed estimeres ud fra en matematisk model, bør usikkerhedsbidrag fra eventuelle korrektionsfaktorer indgå.

Bestemmelse af måleusikkerhed
Måleusikkerhed kan behandles ved empiriske tilgange. Data anvendt i disse tilgange er typisk præcision og bias data opnået fra interne valideringsstudier, kvalitetskontrol, præstationsprøvninger og andre sammenlignende prøvninger mellem laboratorier.
Det kan blive nødvendigt at bruge en kombination af de forskellige tilgange for at opnå et
fornuftigt grundlag med en fornuftig frekvens. Hvis måleusikkerhed f.eks. beregnes ud fra
præstationsprøvninger, er data fra mindst seks separate præstationsprøvninger nødvendige.
Det tager lang tid at opnå dette, og en mulighed er derfor at kombinere præstationsprøvningsdata med analyser af certificerede referencematerialer.
De empiriske tilgange er for kemiske målinger ofte et mere praktisk alternativ til at bedømme
måleusikkerhed end modelleringstilgangen beskrevet i Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement /4/, i daglig tale GUM. Heri beskrives matematisk modellering som tilgang
til bestemmelse af måleusikkerhed. I modellering inkluderes usikkerhedsbidrag fra hvert trin i
måleprocessen. GUM anvendes bredt på fysiske målinger, men er oftest meget tung ved
kemiske målinger. Hvis den estimerede måleusikkerhed er større end det ønskede, kan anvendelse af GUM være en vej til at identificere delelementer i metoden, der giver store usikkerhedsbidrag, og som derfor vil være angrebspunkter for forbedring.

Beregning af den kombinerede standardusikkerhed
Standardafvigelserne for de enkelte bidrag summeres ved at tage kvadratroden af summen
af kvadraterne på standardafvigelserne. Regneark beskrevet i /1/, bilag E er velegnet hertil.
Hvis der er usikkerhedsbidrag, der ikke er udtrykt som standardafvigelser, konverteres de til
standardafvigelser før den kombinerede usikkerhed kan beregnes. Nogle publikationer, f.eks.
/5/, vælger som forenkling at undlade konvertering til standardafvigelse. Det kan retfærdiggøres fordi konvertering til standardafvigelse altid vil reducere størrelsen af bidraget. Standard-
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hederne af de enkelte usikkerhedssbidrag kan
n beregnes ud fra en reektangulær (ligeusikkerh
fordeling
g, uniform fordeling),
f
trriangulær e
eller normal fordeling affhængigt aff de tilgæng
gelige
informationer (afsn
nit 8.1 og bilag E.1 i /1/ ).
Rektangulær ford
deling
Ved en rektangulæ
ær fordeling antages de
et, at alle væ
ærdierne i et maximalt iinterval (±a) er lige
sandsyn
nlige (figur 1).

Figur 1 Rektangulæ
ær fordeling.. X: midtpun
nkt i intervall. a: halvlæn
ngden af inteervallet. QU
UAM /1/

oplysninger er begrænsede, f.eks.. hvis et cerrtifikat
Den rekktangulære fordeling brruges, når o
eller and
den specifikkation giverr grænser u den at spec
cificere et konfidensnivveau.
Standarrdafvigelsen
n ved rektan
ngulær ford
deling findes
s ved

u (x ) =

a
3

Eksemp
pel: En måle
ekolbe, hvo
or tolerancen
n er angivet til 10 mL ±0,2
±
mL. Staandardafvig
gelsen
er 0,2/ 3 ≈ 0,12 mL.
m
Triangu
ulær fordeling
Den tria
angulære fo
ordeling brug
ges, når væ
ærdierne næ
ær x er mere
e sandsynligge end værd
dierne
ved græ
ænserne.

Figur 2 T
Triangulær fordeling. X:
X midtpunktt i interval. a:
a halvlængden af interrvallet. QUA
AM /1/

Standarrdafvigelsen
n ved triang
gulær fordel ing findes ved
v

u (x ) =

a
6
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erancen er angivet til 10
an fx være en
e målekolb
be, hvor tole
1 mL ±0,2 mL, men hvor inDette ka
house kkontroller visser, at ekstrreme værdiier er meget sjældne. I så fald finddes standarrdafvigelsen ttil 0,2/ 6 ≈ 0,08 mL.
Normallfordeling
Normalffordelingen benyttes, når
n en usikkkerhed oplyses i form af
a et konfideensinterval x±c
x
uden, at fordelingstypen er an
nført.

