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KOMMISJONSVEDTAK

av 14. august 2002

om gjennomføring av rådsdirektiv 96/23/EF med hensyn til analysemetoders ytelse og tolking av resultater(*)

[meddelt under nummer K(2002) 3044]

(2002/657/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det  
europeiske fellesskap,

under henvisning til Rådsdirektiv 96/23/EF av 29. april 1996 
om kontrolltiltak som skal iverksettes med hensyn til visse 
stoffer og deres restmengder i levende dyr og animalske 
produkter, og om oppheving av direktiv 85/358/EØF og  
86/469/EØF samt vedtak 89/187/EØF og 91/664/EØF(1), sær-
lig artikkel 15 nr. 1 annet ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1)  Forekomsten av restmengder i produkter av animalsk 
opprinnelse er et folkehelseproblem.

2)  Ifølge kommisjonsvedtak 98/179/EF av 23. februar 1998 
om fastsettelse av nærmere regler for offisiell prøveta-
king for overvåking av visse stoffer og deres restmengder 
i levende dyr og animalske produkter (2) skal analyse av 
prøver foretas utelukkende av laboratorier som vedkom-
mende myndighet har godkjent til offentlig kontroll av 
restmengder.

3)  Det er nødvendig å sikre kvaliteten på og sammenlign-
barheten av analyseresultatet fra laboratorier som er 
godkjent til offisiell kontroll av restmengder. Dette bør 
oppnås ved bruk av kvalitetssikringssystemer, og særlig 
ved bruk av metoder som er godkjent i henhold til felles 
framgangsmåter og ytelseskriterier, og ved å sikre spor-
barhet til felles standarder eller standarder det er enighet 
om.

4)  Rådsdirektiv 93/99/EØF av 29. oktober 1993 om tilleggs-
tiltak i forbindelse med offentlig kontroll av nærings-
midler og vedtak 98/179/EF(3) krever at offentlige  
 
 
 
 

 kontrollaboratorier akkrediteres i samsvar med ISO 
17025 (1) fra og med januar 2002. I henhold til vedtak  
98/179/EF skal godkjente laboratorier delta i en inter-
nasjonalt anerkjent ekstern ordning for akkreditering og 
vurdering av kvalitetskontroll. Videre må godkjente labo-
ratorier bevise sin kompetanse ved å delta regelmessig og 
med godt resultat i ordninger for egnethetsprøving som er 
anerkjent eller organisert av nasjonale referanselaborato-
rier eller Fellesskapets referanselaboratorier.

5)  Et nettverk bestående av Fellesskapets referanselaborato-
rier, nasjonale referanselaboratorier og nasjonale kontrol-
laboratorier er opprettet i henhold til direktiv 96/23/EF 
for å forbedre samordningen.

6)  Som følge av framskritt innen analytisk kjemi etter at 
direktiv 96/23/EF ble vedtatt, er begrepene rutinemeto-
der og referansemetoder blitt avløst av en kriteriebasert 
metode, der det fastsettes ytelseskriterier og framgangs-
måter for validering av screening- og bekreftelsesmeto-
der.

7)  Det må fastsettes felles kriterier for tolking av prøvere-
sultater fra offentlige kontrollaboratorier for å sikre en 
harmonisert gjennomføring av direktiv 96/23/EF.

8)  Det er nødvendig å gjøre det mulig fortløpende å fastsette 
et minstekrav til yteevne (MRPL) for analysemetoder for 
stoffer som det ikke er fastsatt en tillatt grense for, og 
særlig for stoffer som ikke er godkjent for bruk eller er 
uttrykkelig forbudt i Fellesskapet, for å sikre en harmoni-
sert gjennomføring av direktiv 96/23/EF.

2005/EØS/49/11

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 221 av 17.8.2002, s. 8, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 101/2003 av 26. september 
2003 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 64 av 
18.12.2003, s. 5.

(1) EFT L 125 av 23.5.96, s. 10.
(2) EFT L 65 av 5.3.98, s. 31.
(3) EFT L 290 av 24.11.1993, s. 14.
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9)  Kommisjonsvedtak 90/515/EØF av 26. september 1990 
om fastsettelse av referansemetoder for påvisning av 
restmengder av tungmetaller og arsen(1), kommisjons-
vedtak 93/256/EØF av 14. mai 1993 om fastsettelse av 
metoder til påvisning av restmengder av stoffer med 
hormonell virkning og stoffer med tyreostatisk virk-
ning(2) samt kommisjonsvedtak 93/257/EØF av 15. april 
1993 om fastsettelse av referansemetoder og fortegnelse 
over nasjonale referanselaboratorier til påvisning av 
restmengder(3), sist endret ved vedtak 98/536/EF(4), er 
tidligere blitt gjennomgått på nytt for å ta hensyn til den 
vitenskapelige og tekniske utvikling, og det er konstatert 
at deres virkeområde og bestemmelser er foreldet og at de 
derfor bør oppheves ved dette vedtak.

