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Udmøntning af principper for fastlæggelse af krav til 
analysekvalitet 

 

1. Formål 
Formålet med notat er at beskrive hvilke kvalitetsparametre, laboratorierne skal 
anvende til dokumentation af analysekvalitet, samt hvordan laboratorierne skal 
beregne disse i den reviderede bekendtgørelse. Notatet er opbygget efter samme 
model som bekendtgørelsens bilag 1.1-1.2, hvorfor dele af skriften er taget direkte fra 
bekendtgørelsen. Det er tanken, at notatet vil danne grundlag for udfærdigelse af bilag 
1 i den reviderede bekendtgørelse. 
 
I nedenstående indgår ændringer til bekendtgørelsen alene som konsekvens af 
implementeringen af direktiv 2009/90/EF. En revideret bekendtgørelse vil også 
indeholde andre mindre ændringer, der på baggrund af den hidtidige administration af 
bekendtgørelsen må anses for hensigtsmæssige. Afslutningsvist er der i notatet en 
opsummering af, hvilke bestemmelser der kunne være relevant at revurdere 
uafhængigt af implementeringen af direktivet. 
 

2. Definitioner  
Følgende definitioner vil indgå i den reviderede bekendtgørelse: 
 
Parameter (Uændret fra bkg. nr. 1353) 
Angiver et stof eller en egenskab i et givet medium (vand, jord, slam o.l.), der ønskes 
målt.  
 
Detektionsgrænse (Definition fra direktivet supplerede med gældende definition fra 
bkg. nr. 1353): 
Den laveste værdi af output-signal eller koncentration, ved hvilket det på et nærmere 
angivet konfidensniveau kan erklæres, at en prøve adskiller sig fra en blindprøve, der 
ikke indeholder den pågældende parameter. (Fra direktivet) 
Detektionsgrænsen er defineret som standardafvigelse inden for serien, sw, ganget 
med 3 (Fra bkg. nr. 1353) 
 
Kvantifikationsgrænse (Definition fra direktivet suppleret med valgt multiplum): 
Et nærmere angivet multiplum af detektionsgrænsen ved en koncentration af 
analysand, som med rimelighed kan bestemmes med et acceptabelt niveau af 
nøjagtighed og præcision. Kvantifikationsgrænsen kan bestemmes med en passende 
standard eller prøve og kan beregnes ud fra det laveste kalibreringspunkt på 
kalibreringskurven, ekskl. blindprøven.  
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Kvantifikationsgrænsen er defineret som detektionsgrænsen ganget med 3. (Må ud fra 
forskellige referencer anses som et almindeligt anerkendt multiplum)  
 
Måleusikkerhed (Definition fra direktivet): 
Måleusikkerhed er en ikke-negativ parameter, som på grundlag af de benyttede 
oplysninger karakteriserer den spredning af de målte værdier, der kan tillægges 
måleresultatet. Spredning, der kan tilskrives prøvetagning, indgår ikke i 
måleusikkerheden.  
 
Ekspanderet måleusikkerhed (Definition fra ISO/IEC Guide 98-3:2008 (GUM))  
Den ekspanderede måleusikkerhed er et interval omkring resultatet af en måling, der 
forventes at omfatte en stor del af den fordeling af værdier, der med rimelighed 
(konfidens) kan tillægges måleresultatet.  
Den ekspanderede usikkerhed fastlægges ved at gange måleusikkerheden med 
dækningsfaktor, k. Ved et konfidensinterval på 95 % skal måleusikkerheden ganges 
med en dækningsfaktoren k lig 2 (Krav til k er fra direktivet).  
 
Bedste tilgængelige teknik (Definition fra direktivet): 
Ved den bedste tilgængelige teknik forstås i denne bekendtgørelse den bedste 
tilgængelige analyseteknik, der ikke medfører uforholdsmæssigt store omkostninger.  
 
Til fastlæggelse af krav til analysekvalitet i den reviderede bekendtgørelse vil den 
bedste tilgængelige teknik blive identificeret som det analysekvalitetsniveau, som 
laboratorierne almindeligvis leverer i dag. (Dette vil ikke stå i bekendtgørelsen.)  
 
