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PARAMETRE TIL BESKRIVELSE AF ANALYSEKVALITET I 
REVIDERET BEKENDTGØRELSE OM ANALYSEKVALITET 

1 Baggrund 
I Kommissionens direktiv om analysekvalitet, som skal implementeres i dansk 
lovgivning ved revision af bkg. 866 om kvalitetskrav til miljømålinger, formuleres krav 
til analysekvaliteten ved krav til kvantifikationsgrænse og måleusikkerhed. Det 
oprindelige udspil fra By- og Landskabsstyrelsen og de to referencelaboratorier 
(Miljøfremmede Stoffer og Kemiske Miljøanalyser) var alene at anvende disse mål for 
analysekvalitet i revideret bekendtgørelse og dermed lade krav til spredning, sT max og 
CVT max (maksimal total standardafvigelse og maksimal relativ total standardafvigelse) 
udgå af bekendtgørelsen. 

Dette udspil blev drøftet på møder, hvor bl.a. var inviteret de akkrediterede 
miljølaboratorier. Fra laboratorierne kom et ønske om ud over de nye krav til 
kvantifikationsgrænse og måleusikkerhed at fortsætte med de to nuværende mål for 
spredning, sT max og CVT max  af hensyn til den daglige styring af kvaliteten.  

Siden har DANAK, BLST og referencelaboratoriet drøftet, hvordan denne 
problemstilling bedst kan håndteres. I overvejelserne indgår, at laboratoriernes totale 
standardafvigelse er en – sandsynligvis væsentlig – del af måleusikkerheden, og 
krav til den total standardafvigelse vil således låse størrelsen af de øvrige bidrag til 
måleusikkerheden. Krav til både måleusikkerhed og total standardafvigelse er i et vist 
omfang dobbeltkonfekt. Det faktum, at der vil indgå flere kvalitetsparametre i en 
akkreditering til bekendtgørelsens krav, kan desuden fordyre akkrediteringen.  

2 Anbefaling 
BLST og referencelaboratoriet vil på den baggrund anbefale, at bekendtgørelsen 
giver værdier for sT max og CVT max med krav om aktion, hvis disse værdier 
overskrides. Dvs. at en overskridelse af værdierne skal ses som et faresignal om, at 
måleusikkerheden kan være ved at skride. Et faresignal, som laboratorierne 
forpligtes til at reagere på. Større overskridelser vil ikke være acceptable, men i så 
fald vil måleusikkerheden også påvirkes, hvorfor den kritiske parameter vil være en 
overskridelse af måleusikkerheden. 

Anbefalingen medfører, at det forventes, at laboratorierne implementerer 
bestemmelsen om aktion i deres kvalitetsstyringssystem, og at laboratorierne 
derefter efterlever eget system. Dette kan efterprøves stikprøvevis af 
akkrediteringsmyndigheden. 

3 Alternativer 
Følgende alternativer har i øvrig været drøftet , men er fravalgt: 

1. Undlade at nævne sT og CVT. Der vil fortsat være krav om, at laboratorierne 
anvender intern kvalitetskontrol 
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2. Kræve, at laboratorierne bestemmer sT og CVT, men uden krav til størrelsen 
af disse 

3. Kræve, at laboratorierne bestemmer sT og CVT, og at de selv formulerer mål 
for størrelsen af disse 

4. Bibeholde krav til størrelsen af sT max og CVT max, dvs. identisk med nuværende 
bekendtgørelse. 
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