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Ny leveringskalender 2020
Dersom noen har innspill som skal
tas med i planlegging av kalender for
neste år, vil vi gjerne motta dem. Ny
kalender kommer etter planen i
november

Akkreditering - Test 236
Pseudalert, som vi nytter til dyrkning
av Pseudomonas Aeruginosa i
badebassengvann, har nå blitt egen
standardmetode: ISO 16266-2:2018.
Etter oppfølgingsbesøk i september
har vi nå blitt anbefalt til utviding av
akkreditering for Pseudalert, så vi
regner med å kunne rapportere den
akkreditert i løpet av nærmeste
framtid.
Etter nye retningslinjer, skal vi nå
legge ut egen oversikt over hva som
er akkrediterte analyser, og hva de
gjelder. Tidligere har vi henvist til

Norsk Akkreditering sine
hjemmesider, men nå ligger
dokumentet med oversikt tilgjengelig
på kvamvet.no.
For enterokokker bruker vi metoden
Enterolert DW. Denne er validert av
AFNOR opp mot metoden angitt i
drikkevannsforskriften. Mattilsynet,
ved seksjonsjef Atle Vold kom med
følgende erklæring overfor
leverandør av Enterolert DW jfr
2014/195:
«Drikkevannsdirektivet angir at ISO
7899-2 skal brukes som
referansemetode for analyse av
enterokokker i drikkevann. Direktivet
gir imidlertid adgang til at alternative
metoder kan brukes av
medlemslandene under forutsetning
av at det er tilfredstillende fra av
samsvar mellom referansemetoden
og den alternative metoden.
Mattilsynet er godkjennings- og
tilsynsmyndighet etter

drikkevannsforskriften og tar dermed
også stilling til hvilke metoder som
tillates brukt. Vi har lest nøye
gjennom valideringsrapporten fra
AFNOR som konkludere med at
metoden gir tilfredstillende samsvar
med referansemetiden ISO 7899-2,
og slutter oss til den konklusjon som
trekkes der. På det grunnlag vil vi
godkjenne Enterolert-DW/ QuantiTray som alternativ metode i Norge
for analyse av enterokokker i
drikkevann.»

Oppdatert nettside
www.kvamvet.no er når oppdatert.
Vi vil minne på oversikten over
tolkninger av de vanligste
parametrene, som også finnes her.
Minner på tilbakemeldingsskjemaet
for de som ønsker å gi ris eller ros.
Eller ring oss :)