Kvantifikationsgrænsen, den totale standardafvigelse og den ekspanderede 
måleusikkerhed beregnes som angivet nedenfor.  
 

3. Krav til akkreditering 
For analyser, der kan betegnes som rutineanalyser, kræves akkreditering for de 
pågældende analyser fra DANAK eller et andet akkrediteringsorgan, som er 
medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. 
 
For analyser, der kan betegnes som ikke-rutineanalyser, kræves ikke akkreditering, 
men laboratoriet skal have et kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med 
standarden EN ISO/IEC17025 eller andre tilsvarende internationalt accepterede 
standarder. De ikke-akkrediterede analysemetoder skal valideres og dokumenteres i 
overensstemmelse kvalitetsstyringssystemet.  
 
Krav til akkreditering eller krav om et kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse 
med EN ISO/IEC-17025 angives for hver enkelt parameter eller parametergruppe for 
hver matrice i bilagene 1.xx-1.yy. Begrebet ”rutineanalyse” anvendes således alene 
under udformning af den reviderede bekendtgørelse. 
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Parametre som ledningsevne i grundvand og ferskvand, ilt i ferskvand, marint vand og 
grundvand og salinitet i marint vand indgår allerede i dag i bkg. nr. 1353 med krav om 
akkreditering i relation til målinger, der udføres som grundlag for 
forvaltningsafgørelser. I strategien for implementeringen er der et ønske om ensartede 
krav til analysekvalitet, uanset om målingerne udføres som grundlag for 
myndigheders forvaltningsafgørelser eller under f.eks. den nationale overvågning. 
Parametrene indgår som feltparametre i den nationale overvågning. Det anbefales 
alene at kræve et kvalitetsstyringssystem efter EN ISO/IEC 17025 for alle 
anvendelser af disse feltparametre omfattet af en revideret bekendtgørelse, da mange 
af målingerne i dag udføres ikke-akkrediteret. 
  
Af laboratoriemålte parametre, som allerede indgår i bkg. nr. 1353 med krav om 
akkreditering, når de udføres som grundlag for forvaltningsafgørelser, og som indgår 
som parametre i den nationale overvågning, kan nævnes næringssalte i ferskvand, 
marint vand og grundvand og sporstoffer, pesticider, flygtige organiske 
klorforbindelser og benzen i grundvand. Det anbefales at kræve akkreditering for alle 
anvendelser af disse laboratoriemålte parametre omfattet af en revideret 
bekendtgørelse, da målingerne i dag almindeligvis udføres akkrediteret.  
 

4. Krav til laboratoriets analysekvalitet 
Laboratoriets analysekvalitet skal leve op til en række krav til de udførte analyser. 
Disse krav kan opdeles i overordnede kvalitetskrav, som dokumenteres, men som ikke 
evalueres løbende, og kvalitetskrav, som jævnligt evalueres som led i laboratoriets 
analysearbejde. 
 
Overordnede krav: 

• Ekspanderet måleusikkerhed på lavt koncentrationsniveau (absolut værdi). 
Ekspanderet måleusikkerhed på lavt niveau for en måling fastlægges i henhold 
til DANAKs retningslinjer, jf. akkrediteringsbestemmelsen AB13.   

• Ekspanderet måleusikkerhed på højt koncentrationsniveau (relativ værdi). 
Ekspanderet måleusikkerhed på højt niveau for en måling fastlægges i henhold 
til DANAKs retningslinjer, jf.  akkrediteringsbestemmelsen AB13.   

 
 
Kvalitetskrav, som evalueres løbende: 

• Kvantifikationsgrænse. Kvantifikationsgrænsen for en måling beregnes ud fra 
spredningen inden for en analyseserie ved lav koncentration. Egnet 
måleområde til bestemmelse af kvantifikationsgrænse er op til 5 gange den 
forventede detektionsgrænse. 

• Præcision udtrykt ved den totale standardafvigelse sT på lavt niveau. Den 
totale standardafvigelse sT beregnes i den interne kvalitetskontrol ud fra 
resultaterne af et antal kontrolprøvepar. 
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• Præcision udtrykt ved den relative totale standardafvigelse %CVT på højt 
niveau. Den totale standardafvigelse %CVT bestemmes i den interne 
kvalitetskontrol ud fra resultaterne af et antal kontrolprøvepar. 