Figur 3 Normal ford
deling. X: miidtpunkt i in
nterval. σ: sttandardafvig
gelse. QUA
AM /1/

eauet er 95 %, findes sstandardafviigelsen ved
Hvis konfidensnive

u ( x) =

c
2

Hvis konfidensnive
eauet er 99,7 %, findess standardaffvigelsen ve
ed

u ( x) =

c
3

Eksem
mpler på be
eregning af
a måleus
sikkerhed
I DS/ISO
O 11352 er lavet et flow
wdiagram tiil bestemme
else af måle
eusikkerhedd, der bygge
er på
Nordtesst, hvor usikkkerhedsbid
draget fra de
e tilfældige fejl, uRw, estimeres ud fra den inte
erne
kvalitetsskontrol, og
g usikkerhed
den på de ssystematiske
e fejl, ubias estimeres
e
udd fra præsta
ationsprøvninger, certificcerede referrencemateriialer eller va
alideringsstudier. Den kombinered
de standardusikkerhed uc beregnes som
s
kvadrattroden af su
ummen af kvadraterne
k
på uRw og ubias.
Flowdia
agrammerne
e er gengive
et herunderr.
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Bestemmelse af uRw:
Stabile kontrolprøver som
dækker hele analyseprocessen?

ja

Estimation af uRw fra standardafvigelsen, fx sRw* fra kontrolkort

nej

Stabile
syntetiske
kontrolprøver?

ja

uRw,standard fra kontrolkort og supplerende
estimat af usikkerhed grundet matrixvariation, dvs. ur,range fra range kontrolkort (r-kort)

nej

Ustabile
kontrolprøver?

ja

Repeterbarhed ur,range fra range kontrolkort og supplerende estimat af usikkerhed mellem analyseserier uRw,serier

Bestemmelse af ubias:

Egnede referencematerialer?

ja

Biasværdier og usikkerheder på referenceværdierne uCref kombineres

nej

Deltagelse i minimum 6
præstationsprøvninger?

ja

ubias består af gennemsnittet af de systematiske afvigelser RMSbias og usikkerheden på de nominelle værdier uref

nej

Genfinding fra minimum
6 forskellige prøver?

ja

Ubias består af afvigelsen fra total genfinding RMSbias og usikkerheden på tilsætningen

nej
Omtrentligt estimat af den kombinerede
usikkerhed ved brug af reproducerbarhed fra en interlaboratorieundersøgelse:
uc = s R

*: SRw er det samme, som i bkg. nr. 900
kaldes sT
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Relevante eksempler på beregning af måleusikkerhed er anført i skemaet herunder med angivelse af, hvilke data der benyttes, og hvor de stammer fra.
I skemaets første kolonne er anført total standardafvigelse. I de referencer, hvor eksemplerne kan hentes, benævnes den oftest intern reproducerbarhed.
Total
standardafvigelse