10)  For at analysemetoder for offisielle prøver skal kunne 
tilpasses bestemmelsene i dette vedtak, bør det fastsettes 
en overgangsperiode.

11)  Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med utta-
lelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 
dyrehelsen —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Formål og virkeområde

I dette vedtak fastsettes regler for analysemetodene som skal 
brukes ved analyse av offisielle prøver tatt i samsvar med artik-
kel 15 nr. 1 annet ledd i direktiv 96/23/EF samt felles kriterier 
for tolking av offentlige kontrollaboratoriers analyseresultater 
fra slike prøver.

Dette vedtak får ikke anvendelse på stoffer som det er fastsatt 
nærmere regler for i Fellesskapets regelverk.

Artikkel 2

Definisjoner

I dette vedtak gjelder definisjonene i direktiv 96/23/EF og i 
vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 3

Analysemetoder

Medlemsstatene skal sikre at offisielle prøver som tas i sam-
svar med direktiv 96/23/EF, analyseres med metoder som:

a)  er dokumentert i prøvingsinstruksjoner, fortrinnsvis i sam-
svar med ISO 78-2 (6), 

b)  er i samsvar med del 2 i vedlegget til dette vedtak, 

c)  er validert i samsvar med framgangsmåtene beskrevet i 
del 3 i vedlegget, 

d)  er i samsvar med de relevante minstekrav til yteevne 
(MRPL) som skal fastsettes i samsvar med artikkel 4.

Artikkel 4

Minstekrav til yteevne

Dette vedtak skal gjennomgås på nytt for fortløpende å fastset-
te minstekravene til yteevne (MRPL) for analysemetoder som 
skal brukes for stoffer det ikke er fastsatt en tillatt grense for.

Artikkel 5

Kvalitetskontroll

Medlemsstatene skal sikre kvaliteten på analyseresultatene av 
prøver som tas i henhold til direktiv 96/23/EF, særlig ved å 
overvåke prøver og/eller kalibreringsresultater i samsvar med 
kapittel 5.9 i ISO 17025 (1).

Artikkel 6

Tolking av resultatene

1.  Resultatet av en analyse skal anses ikke å oppfylle 
kravene dersom bekreftelsesmetodens beslutningsgrense for 
analytten overskrides.

2.  Dersom det er fastsatt en tillatt grense for et stoff, er 
beslutningsgrensen den konsentrasjon det med en statistisk sik-
kerhet på 1 – α kan avgjøres at grensen faktisk er overskredet 
med.

3.  Dersom det ikke er fastsatt en tillatt grense for et stoff, 
er beslutningsgrensen den laveste konsentrasjon der en metode 
med en statistisk sikkerhet på 1 – α kan fastslå forekomst av 
vedkommende analytt.

4.  For stoffer oppført i gruppe A i vedlegg I til direktiv 
96/23/EF, skal α-feilen være høyst 1 %. For alle andre stoffer 
skal α-feilen være høyst 5 %.

Artikkel 7

Oppheving

Vedtak 90/515/EØF, 93/256/EØF og 93/257/EØF oppheves.

Artikkel 8

Overgangsbestemmelser

Analysemetoder for offisielle prøver av stoffer oppført i grup-
pe A i vedlegg I til direktiv 96/23/EF som oppfyller kravene 
fastsatt i vedtak 90/515/EØF, 93/256/EØF og 93/257/EØF, 
kan benyttes i opptil to år etter at dette vedtak har trådt i 
kraft. Metoder som for øyeblikket brukes for stoffer oppført i 
gruppe B i vedlegg I til direktiv 96/23/EF, skal være i samsvar 
med dette vedtak senest fem år fra den dato dette vedtak får 
anvendelse.

(1) EFT L 286 av 18.10.1990, s. 33.
(2) EFT L 118 av 14.05.1993, s. 64.
(3) EFT L 118 av 14.05.1993, s. 75.
(4) EFT L 251 av 11.09.1998, s. 39.
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Artikkel 9

Anvendelsesdato

Dette vedtak får anvendelse fra 1. september 2002.

Artikkel 10

Adressater

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 14. august 2002.