 
Hertil skal bemærkes, at et laboratorium alene skal dokumentere opfyldelse af krav til 
ekspanderet måleusikkerhed og den totale standardafvigelse inden for det 
koncentrationsniveau, hvor laboratoriet leverer målinger. 
 
Bekendtgørelsen bilag for de forskellige matricer forventes at få følgende 
skemaopbygning mht. krav til analysekvalitet: 

  LQ sT %CVT 

Ekspanderet 
måleusikkerhed, 
lavt niveau 

Ekspanderet 
måleusikkerhed, højt 
niveau 

Parameter 1           
Parameter 2           
Parameter 3           
 
Skemaet vil blive udbygget med krav til akkreditering og evt. målemetode. 
 
Formulering af bekendtgørelsens kvalitetskrav for måleusikkerhed, total 
standardafvigelse og kvantifikationsgrænse vil ske efter følgende principper: 
 

• For parametre med en kendt analysekvalitet angives der specifikke krav til 
måleusikkerhed og kvantifikationsgrænse som talværdi.  

 
• For parametre, hvor kendskabet til nuværende analysekvalitet er fraværende 

eller usikkert, angives kravet som bedste tilgængelige teknik. Kravet angives 
som tekst. 

 
Kravene angives for hver enkelt parameter eller parametergruppe for hver matrice i 
bilagene 1.xx-1.yy. 
 

5. Laboratoriets beregning af analysekvalitet  

Detektionsgrænse 
Detektionsgrænsen, LD, estimeres ud fra resultaterne af et antal kontrolprøvepar.  
 
LD = 3 x sw 
 
sw er estimatet for spredningen inden for serien og bestemmes ved:  
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s1, s2…s10 …sn er standardafvigelsen mellem de enkelte dobbeltbestemmelsers 
resultater af i alt n dobbeltbestemmelser af kontrolprøver.  
 
I beregningen af estimatet for LD indgår kontrolanalyseresultater fra samtlige 
godkendte analyseserier i kontrolperioden.  
 
Alternativt, i stedet for kontrolprøvepar med en målelig koncentration kan der 
anvendes blindværdier til estimering af LD.  I så fald estimeres LD som spredningen 
af blindværdier inden for serien på følgende måde: 
 
LD = 5 x swblind 
 
swblind estimeres tilsvarende som angivet ovenfor. 
 
Det vil blive præciseret i et forklarende notat hvornår det er fagligt relevant at 
anvende blindværdier til detektionsgrænsebestemmelse.  
 
Laboratoriet vil fortsat kunne rapportere analyseresultater ned til og med 
detektionsgrænsen. 

Kvantifikationsgrænse 
Estimatet for et laboratoriums kvantifikationsgrænse, LQ, bestemmes i den interne 
kvalitetskontrol ud fra detektionsgrænsen, LD. 
 
LQ = 3 x LD 

Den totale standardafvigelse 
Estimatet for et laboratoriums totale standardafvigelse sT bestemmes i den interne 
kvalitetskontrol ud fra resultaterne af et antal kontrolprøvepar. Estimatet for sT 
bestemmes på følgende måde (beregningen uændret fra bkg. nr. 1353):  
 
sT

2 = sw
2 + sb

2 
 
sw beregnes som anført ovenfor 
 
sb er estimatet for spredningen inden for serien og bestemmes ved: 
 
sb

2 = ((m1-mv)2 + (m2-mv)2 + (m3-mv)2 + …(m10-mv)2 + …(mn-mv)2)/(n-1)-1/2sW
2 

 
hvor m1, m2, m3.. m10… mn er middelværdierne af de enkelte prøvepar, og hvor mv er 
middelværdien af i alt 2n analyseresultater. 
 
For vejledende minimumsværdi af n: se under pkt. 6 
 
Den relative totale standardafvigelse bestemmes som  
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I beregningen af estimatet for sT indgår kontrolanalyseresultater fra samtlige 
godkendte analyseserier i kontrolperioden. 