Andre kilder

Bias/usikkerhed på bias

Reference

Intern kvalitetskontrol

-

Præstationsprøvninger

Nordtest /5/: Afsnit
3.2, eksempel B og
D i 7.2

-

-

Præstationsprøvninger

Nordtest /5/: Afsnit
6.2

Intern kvalitetskontrol

-

Præstationsprøvninger

DS/ISO 11352 /18/:
Eksempel B.2

Intern kvalitetskontrol

-

Certificeret referencemateriale

Nordtest /5/: Eksempel A og C i
afsnit 7.2

Intern kvalitetskontrol

-

Certificeret referencemateriale

DS/ISO 11352 /18/:
Eksempel B.1

Intern kvalitetskontrol

-

-

Eurolab Teknisk
rapport /7/: Eksempel 6, afsnit 2.1

Intern kvalitetskontrol

-

Genfinding

DS/ISO 11352 /18/:
Eksempel B.3

-

-

Præstationsprøvninger

Eurolab Teknisk
rapport /7/: Eksempel 6, afsnit 2.2

-

QUAM /1/: Eksempel A1

Standardafvigelse fra
specifikationer på vægt og volumetrisk udstyr

Periodisk opfølgning
Af bekendtgørelsens bilag 1.1.6 fremgår det, at ”Måleusikkerheden skal revurderes, hvis
størrelsen af sT og CVT indikerer, at usikkerheden kan være øget. Desuden vurderes måleusikkerheden, når der indføres ændringer i analysemetoden eller ændrede forhold, eksempelvis nyt apparatur.”.
Eurolabs tekniske rapport fra 2007 /7/ beskriver i kapitel 3, hvordan den periodiske opfølgning kan foregå ved forskellige kontroller baseret på interlaboratorieanalyser, certificerede
referencematerialer, referencemetoder, resultater fra præstationsprøvninger og sammenligning med andre usikkerhedsestimater.
Ved opstart af en ny metode er datamaterialet begrænset, og bestemmelsen af måleusikkerhed er baseret på få data. Måleusikkerheden bør derfor særligt i starten efter opstart af en ny
metode vurderes jævnligt/når det er muligt ud fra resultater fra præstationsprøvninger og
intern kvalitetskontrol.
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Litteraturoversigt
Nedenfor er en liste med relevant litteratur, hvor de væsentlige emner er anført. De nævnte
tekster henviser i høj grad til hinanden. Listen er inddelt i tre grupper: 1. Generelle – litteratur,
der omhandler de forskellige tilgange til måleusikkerhed, 2. Bias – litteratur, der primært behandler bias, og 3. Definitioner – litteratur, der indeholder og uddyber definitioner.
Generelle
S L R Ellison and A Williams (Eds). Eurachem/CITAC guide: Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement, Third edition, (2012) ISBN 978-0-948926-30-3 /1/
Giver overblik over metoder til bestemmelse af måleusikkerhed. Holder en overordnet
linie i sin beskrivelse og bruger flittigt henvisninger til referencer. Bilag E.2: Opsætning af regneark til beregning af usikkerhed.
Nordtest Technical Report TR 537: Handbook for calculation of measurement uncertainty in
environmental laboratories (2004) /5/
Enkel og håndfast tilgang til bestemmelse af måleusikkerhed. Håndbogen forsimpler
statistikken, men giver et sikkert estimat. Måleusikkerheden estimeres på baggrund
af eksisterende data. Adskillige eksempler på beregninger af den kombinerede standardusikkerhed med udgangspunkt i intern kvalitetskontrol og bias-estimering fra certificerede referencematerialer, interlaboratorie-undersøgelser og genfindingstests.
Eurolab Technical Report No. 1/2006: Guide to the evaluation of measurement uncertainty
for quantitative test results (2006) /6/
Beskriver hvordan intern laboratorievalidering, kvalitetskontroldata og interlaboratoriestudier kan bruges til at estimere måleusikkerhed.
Eurolab Technical Report No. 1/2007: Measurement uncertainty revisited: Alternative approaches to uncertainty evaluation (2007) /7/
Brug af præstationsprøvningsdata til vurdering af måleusikkerhed. Opfølgning på
usikkerhedsestimater.
DS/ISO 21748: Vejledning i brug af estimater for repeterbarhed, reproducerbarhed og korrekthed ved estimering af måleusikkerhed (2010) /8/
Input er data fra interlaboratoriestudier, hvor alle deltagere har anvendt samme metode. Disse data kan f.eks. findes i standarder etc. (ISO 5725 output). Vejledningen
giver anvisning på hvordan det enkelte laboratoriums performance tjekkes for konsistens med disse informationer og evt. ikke-dækkede faktorer tilføjes. Vejledningen giver derfor som udgangspunkt information om målemetoden, hvor måleusikkerhed relaterer til det enkelte måleresultat. Anvendelse kræver derfor et supplerende arbejde,
hvorfor anvendelse af f.eks. /5/ eller /6/ ofte vil være enklere.
NMKL procedure 5: Estimation and expression of measurement uncertainty in chemical
analysis (2004) /9/
God excel-skabelon til sammenstilling af flere komponenter, dog mangler usikkerheden på bestemmelse af bias (Uref).
EA-4/16: EA guidelines on the expression of uncertainty in quantitative testing (2003) /10/
Opsummering. Meget ukonkret.
JCGM 100: Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in
measurement (GUM 1995 with minor corrections) (2008) /4/
Generel for både kemiske og fysiske målinger. Modelleringstilgang.
DANAK akkrediteringsbestemmelse AB 13: Estimering og rapportering af måleusikkerhed
ved kvantitativ kemisk og mikrobiologisk prøvning samt medicinsk undersøgelse (2009) /3/
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Meget generel. Henviser til litteratur, der i øvrigt behandles i dette notat.
ISO TS 13530: Water quality – Guidance on analytical quality control for chemical and physicochemical water analysis (2009) /17/
Skematisk opsætning af tilgangsmåden i /5/.
DS/ISO 11352 Vandundersøgelse – Beregning af måleusikkerhed baseret på validerings- og
kvalitetskontroldata (2012) /18/
Tilgangsmåden i /5/ er sat skematisk op og beskrevet med tekst og eksempler.
Bias
NIST Special Publication 829: Use of NIST standard reference materials for decisions of performance of analytical chemical methods and laboratories (1992) /11/
Bestemmelse af bias vha. certificerede referencematerialer. Adskillige eksempler,
herunder hvordan man kan bestemme hvor mange replikater, der er nødvendige for
at detektere en bias på et vist niveau.
IUPAC: Harmonised guidelines for the use of recovery information in analytical measurement, Technical report (1996) /12/
Diskussion om hvorvidt genfinding skal benyttes til korrektion af måleresultater. Opstiller argumenter for og imod korrektion.
Hund, E., D.L. Massart & J. Smeyers-Verbeke: Operational definitions of uncertainty, Trends
Anal. Chem. 20, 394 . 406 (2001) /13/
Diskuterer behandling/bestemmelse af bias.
Magnusson, B & S.L.R Ellison: Treatment of uncorrected measurement bias in uncertainty
estimation for chemical measurements, Anal. Bioanal. Chem. 390, 201 – 213 (2008) /14/
Bestemmelse af bias og usikkerhed på bias. Kriterier for hvornår der skal korrigeres
for bias i beregningen af måleusikkerhed.
Definitioner
JCGM 200: International vocabulary of metrology – Basic and general concepts and associated terms (2008) /15/
Definitioner.
Eurachem: Terminology in analytical measurement, Introduction to VIM3 (2011) /16/
Forklaring til International vocabulary of metrology (VIM) set ud fra et kemisk synspunkt.
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