
 
 

Kvalitetskontrollrutiner ved prøvingslaboratorier 
15. mars 2018, Oslo 
 
Laboratorium som ønsker å arbeide etter internasjonal standard av kvalitetssikring NS-ISO/IEC 17025 
er forpliktet til å etablere intern (kontrolldiagram) og ekstern kontroll rutine (sammenlignede 
laboratorieprøvinger) for å sikre kvalitet av resultater. 
 
Dette kurset vil belyse: 
 

• Gjennomgang av kravene for etablering av kontrolldiagram og deltagelse i sammenlignede 
laboratorieprøvinger (SLP) 

• Egenskaper av kontrollmaterialer 

• Tillaging av kontrollprøver 

• Etablering, føring and overvåking av kontrolldiagram 

• Fastsettelse av grenseverdier 

• Analysefrekvens av kontrollprøver 

• Sammenlignede laboratorieprøveringer  

• Evaluering av resultater etter deltagelse i SLP 

• Trendanalyser, overvåking av resultater 

• Bruk av data fra kontrolldiagram og SLP for estimering av måleusikkerhet 

• Individuell- og gruppeoppgave 
 
Målgruppe 
Kurset passer for kvalitetsledere, kvalitetsansvarlige og øvrig teknisk personell (metodeansvarlig, 
analytiker, laborant) i organisasjoner som: 
 

• Ønsker å etablere et styringssystem i overensstemmelse med NS-ISO/IEC-17025 

• Arbeider i et akkreditert laboratorium 

• Arbeider med utvikling av styringssystem for å søke om akkreditering 
 
Hovedforedragsholder 
Dr.Scient Khalid Saeed 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 
 
08.00  Registrering 
 
08.30 Presentasjon av foredragsholder(e) og deltakere, gjennomgang av 

kursprogrammet, generell informasjon 
 
09.15 Intern kvalitetskontroll 

• Gjennomgang av kravene 

• Type og egenskaper av kontrollmaterialer 

• Fastsetting av kontrollverdier 

• Etablering, føring og overvåking av kontrolldiagram 

• Analysefrekvens av kontrollprøven  



 
 
 
12.00  Lunsj 
 
13.00  Ekstern kvalitetskontroll 

▪ Gjennomgang av kravene 
▪ Kvalifiserende prøvinger (PT) og sammenlignede laboratorieprøvinger (SLP) 
▪ Håndtering av SLP prøver 
▪ Evaluering av resultater etter deltagelse i SLP 
▪ Trendanalyser  

 
15.00  Måleusikkerhet basert på data fra kontrolldiagram og resultater fra SLP 
 
15.30  Individuell oppgave 
 
16.00  Gjennomgang av individuell oppgaven 
 
16.30  Avslutning av kurset, utdeling av kursbevis 
 
Praktiske opplysninger: 
 
Kursnummer, tid og sted 
20180056 - 15. mars 2018, Oslo 
 
Påmeldingsfrist: 
3 uker før gjennomføring. 
  
Deltakeravgift 
Kr. 3950,- for NITO-medlemmer 
Kr. 5450,- 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 
Teamleder kurs drift Anne Dyve, anne.dyve@nito.no 
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