Den ekspanderede måleusikkerhed 
Den ekspanderede måleusikkerhed skal estimeres som en absolut værdi på lavt 
koncentrationsniveau og en relativ værdi på højt koncentrationsniveau. 
 

Bekendtgørelsens forståelse af begrebet måleusikkerhed vil være lig den forståelse af 
begrebet, som er fastlagt i DANAK’s akkrediteringsbestemmelse AB 13 om 
estimering af måleusikkerhed. Det betyder, at måleusikkerheden skal dække over alle 
signifikante usikkerhedsbidrag. Laboratorierne skal således fastlægge 
måleusikkerheden i henhold til AB13, og måleusikkerheden vil derved svare til den 
ekspanderede måleusikkerhed, som de akkrediterede laboratorier har angivet i 
DANAK’s metodeliste. Den ekspanderede måleusikkerhed skal ikke evalueres med 
samme frekvens som de andre analysekvalitetsparametre. Det vil blive præciseret i et 
forklarende notat, hvor ofte den ekspanderede måleusikkerhed bør evalueres.  

Kontrolprøver  
Grundteksten om kontrolprøver fra bkg. nr. 1353 videreføres som udgangspunkt 
uændret således: 
 
Laboratorier skal godtgøre deres kompetencer ved at analysere kontrolprøver, som i 
videst muligt omfang er repræsentative for matricen i de prøvetyper, der analyseres. 
Laboratoriet skal kunne argumentere for og så vidt muligt dokumentere de anvendte 
kontrolprøvers repræsentativitet. Som et led i dokumentationen skal laboratorierne 
analysere eksisterende referencematerialer, der er repræsentative for indsamlede 
prøver, ved koncentrationer, som er relevante for den analysekvalitet, der er anført i 
bekendtgørelsens bilag.  
 
Kontrolprøven skal underkastes alle de behandlingstrin, som anvendes for naturlige 
prøver. Dette dækker foruden slutbestemmelsen og eventuel oplukning eller 
ekstraktion enhver forbehandling, eksempelvis filtrering eller tilsætning af 
konserveringsmiddel. Kontrolprøvens koncentration skal være fastsat uafhængig af de 
standarder, der anvendes til kalibrering, dvs. at kontrolprøven enten skal være et 
referencemateriale eller være fremstillet ud fra kemikalier, som ikke anvendes til 
kalibrering.  
 
Kontrolprøverne skal vælges på rimelige koncentrationsniveauer i forhold til de 
miljøprøver, der analyseres, og omfatte lave koncentrationer (området fra ca. 3 til ca. 
15 x sTmax) samt koncentrationer omkring de niveauer, laboratoriet ofte måler i 
miljøprøver. Der kræves kun løbende dokumentation af analysekvaliteten på lavt 
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koncentrationsniveau, såfremt laboratoriet i miljøprøver analyserer lave 
koncentrationer. 
 

6. Kontrol med laboratoriets analysekvalitet 

Intern kvalitetskontrol  
Grundteksten om intern kvalitetskontrol fra bkg. nr. 1353 videreføres som 
udgangspunkt uændret således:  
 
Udførelse af intern kvalitetskontrol indebærer, at der i enhver prøveserie skal indgå en 
eller flere kontrolprøver sammen med de miljøprøver, der skal analyseres. Der skal 
som udgangspunkt medtages kontrolprøver for alle analyserede parametre. 
Kontrolprøverne analyseres som ægte dobbeltprøver og kan tillige omfatte 
blindprøve, hvor en sådan indgår i analyseproceduren.  
 
Værdierne af de analyserede kontrolprøver indtastes løbende i et 
kvalitetskontrolprogram med X/R kort for hver prøvetype og koncentrationsniveau og 
med mulighed for at beregne kontrolprøvernes middelværdi og totale 
standardafvigelse. Kvantifikationsgrænse (LQ), den totale standardafvigelse på højt 
og lavt niveau vurderes periodisk1. hvilket almindeligvis vil sige hver ca. tredje 
måned, eller når der er opsamlet ca. 20 sæt kontroldata siden sidste vurdering. Den 
mulighed, der indtræffer sidst, anvendes. Indtil der er tilstrækkeligt datamateriale for 
en ny parameter, kan beregning foretages på færre kontrolprøvepar, dog mindst 10. 
 