      For Kommisjonen

      David BYRNE

      Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

YTELSESKRITERIER OG ANDRE KRAV TIL OG FRAMGANGSMÅTER FOR ANALYSEMETODER

1. DEFINISJONER

1.1.  Nøyaktighet: graden av samsvar mellom et prøvingsresultat og den aksepterte referanseverdien (2). Den bestem-
mes ved å bestemme riktighet og presisjon.

1.2.  Alfa (α)-feil: sannsynligheten for at den analyserte prøven oppfyller kravene, selv om målingen viser det motsatte 
(falsk positiv beslutning).

1.3.  Analytt: stoffet som skal påvises, identifiseres og/eller mengdebestemmes, samt derivater som framkommer 
under analysen.

1.4.  Beta (β)-feil: sannsynligheten for at den analyserte prøven egentlig ikke oppfyller kravene, selv om målingen 
viser det motsatte (falsk negativ beslutning).

1.5.  Skjevhet: forskjellen mellom et forventet prøvingsresultat og den aksepterte referanseverdien (2).

1.6.  Kalibreringsstandard: målingshjelpemiddel som representerer mengden av det aktuelle stoffet på en måte som 
knytter dets verdi til et referansegrunnlag

1.7.  Sertifisert referansemateriale (SRM): et materiale som er tildelt et spesifisert analyttinnhold.

1.8.  Ko-kromatografi: en metode der ekstraktet som skal analyseres, deles i to før kromatograferingen. Den ene delen 
kromatograferes i uendret tilstand. I den andre delen tilsettes den standardanalytten som skal måles. Deretter 
kromatograferes også denne blandingen. Mengden av tilsatt standardanalytt skal være tilnærmet lik den antatte 
mengde analytt i ekstraktet. Formålet med denne metoden er å forbedre identifiseringen av en analytt ved bruk 
av kromatografimetoder, særlig når det ikke kan brukes en passende intern standard.

1.9. Metodeprøving: analyse av samme prøve med samme metode for å bestemme metodens ytelsesegenskaper. 
Prøvingen omfatter tilfeldige målefeil og skjevhet.

1.10.  Bekreftelsesmetode: en metode som gir fullstendige eller utfyllende opplysninger, slik at stoffene kan identifise-
res entydig og om nødvendig mengdebestemmes på det aktuelle nivå.

1.11. Beslutningsgrense (CCα): den grense som det ved og over kan fastslås med en feilsannsynlighet på α at en prøve 
ikke er i samsvar med kravene.

1.12.  Påvisningsevne (CCß): den minste mengde av et stoff som med en feilsannsynlighet på ß kan påvises, identifise-
res og/eller mengdebestemmes i en prøve. For stoffer som det ikke er fastsatt en tillatt grense for, er påvisnings-
evnen den laveste konsentrasjon der en metode med en statistisk sikkerhet på 1 – ß kan påvise faktisk forurensede 
prøver. For stoffer som det er fastsatt en tillatt grense for, betyr dette at påvisningsevnen er den konsentrasjon der 
metoden kan påvise konsentrasjoner på den tillatte grensen med en statistisk sikkerhet på 1 - ß.

1.13.  Prøvemateriale med tilsetning: en prøve som er tilsatt en kjent mengde av analytten som skal påvises.

1.14.  Undersøkelse foretatt ved flere laboratorier (sammenligning): organisering, utførelse og vurdering av analyser av 
samme prøve foretatt av to eller flere laboratorier i samsvar med på forhånd fastsatte vilkår for å bestemme den 
analytiske yteevnen. Avhengig av formålet kan undersøkelsen klassifiseres som metodeprøving eller egnethets-
prøving.

1.15.  Intern standard (IS): et stoff som ikke forekommer i prøven, med fysisk-kjemiske egenskaper som i så høy grad 
som mulig tilsvarer egenskapene til analytten som skal identifiseres, og som tilsettes hver prøve samt hver kali-
breringsstandard.

1.16.  Laboratorieprøve: en prøve som er tilberedt for oversendelse til et laboratorium, og som skal undersøkes eller 
analyseres.

1.17.  Det aktuelle nivå: den konsentrasjon av stoff eller analytt i en prøve som er av betydning for å fastslå om den er 
i samsvar med regelverket.

1.18.  Minstekrav til yteevne (MRPL): den minste mengde av en analytt i en prøve som minst må påvises og bekreftes. 
Hensikten er å harmonisere metodenes analytiske yteevne når det gjelder stoffer som det ikke er fastsatt en tillatt 
grense for.
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1.19.  Ytelsesegenskap: funksjonell egenskap som kan tillegges en analysemetode. Dette kan for eksempel være spesi-
fisitet, nøyaktighet, riktighet, presisjon, repeterbarhet, reproduserbarhet, gjenfinning, påvisningsevne og robust-
het.

