
 
Intern og ekstern kontroll av laboratoriemetoder 
6. februar 2020, Oslo 
 
Resultater fra laboratoriets prøvinger danner grunnlag for viktige beslutninger som berører 
sluttbrukere. Rapportering av feil resultat kan gi opphav til alvorlige konsekvenser. Det er derfor 
svært viktig å sikre at resultatet som utgis til kunder er riktige og pålitelige.  
 
Internasjonale standarder til kvalitetssikring krever tiltak som sikrer at laboratoriene etablerer en 
praksis der metodene som anvendes til testing av objekter blir kontrollert regelmessig ved å bruke 
interne og eksterne kontrollrutiner. 
 
Interne kontrollrutiner sikrer at metodene blir kontrollert før de anvendes til testing av kunders 
prøver, og dette gjøres normalt ved å følge metodenes prestasjon på et kontrolldiagram. 
 
Eksterne kontrollrutiner sikrer at laboratoriets resultat er sammenlignbare med andre laboratorier 
på en avhengig måte. Dette gjøres ved at laboratoriet deltar i et organisert sammenlignende 
laboratorieprøvinger (SLP) og får verifisert sin prestasjon. 
 
Kurset setter fokus på samtlige forhold som er viktige i forbindelse med etablering og overvåking av 
både interne og eksterne kontrollrutiner.  
 
 
Målgruppe: 
Kurset passer for analytikere, kvalitetsledere og laboratorieledere. 
 
 
Kurset vil fokusere på følgende emner: 
 

• Forskjell mellom kvalitetskontroll og kvalitetssikring 

• Krav til internkontroll og eksternkontroll rutiner 

• Egenskaper av kontrollmaterialer 

• Etablering av intern kontrolldiagram 

• Fastsetting av grenseverdier til kontrolldiagram 

• Overvåking av grenseverdiene og evt. trender i kontrolldiagrammer 

• Krav til eksterne kvalitetskontroll arrangør 

• Deltagelse i sammenlignende laboratorieprøvinger (SLP) 

• Bedømmelse av prestasjonen etter deltagelse i SLP 

• Laboratoriets vurdering av sin egen prestasjon etter deltagelse i SLP 
 
 
  



 
Program 
 
08.30 Registrering 
 
09.00 Innledning og presentasjon av deltagere 
 
09.30 Interne kontrollrutiner 
 
11.00 Gruppeoppgave 
 
12.00 Lunsj 
 
12.45 Eksterne kontrollrutiner 
 
15.00 Gruppeoppgave 
 
16.00 Utdeling av deltagelses bevis 
 
16.15 Avslutning 
 

Det tas forbehold om endringer i programmet. 

 
 
Praktiske opplysninger: 
 
Kursnummer, tid og sted 
20200090 – 6. februar 2020 
 
Påmeldingsfrist: 
16. januar 2020 
  
Deltakeravgift 
Kr. 4950,- for NITO-medlemmer 
Kr. 6450,- for andre 
 
Deltakeravgiften er inkl. materiell og bevertning. Reise og opphold kommer i tillegg. 
  
Avbestilling 
Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp betales et avbestillingsgebyr på 20% av 
deltakeravgiften. 
Ved avbestilling senere enn 3 virkedager før kursstart, eller ved uteblivelse fra kurset, belastes full 
avgift.  
 
Kontaktperson 
Seniorrådgiver, teamleder kursdrift Anne Dyve, anne.dyve@nito.no 
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