Ved multielementanalyser for parametre, hvis koncentration i miljøprøverne oftest 
ikke er målelig, kan laboratoriet indskrænke X/R kort og periodisk opfølgning på 
kvantifikationsgrænse og total standardafvigelse til et antal repræsentative parametre. 
Laboratoriets skal dokumentere begrundelsen for valg af parametre.  

Ekstern kvalitetskontrol - præstationsprøvninger 
Grundteksten om ekstern kvalitetskontrol fra bkg. nr. 1353 foreslås justeret som 
følgende: 
 
Laboratorier skal godtgøre deres kompetence ved så vidt muligt én gang årligt1 at 
deltage i præstationsprøvninger. Præstationsprøvningerne skal være repræsentative for 
og egnede til at dokumentere den analysekvalitet, der er anført i bekendtgørelsens 
bilag. Præstationsprøvningerne skal være tilrettelagt af akkrediterede organisationer 
eller nationalt eller internationalt anerkendt organisationer, som opfylder kravene i 
ISO/IEC 17043 eller andre tilsvarende internationalt accepterede standarder. For 
metoderelaterede parametre skal laboratoriet sikre, at den nominelle værdi er fastlagt 
ved anvendelse af de i bilag 1 specificerede metoder.   

                                                 
1 Se forslag til bekendtgørelsesændring i notatets afsnit 10, uafhængigt af implementeringen af 
direktivet. 
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Resultaterne af deltagelsen i præstationsprøvninger skal evalueres på grundlag af 
pointsystem i ISO/IEC 17043 eller ISO13528 standarder eller andre tilsvarende 
internationalt accepterede standarder. 
 
På f.eks. hjemmesiden www.eptis.bam.de er der oplysninger om udbudte 
præstationsprøvninger.  

7. Krav til analysekvalitet 

Intern kvalitetskontrol  
Målinger skal overholde de krav, der er angivet i bekendtgørelsens bilag. 

Ekstern kvalitetskontrol  
 
Kravet til resultater ved deltagelse i ekstern kvalitetskontrol, præstationsprøvninger, 
vil være som anført i anvendte pointsystem, jf. ovenstående. Har et laboratorium 
resultater, der efter det valgte pointsystem må betegnes som afvigende, skal 
laboratoriet undersøge årsagen og fastlægge en handlingsplan for korrigerende 
handlinger for at løse problemet. 
 
Det overvejes, om der er grundlag for at stille yderligere krav til resultater fra 
deltagelse i præstationsprøvninger, idet formålet skulle være at holde resultaterne op 
imod bekendtgørelsens krav til analysekvalitet. I så fald vil laboratoriet skulle forestå 
denne sammenligning og sikre de nødvendige tiltag i den anledning. 

Dokumentation  
Den gældende tekst om dokumentation fra bkg. nr. 1353 videreføres som 
udgangspunkt uændret således:  
 
Laboratoriet skal dokumentere overholdelse af de beskrevne kvalitetskrav. 
Dokumentationen udformes i overensstemmelse med eventuelle retningslinjer, der 
udarbejdes af DANAK.  
 

8. Analysemetoder  
Grundteksten om analysemetoder fra bkg. nr. 1353 videreføres som udgangspunkt i 
omskrevet form således: 
 
Bestemmelse af en parameter kan som udgangspunkt foretages med enhver 
dokumenteret metode, der giver resultater, der opfylder kvalitetskravene i bilag 1xx – 
1.yy. Undtaget herfra er parametre, hvor måleresultatet er bestemt af den valgte 
metode. Sådanne metoderelaterede parametre skal måles med en nærmere specificeret 
metode. I bilag 1xx-1.yy vil det være anført, hvis der er metodekrav, og selve 
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metoden vil fremgå af det i bilaget angivne metodedatablad. Metodedatablade kan 
hentes på hjemmesiden for By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for 
Kemiske Miljømålinger: www.reference-lab.dk. Kravene til analysemetode er 
absolutte og kan ikke fraviges med undtagelse af anvendelse af automatiserede 
versioner af de krævede metoder. Laboratoriet skal i så fald dokumentere 
overensstemmelse mellem resultater opnået med den krævede metode og den 
automatiserede version. Nye metoder kan kun indføres ved ændring i 
metodedatabladene. Den til enhver tid gældende version af et metodedatablad skal 
anvendes.  
 