1.20.  Ytelseskriterier: krav som stilles til en ytelsesegenskap og som kan legges til grunn for å bedømme om analyse-
metoden er egnet til formålet og gir pålitelige resultater.

1.21.  Tillatt grense: grenseverdi for restmengder, grenseverdi eller annen øvre toleransegrense for stoffer fastsatt andre 
steder i Fellesskapets regelverk.

1.22.  Presisjon: graden av samsvar mellom uavhengige prøveresultater oppnådd under (på forhånd) fastsatte vilkår. 
Måling av presisjon uttrykkes vanligvis som unøyaktighet og beregnes som standardavvik fra prøveresultatet. 
Mindre presisjon angis med et større standardavvik (2).

1.23.  Egnethetsprøving: analyse av samme prøve for å gi laboratorier mulighet til å velge sine egne metoder, forutsatt 
at disse metodene brukes under rutinemessige vilkår. Prøvingen må utføres i samsvar med ISO-guide 43-1 (3) og 
43-2 (4), og kan brukes for å vurdere metodenes reproduserbarhet.

1.24. Kvalitativ metode: en analysemetode for identifikasjon av et stoff på grunnlag av dets kjemiske, biologiske eller 
fysiske egenskaper.

1.25.  Kvantitativ metode: en analysemetode for bestemmelse av mengden eller massefraksjonen av et stoff slik at den 
kan uttrykkes som en tallverdi i egnede enheter.

1.26.  Reagensblindbestemmelse: en fullstendig analysemetode der analyseporsjonen utelates eller erstattes med en 
tilsvarende mengde av et passende løsemiddel.

1.27.  Gjenfinning: prosentandelen av den faktiske konsentrasjon av et stoff som gjenfinnes under en analyse. Den 
bestemmes under valideringen dersom det ikke er noe sertifisert referansemateriale tilgjengelig.

1.28.  Referansemateriale: et materiale der én eller flere egenskaper er bekreftet ved en validert metode, og som derfor 
kan benyttes for å kalibrere et apparat eller til å verifisere en målemetode.

1.29.  Repeterbarhet: den presisjon som oppnås under repeterbarhetsvilkår (2).

1.30.  Repeterbarhetsvilkår: vilkår der det oppnås uavhengige prøvingsresultater med samme metode på identisk prø-
vemateriale ved samme laboratorium av samme operatør med samme utstyr (2).

1.31.  Reproduserbarhet: den presisjon som oppnås under reproduserbarhetsvilkår (2)(4).

1.32. Reproduserbarhetsvilkår: vilkår der prøvingsresultatene oppnås med samme metode på identisk prøvemateriale 
ved forskjellige laboratorier av forskjellige operatører med ulikt utstyr (2)(4).

1.33.  Robusthet: en analysemetodes følsomhet for endringer av forsøksvilkårene, som kan uttrykkes som en liste 
over prøver, analytter, lagringsvilkår, miljøvilkår og/eller prøvetilberedningsvilkår, som metoden kan anvendes 
under slik den er eller med små spesifiserte justeringer. For alle forsøksvilkår som i praksis kan varieres (f.eks. 
reagensenes stabilitet, prøvens sammensetning, pH, temperatur), skal alle variasjoner som kan påvirke resultatet 
av analysen oppgis.

1.34.  Blindforsøk på en analyseprøve: en fullstendig analyse av en analyseprøve tatt fra en prøve som ikke inneholder 
analytten.

1.35.  Screeningmetode: metoder som brukes for å påvise forekomst av et stoff eller en stoffgruppe på det aktuelle nivå. 
Disse metodene har stor kapasitet for behandling av prøver og benyttes for å undersøke et stort antall prøver for 
å finne mulige positive resultater. De er utformet spesielt for å unngå falske negative resultater.

1.36.  Undersøkelse foretatt ved ett laboratorium: (intern validering): en analytisk undersøkelse som utføres ved ett 
enkelt laboratorium, og der det benyttes én metode for å analysere identiske eller ulikt prøvemateriale under ulike 
forhold over lange tidsintervaller med begrunnelse av lengden.

