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Använder Du resultat från labora-
torieanalyser som underlag för
beslut och bedömningar?

Även solen har fläckar!

Vi som arbetar på ackrediterade laboratorier och/eller
handlägger frågor om mätkvalitet vill informera dig om
viktiga förändringar i sättet som mätresultaten presen-
teras. Detta för att Du som slutanvändare ska kunna fatta
rätt beslut.

Hoppas att det inte kommer som någon överraskning
för dig, men laboratorieresultat kan aldrig bli helt
exakta! Vi säger att de har en viss mätosäkerhet!

Den långa
analyskedjan

Resultaten ska vara
ändamålsenliga!

Analysresultat ska vara
tillräckligt bra för det de ska
användas till, d.v.s. ändamålsen-
liga, eller ”fit-for-the-purpose” som
engelsmännen säger! Är Du osäker på vilken mät-
kvalitet du behöver, tveka inte att kontakta oss i förväg.

Viktig information till våra kunder
om mätkvalitet

Framtagen av SP och Föreningen ackrediterade Laboratorier i samverkan med Naturvårdsverket, Livsmedelsverket, SWEDAC och VAV.

I varje steg av analysen,
alltifrån provtagning till
den sista mätningen,
förekommer fel och
faktorer som varierar.
Vi vidtar åtgärder och
genomför regelbundna
kontroller för att
försäkra oss om att fel
och variationer sam-
mantaget är så små att
slutresultatet uppfyller
Dina krav. När vi inte har full insyn i alla steg, t.ex. då
provtagning och inledande provhantering utförs av Dig
som är kund, kan Du hjälpa oss genom att lämna detalje-
rad information. Ring gärna laboratoriet innan du tar
provet.



Mätosäkerhet och kravgränser

Många analyser utförs för att man ska försäkra sig om att
tillåtna nivåer inte över- eller underskrids. Utan informa-
tion om mätosäkerhet gör man det visserligen lätt för den
som fattar beslut men har Du tänkt på konsekvenserna?
De ekonomiska av att underkänna istället för att god-
känna, de juridiska av att fälla istället för att fria, de
medicinska av att friskförklara istället för att behandla.
Exemplen är otaliga.

Det ska bli enklare att jämföra!

I framtiden blir det vanligare att resultaten åtföljs av
information som anger deras mätosäkerhet. Det är
möjligt att Du också stöter på obekanta kvalitets-
begrepp. Det beror på att man i nya riktlinjer och
standarder enats om enhetlig och delvis ny terminologi.
Syftet är bl.a. att det ska bli lättare för Dig att jämföra
mätresultat.
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mycket mer användbar.

Så här kan det se ut?

I redovisningen av resultatet får Du som vanligt en
specifikation om vad vi mätt. I de fall mätresultatet
åtföljs av en mätosäkerhet uttrycker denna ett inter-
vall inom vilket det vi mätt återfinns med viss sannolik-
het (i regel 95%). I exemplet nedan är blyhalten
1.65±0.15 mmol·kg-1, d.v.s. mellan 1,50 och 1,80.
Osäkerheten redovisas ofta också relativt, uttryckt i %.

Totalhalt bly (Pb): 1,65 mmol·kg-1

Mätosäkerhet: 0,15 mmol·kg-1 (9.1%)

Den angivna mätosäkerheten är en utvid-
gad osäkerhet (U), beräknad genom multip-
licering med täckningsfaktorn k=2, vilket
ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Slutet gott...

Kraven på en tydlig redovisning av mätkvaliteten ökar. Vi
som är inblandade i mätningarna är därför angelägna om
att försäkra oss om att vi förstår Dina behov. Du kommer att
upptäcka detta vid kontakter före, under och efter uppdra-
get. Hoppas Du blir nöjd med slutresultatet!

De flesta laboratorier har
tidigare valt att inte ange
mätosäkerhet på analys-
protokollet. Istället har
kunderna på begäran fått
sådan information.
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