Visse medier som spildevand, jord, slam m.m. influerer på analyseresultatet. Derfor 
stilles der for visse parametre krav om anvendelse af en bestemt 
forbehandlingsmetode på denne type prøver. Forbehandling kan f.eks. omfatte 
filtrering med en nærmere specificeret porevidde eller ekstraktion af en bestemt del 
med syre (typisk for metaller) eller et opløsningsmiddel (typisk for organiske stoffer). 
Kravene til forbehandlingsmetoden vil være specificeret i et metodedatablad som 
angivet i bilag 1.xx-1.yy.  
 

9. Overvejelser til grund for endeligt valg af metodik for 
udmøntning af strategiens principper 

I dette afsnit er de seneste vigtigste overvejelser og ændringer opsummeret, bl.a. 
baseret på afholdte dialogmøder med brugerne af bekendtgørelsen.  
 
Valg af kravparametre 
Det stod klart, at krav baseret kun på ekspanderet måleusikkerhed og 
kvantifkationsgrænse, som angivet i direktivet, ikke ville være håndterbart i 
forbindelse med den løbende evaluering af analysekvaliteten. Der er derfor valgt en 
model, hvor der stilles et overordnet krav til ekspanderet måleusikkerhed, som skal 
dokumenteres, men ikke evalueres løbende, samt krav til løbende evaluering af 
kvantifikationsgrænse og den totale standardafvigelse. Et forklarende notat vil 
præcisere, hvor ofte den ekspanderede måleusikkerhed bør evalueres. Det vurderes, at 
bekendtgørelsen derved både dækker direktivets krav og giver laboratorierne og 
DANAK mulighed for regelmæssigt at evaluere analysekvaliteten. Kravet til 
måleusikkerhed vil svare til den usikkerhed, som laboratoriet i forvejen opgiver. Til 
trods for at bekendtgørelsen vil rumme flere krav, vurderes den angivne strategi ikke 
at give laboratorierne ekstra arbejde. 
 
Valg af forståelse af begrebet måleusikkerhed 
Bekendtgørelsens forståelse af begrebet måleusikkerhed vil være lig den forståelse af 
begrebet, som er fastlagt i DANAK’s akkrediteringsbestemmelse AB 13 om 
estimering af måleusikkerhed. Måleusikkerheden vil derved svare til den 
ekspanderede måleusikkerhed, som de akkrediterede laboratorier har angivet i 
DANAK’s metodeliste. Måleusikkerheden vil således dække over alle signifikante 
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usikkerhedsbidrag, herunder også usikkerheden ved bestemmelse af kontrolmaterialet 
værdi.  
 
Direktivet er uklart mht. hvad begrebet ”måleusikkerhed” skal dække over. Med den 
valgte forståelse af begrebet er vi sikker på, at ”måleusikkerhed” dækker tilstrækkeligt 
bredt. Desuden er det en forståelse, som passer ind i laboratoriernes rutiner. 
 
Krav til akkreditering 
For rutineanalyser vil der blive stillet krav om akkreditering. For ikke-rutineanalyser 
vil der ikke blive stillet krav om akkreditering. Der vil for ikke-rutineanalyser heller 
ikke blive stillet krav om, at laboratoriet skal have et kvalitetsstyringssystem godkendt 
af et akkrediteringsorgan til andre parametre. Et laboratorium for ikke-rutineanalyser 
skal alene have et kvalitetsstyringssystem svarende til EN ISO/IEC 17025. Denne 
fremgangsmåde har til formål at sikre, at specielt forskningslaboratorierne ikke 
udelukkes fra at bidrage til overvågningen med specialanalyser.  
 