1.37.  Spesifisitet: en metodes evne til å skille analytten som måles, fra andre stoffer. Denne egenskapen avhenger i 
hovedsak av den beskrevne måleteknikk, men kan variere med forbindelse eller matrise.
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1.38.  Standardtilsetning: en framgangsmåte der analyseprøven deles i to (eller flere) analyseporsjoner. Den ene analy-
seres i uendret tilstand, og den/de andre analyseporsjonen/e tilsettes kjente mengder av standardanalytten før de 
analyseres. Mengden av tilsatt standardanalytt må være mellom to og fem ganger den antatte mengden analytt i 
prøven. Denne framgangsmåten gjør det mulig å bestemme innholdet av en analytt i en prøve under hensyn til 
gjenfinningen for analysemetoden.

1.39.  Standardanalytt: en analytt med kjent og sertifisert innhold og renhet, som skal brukes som referanse i analy-
sen.

1.40.  Stoff: et materiale med en særlig eller bestemt kjemisk sammensetning, samt dets metabolitter.

1.41.  Analyseporsjon: den mengde materiale som tas fra analyseprøven, og som faktisk analyseres eller undersøkes.

1.42. Analyseprøve: en prøve som er tilberedt fra en laboratorieprøve, og som analyseporsjonen tas fra.

1.43.  Riktighet: graden av samsvar mellom gjennomsnittsverdien som er oppnådd fra en lang rekke prøvingsresultater, 
og en akseptert referanseverdi. Riktighet uttrykkes vanligvis som skjevhet (2).

1.44.  Enheter: enheter beskrevet i ISO 31 (20) og direktiv 71/354/EØF (19).

1.45.  Validering: bekreftelse ved undersøkelse og framskaffelse av faktiske beviser på at de særlige kravene for en 
bestemt tiltenkt bruk overholdes (1).

1.46. Intern reproduserbarhet: den presisjon som oppnås i samme laboratorium under (på forhånd) fastsatte vilkår 
(f.eks. med hensyn til metode, prøvematerialer, operatører, omgivelser), over lange tidsintervaller, med begrun-
nelse av lengden.

2. YTELSESKRITERIER OG ANDRE KRAV TIL ANALYSEMETODER

Andre analysemetoder eller kombinasjoner av metoder enn dem som beskrives nedenfor, kan bare benyttes til screening 
eller bekreftelse dersom de oppfyller de relevante krav  i dette vedtak.

2.1. GENERELLE KRAV

2.1.1.  Håndtering av prøver

   Prøver skal tas, håndteres og bearbeides på en slik måte at mulighetene for å påvise stoffet er så store som 
mulig. Framgangsmåtene for håndtering av prøver skal forhindre muligheten for utilsiktet forurensning eller 
tap av analytter.

2.1.2.  Utførelse av prøvinger

2.1.2.1.  Gjenfinning

   Under analysen av prøvene skal gjenfinningen bestemmes for hvert parti med prøver dersom det brukes en fast 
korreksjonsfaktor for gjenfinning. Dersom gjenfinningen ligger innenfor grensene, kan den faste korreksjons-
faktoren for gjenfinning brukes. I motsatt fall brukes gjenfinningsfaktoren for det aktuelle partiet, med mindre 
den spesifikke gjenfinningsfaktoren for analytten i prøven skal benyttes. I så fall benyttes framgangsmåten 
med standardtilsetning (se nr. 3.5) eller en intern standard ved mengdebestemmelsen av en analytt i en prøve.

2.1.2.2.  Spesifisitet

   En metode skal kunne skille analytten fra de andre stoffene under forsøksvilkårene. Det må gis et overslag over 
i hvilken grad dette er mulig. Det skal anvendes strategier for å overvinne enhver forutsigbar interferens med 
stoffer ved bruk av den beskrevne måleteknikken (f.eks. homologe stoffer, analoge stoffer eller stoffskiftepro-
dukter av den aktuelle restmengden.) Det er svært viktig at enhver interferens som kan skyldes bestanddeler i 
matrisen, undersøkes.

2.2. SCREENINGMETODE

Det skal benyttes analyseteknikker til screening i samsvar med direktiv 96/23/EF bare dersom det kan godtgjøres på 
en dokumentert sporbar måte at de er validerte og har en frekvens av falske negative resultater på < 5 % (ß-feil) på det 
aktuelle nivå. Dersom det er mistanke om et positivt resultat, skal dette bekreftes ved hjelp av en bekreftelsesmetode.
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2.3. BEKREFTELSESMETODER FOR ORGANISKE RESTMENGDER OG FORURENSENDE STOFFER

Bekreftelsesmetoder for organiske restmengder eller forurensende stoffer skal gi opplysninger om analyttens kjemiske 
struktur. Metoder som er basert utelukkende på kromatografisk analyse og ikke omfatter påvisning ved spektrometri, 
egner seg derfor ikke som eneste bekreftelsesmetode. Dersom en bestemt teknikk ikke gir tilstrekkelig spesifisi-
tet, kan imidlertid den ønskede spesifisitet oppnås ved analysemetoder med passende kombinasjoner av rensing, 
kromatografisk(e) separasjon(er) og spektrometrisk påvisning.

