
 

Validering av metoder  
Basert på ISO/IEC 17025:2017 
 
 
Omtale: 
 
Kvalitetssikring av resultatene fra prøving er blitt vesentlig viktigere i den senere tiden som følge av 
kravene fra sluttbrukere og myndighetene. 
 
Ved analyse av objekter spiller analysemetoder en viktig rolle for å sikre den påkrevde 
kvalitetssikringen, og påliteligheten av analyseresultater.  
Anvendelse av validerte analysemetoder er krav i internasjonale standarder av kvalitetssikringen.  
 
Kurset vil belyse de viktige elementene av valideringen basert på ISO/IEC 17025:2017 med praktiske 
eksempler fra laboratorier. En riktig forståelse og tolkning av standardkrav er viktig for å kunne 
utarbeide prosedyre og strategi for metode-validering.  
 
Kurset vil belyse: 
 

• Hvorfor er det nødvendig å validere en metode 

• Under hvilke forhold blir metoden validering obligatorisk 

• Typer forskjellige metoder og deres status når det gjelder validering 

• Forskjell mellom validering og verifisering 

• Parametere som skal evalueres under validering 

• Innhold i valideringsplaner og protokoller 

• Noe praktiske eksempler 

• Rapportering om validering og verifisering 
 
Kurset passer for analytikere, kvalitetsledere og de øvrige tekniske personell i organisasjonen som 
enten arbeider i et akkreditert laboratorium eller arbeider med utvikling av styringssystem for å søke 
om akkreditering. 

 
Foredragsholder har arbeidet for Norsk Akkreditering både som teknisk og ledende bedømmer for 
prøving- og kalibreringslaboratorier helt siden ordningen ble etablert, og har gjennomført flere 
hundre bedømmelser nasjonalt og internasjonalt. 
 

  



 
Program: 
 
08:30 Registrering 
 
09:00 Presentasjon av foredragsholder(e) og deltakere, gjennomgang av 

kursprogrammet, generell informasjon 
 
09:30 Generell gjennomgang 

▪ Validering vs verifisering 
▪ Standards krav om validering   
▪ Typer metoder og krav om validering 
▪ Viktige elementer ved metodevalidering 

 
12:00 Lunsj  
 
13:00 Utarbeidelse av valideringsprotokoll og rapport 
 
15:00 Gruppeoppgave 
 
16:00 Presentasjon av oppgaven i plenum 
 
17:00 Avslutning 
 
  



 
Praktiske opplysninger: 
 
Kursnummer, tid og sted 
20190108 – 5. november 2019, Oslo 
 
Påmeldingsfrist: 
8. oktober 2019 
  
Deltakeravgift 
Kr. 4750,- for NITO-medlemmer 
Kr. 6250,- 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 
Rådgiver kursutvikling/Teamleder kurs drift Anne Dyve, anne.dyve@nito.no 
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