Evaluering af resultater af præstationsprøvninger 
Der vil som hidtil være krav til resultaterne af en præstationsprøvning, men kravene 
vil blive omdefineret, så kravene baserer sig på det krævede pointsystem i ISO/IEC 
17043 eller ISO13528 standarderne. Ved udarbejdelse af bekendtgørelsen vil 
anvendelse af forskellige pointsystemer blive sammenlignet med de nuværende krav 
(bkg. nr. 1353) til resultat af deltagelse i præstationsprøvninger. Denne 
sammenligning kan eventuelt give anledning til nærmere specifikation.  
 
Der er ønske om, at evalueringen af resultater af en præstationsprøvning skal lægge 
sig op ad DANAK’s nuværende procedurer for dette. Dette har resulteret i forslag til 
bestemmelser om, hvad der skal ske, hvor resultaterne af en præstationsprøvning ikke 
opfylder de stillede krav. I så fald skal et laboratorium undersøge årsagen og 
fastlægge en handlingsplan for korrigerende handlinger for at løse problemet. 
 

10. Mulige kommende ændringer uafhængigt af direktivet 
Under arbejdet med implementering af direktivet, herunder ved de afholdte 
dialogmøder med bekendtgørelsens brugere, er der fremkommet overvejelser om 
hensigtsmæssige mindre ændringer i bekendtgørelsen. Det er ændringer begrundet i 
den hidtidige administration af bekendtgørelsen, men uafhængige af 
implementeringen af direktivet. I nedenstående er disse mulige ændringer 
opsummeret. 
 
Detektionsgrænse  
Der gives mulighed for anvendelse af blindværdier til fastsættelse af 
detektionsgrænse, hvis dette er fagligt relevant. Dette giver større fleksibilitet og er 
samtidig fagligt forsvarligt. Det vil blive præciseret i et forklarende notat, hvornår 
brug af blindværdi er "fagligt relevant".  
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Metodekrav til analyser 
For alle de parametre, hvor der er metodekrav til analysen, fastlægges metoden i et 
metodedatablad. Formålet er at sikre en større fleksibilitet og ensartethed. Der vil 
således skulle tilvejebringes metodedatablade for en række parametre. De nye 
metodedatablade må forventes at få en mere simpel opbygning end de eksisterende 
metodedatablade, da informationsniveauet ikke vil være så omfattende. 
 
Dobbeltbestemmelser 
Der fastholdes krav om dobbeltbestemmelse af kontrolprøver på basis af input fra 
dialogmøderne, da dette vurderes at give de bedste informationer om 
analysekvaliteten. 
 
Periode til opsamling af kontroldata 
Med en videreførelse af bekendtgørelsens bestemmelser skal kvantifikationsgrænse 
(LQ), den totale standardafvigelse på højt og lavt niveau vurderes periodisk, hvilket 
almindeligvis vil sige hver ca. tredje måned, eller når der er opsamlet ca. 20 sæt 
kontroldata siden sidste vurdering. Denne bestemmelse har vejledende karakter, og 
det overvejes derfor at tage den ud af bekendtgørelsen og i stedet for tilvejebringe et 
vejledende notat fra referencelaboratoriet herom. I givet fald vil kravet i 
bekendtgørelsen alene blive periodisk vurdering, og vejledning i hensigtsmæssigt valg 
af periode overføres til et notat. 
 
Deltagelse i præstationsprøvninger 
Kravet til deltagelse i præstationsprøvninger er i dag uklart. Desuden er DANAK’s 
bestemmelser om deltagelse i præstationsprøvninger ændret således, at akkrediterede 
laboratorier vil skulle tilvejebringe en plan for deres deltagelse i 
præstationsprøvninger. En kommende revideret bekendtgørelse bør reflektere dette.  
  
Nye formuleringer kunne f.eks. inkludere følgende: 
 
Laboratorier skal godtgøre deres kompetence ved så vidt muligt én gang årligt at 
deltage i præstationsprøvninger for alle målemetoder, men ikke nødvendigvis for alle 
matricer. Laboratoriet skal udarbejde planer for præstationsprøvning og opretholde 
registrering heraf. Planerne skal udformes på en sådan måde, at det er muligt at 
vurdere, om omfanget af præstationsprøvninger dækker analyseområdet på relevant 
vis.  
 
 

pla/uol/lmu 