Følgende metode(r) eller kombinasjoner av metoder anses som hensiktsmessige for identifikasjon av organiske rest-
mengder eller forurensende stoffer for de angitte stoffgrupper:

Tabell 1

Egnede bekreftelsesmetoder for organiske restmengder eller forurensende stoffer

Måleteknikk
Stoffer i vedlegg 1 til 

direktiv 96/23/EF
Begrensninger

LC eller GC med massespek-
trometrisk påvisning

Gruppe A og B Bare etter enten en «online» eller en «offline» kromatografisk 
separasjon

Bare dersom det benyttes fullskann-teknikker eller brukes 
minst 3 (gruppe B) eller 4 (gruppe A) identifikasjonspunkter 
for teknikker som ikke registrerer hele massespekteret

LC eller GC med IR-spektro-
metrisk påvisning

Gruppe A og B Spesifikke krav til absorpsjon i IR-spektrometri må oppfylles

LC-fullskann-DAD Gruppe B Spesifikke krav til absorpsjon i UV-spektrometri skal 
oppfylles

LC-fluorescens Gruppe B Bare for molekyler med naturlig fluorescens og for molekyler 
med fluorescens som skyldes enten omdanning eller 
derivatisering

2-D TLC-fullskann-UV/VIS Gruppe B Todimensjonal HPTLC og ko-kromatografi er obligatorisk

GC med elektroninnfangings-
påvisning

Gruppe B Bare dersom det brukes to kolonner med ulik polaritet

LC-immunogram Gruppe B Bare dersom det brukes to ulike kromatografiske systemer 
eller en ytterligere, uavhengig påvisningsmetode

LC-UV/VIS (én bølgelengde) Gruppe B Bare dersom det brukes to ulike kromatografiske systemer 
eller en ytterligere, uavhengig påvisningsmetode

2.3.1.  Felles ytelseskriterier og krav

Bekreftelsesmetodene skal gi opplysninger om analyttens kjemiske struktur. Dersom flere bestanddeler gir 
samme respons, kan metoden ikke skille mellom disse bestanddelene. Metoder som utelukkende er basert på 
kromatografisk analyse og ikke omfatter påvisning ved spektrometri, egner seg ikke som eneste bekreftel-
sesmetode.

Dersom det benyttes en egnet intern standard i metoden, skal det tilsettes analyseprøven ved begynnelsen av 
ekstraksjonen. Avhengig av hva som er tilgjengelig, skal det benyttes enten analytter merket med en stabil iso-
top, som er særlig egnet til massespektrometri, eller forbindelser som er strukturelt beslektet med analytten.

Dersom det ikke er mulig å benytte en egnet intern standard, skal identifikasjonen av analytten bekreftes 
ved ko-kromatografi. I så fall skal det oppnås bare én topp, der økningen i topphøyde (eller areal) tilsvarer 
mengden av tilsatt analytt. Ved gasskromatografi (GC) eller væskekromatografi (LC) må toppbredden ved halv 
maksimumshøyde være mellom 90 % og 110 % av den opprinnelige bredden, og retensjonstidene må være 
identiske med en margin på 5 %. For tyntsjiktskromatografiske metoder (TLC) skal bare flekken som antas å 
stamme fra analytten, intensiveres. Det må ikke oppstå noen ny flekk, og utseendet må ikke endres.
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Referansematerialet, eller materiale med tilsetning, som inneholder kjente mengder av analytten, på eller nær 
den tillatte grensen eller beslutningsgrensen (positiv kontrollprøve), samt negativt kontrollmateriale og av 
reagensblind, skal helst gjennomgå hele analysemetoden samtidig med hvert parti analyseprøver som analy-
seres. Rekkefølgen for injeksjon av ekstraktene i analyseinstrumentet er følgende: reagensblind, negativ kon-
trollprøve, prøve(r) som skal bekreftes, nok en gang negativ kontrollprøve, og til slutt positiv kontrollprøve. 
Ethvert avvik fra denne rekkefølgen skal begrunnes.

2.3.2.  Ytterligere ytelseskriterier og andre krav til kvantitative analysemetoder

2.3.2.1.  Riktigheten i kvantitative metoder

   Ved gjentatte analyser av et sertifisert referansemateriale skal differansen mellom den gjennomsnittlige mas-
sefraksjonens verdi bestemt ved forsøk og etter korreksjon for gjenfinning, og den sertifiserte verdi ikke ligge 
utenfor følgende grenser:

Tabell 2

Minstekrav til riktighet i kvantitative metoder

Massefraksjon Område

≤ 1 µg/kg – 50 % til + 20 %

> 1 µg/kg til 10 µg/kg – 30 % til + 10 %

≥ 10 µg/kg – 20 % til + 10 %

   Når det ikke er noe sertifisert referansemateriale tilgjengelig, kan målingenes riktighet vurderes ved hjelp av 
gjenfinning av tilsetninger av kjente mengder av analytten(e) i en matriseblindprøve. Data som korrigeres med 
gjennomsnittlig gjenfinning, kan bare aksepteres når de faller innenfor områdene i tabell 2.

2.3.2.2.  Presisjon i kvantitative metoder

Variasjonskoeffisienten (CV) mellom laboratorier ved gjentatt analyse av et referansemateriale eller et mate-
riale tilsatt analytt under reproduserbarhetsvilkår skal ikke overstige nivået beregnet ved hjelp av Horwitz’ 
ligning, dvs:

CV = 2(1 – 0,5 log C)

der C er massefraksjonen uttrykt som en potens av 10 (f.eks. 1 mg/g = 10-3). Se eksempler i tabell 3.

Tabell 3

Eksempler på CV for reproduserbarhet for kvantitative metoder for bestemte massefraksjoner  
av en analytt

Massefraksjon CV for reproduserbarhet (%)

1 µg/kg (*)

10 µg/kg (*)

100 µg/kg 23

1 000 µg/kg (1 mg/kg) 16

(*)  For massefraksjoner under 100 µg/kg gir Horwitz’ ligning uakseptabelt høye verdier. Derfor skal CV for konsentrasjoner 
under 100 µg/kg være så lav som mulig.

For analyser som utføres under repeterbarhetsvilkår, bør den interne laboratoriums-CV-en normalt ligge på 
mellom halvparten og to tredeler av verdiene ovenfor. For analyser som utføres under interne reproduserbar-
hetsvilkår, skal ikke den interne laboratoriums-CV-en være større enn CV-en for reproduserbarhet.

For stoffer med en fastsatt tillatt grense skal metoden gi en intern reproduserbarhet som ikke er større en den 
tilsvarende CV-en for reproduserbarhet ved en konsentrasjon på 0,5 × tillatt grense.
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2.3.3.  Ytelseskriterier og andre krav til massespektrometrisk bestemmelse

Massespektrometrimetoder egner seg som bekreftelsesmetoder bare etter en «online» eller en «offline» kro-
matografisk separasjon

2.3.3.1.  Kromatografisk separasjon

For GC-MS-metoder skal den gasskromatografiske separasjonen utføres ved bruk av kapillærkolonner. For 
LC-MS-metoder skal den kromatografiske separasjonen utføres ved bruk av egnede LC-kolonner. Minste 
akseptable retensjonstid for analytten som undersøkes, er i alle tilfeller to ganger retensjonstiden som tilsvarer 
kolonnens dødvolum. Retensjonstiden (eller den relative retensjonstiden) for analytten i analyseporsjonen skal 
stemme overens med kalibreringsstandardens innenfor et spesifisert retensjonstidsintervall. Retensjonstidsinte
rvallet skal stå i et rimelig forhold til kromatografisystemets oppløsningsevne. Forholdet mellom analyttens og 
den interne standardens kromatografiske retensjonstid, det vil si analyttens relative retensjonstid, må tilsvare 
kalibreringsløsningens, med en toleranse på ± 0,5 % for GC og ± 2,5 % for LC.

2.3.3.2.  Massespektrometrisk påvisning

Massespektrometrisk påvisning skal utføres ved bruk av MS-teknikker som f.eks. registrering av hele mas-
sespekteret (fullt skann) eller måling av utvalgte ioner (Selected Ion Monitoring, SIM), samt MS-MSn-tek-
nikker som f.eks. måling av utvalgte reaksjoner (Selected Reaction Monitoring, SRM), eller andre egnede 
MS- eller MSn-teknikker kombinert med egnede ionisasjonsmetoder. Ved høyoppløselig massespektrometri 
(HRMS), skal oppløsningen normalt være høyere enn 10 000 for hele masseområdet ved 10 % av topphøy-
dene.

F u l l t  s k a n n : Når massespektrometrisk bestemmelse utføres ved registrering av hele massespektre, 
skal alle målte diagnostiske ioner (molekylionet, karakteristiske addukter av molekylionet, karakteristiske 
fragmentioner og isotopioner) forekomme med en relativ intensitet på over 10 % i kalibreringsstandardens 
referansespektrum.

S I M : Når massespektrometrisk bestemmelse utføres med fragmentografi, skal molekylionet fortrinnsvis være 
ett av de utvalgte diagnostiske ionene (molekylionet, karakteristiske addukter av molekylionet, karakteristiske 
fragmentioner og isotopioner). De utvalgte diagnostiske ionene skal ikke stamme utelukkende fra samme del 
av molekylet. Signal/støy-forholdet for hvert diagnostiske ion skal være ≥ 3:1.

F u l l t  s k a n n  o g  S I M : De påviste ionenes relative intensitet, uttrykt i prosent av intensiteten til det ionet 
eller den overgangen som har høyest intensitet, skal være den samme som for referansestandarden, enten fra 
kalibreringsstandardløsninger eller fra prøver med tilsetning, ved sammenlignbare konsentrasjoner, målt under 
samme vilkår og innenfor følgende toleranser:

Tabell 4

Høyeste tillatte toleranser for ionenes relative intensitet ved bruk av ulike massespektrometriteknikker

Relativ intensitet  
(% av basistoppen)

EI-GC-MS  
(relativ)

CI-GC-MS, GC-MSn  
LC-MS, LC-MSn  

(relativ)

> 50 % ± 10 % ± 20 %

> 20 % til 50 % ± 15 % ± 25 %

> 10 % til 20 % ± 20 % ± 30 %

≤ 10 % ± 50 % ± 50 %

T o l k i n g  a v  m a s s e s p e k t r o m e t i s k e  d a t a : De diagnostiske ionenes og/eller mor-/datterionpare-
nes relative intensitet skal identifiseres ved sammenligning av spektre eller ved integrering av signalene fra 
de enkelte massefragmentene. Når bakgrunnskorreksjon anvendes, skal den anvendes på samme måte for hele 
partiet (se 2.3.1 fjerde ledd) og angis tydelig.

F u l l t  s k a n n : Når fullskannspektre registreres i enkeltsektor-massespektrometri skal det forekomme minst 
fire ioner med en relativ intensitet på ≥ 10 % av basistoppen. Molekylionet skal inkluderes dersom det fore-
kommer i referansespekteret med en relativ intensitet på ≥ 10 %. Minst fire ioner skal ligge innenfor den høy-
este tillatte toleransen for ionenes relative intensitet (tabell 5). Datastøttet biblioteksøk kan benyttes. I så fall 
skal sammenligningen av massespektrumdata i analyseprøvene og kalibreringsløsningen overstige en kritisk 
samsvarsfaktor. Denne faktoren skal bestemmes under valideringen for hver analytt på grunnlag av spektre 
som oppfyller kriteriene beskrevet nedenfor. Variasjon i spektrene som skyldes prøvematrisen og detektorens 
ytelse, skal kontrolleres.
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S I M : Når massefragmenter måles på andre måter enn med fullskannteknikker, skal et system med iden-
tifikasjonspunkter brukes for å tolke dataene. For bekreftelse av stoffer oppført i gruppe A i vedlegg I til 
direktiv 96/23/EF, skal det kreves minst 4 identifikasjonspunkter. For bekreftelse av stoffer oppført i gruppe B 
i vedlegg I til direktiv 96/23/EF, skal det kreves minst 3 identifikasjonspunkter. Tabellen nedenfor viser det 
antall identifikasjonspunkter som kan oppnås med hver av de grunnleggende massespektrometriske teknik-
kene. For å oppfylle kravene for identifikasjonspunktene som kreves for bekreftelse, og for å beregne summen 
av identifikasjonspunktene skal imidlertid:

a)  minst ett ionforhold måles, og

b)  alle relevante målte ionforhold oppfylle kriteriene nevnt ovenfor, og

c)  høyst tre separate teknikker kombineres for å oppnå det minste antall identifikasjonspunkter som kreves.

Tabell 5

Forholdet mellom et antall klasser av massefragmenter og oppnådde identifikasjonspunkter

MS-teknikk Opptjente identifikasjonspunkter per ion

Massespektrometri med lav oppløsning (LR) 1,0

LR-MSn morion 1,0

LR-MSn overgangsprodukter 1,5

HRMS 2,0

HR- MSn morion 2,0

HR-MSn overgangsprodukter 2,5

Fotnoter:
(1)  Hvert ion kan telles bare én gang.
(2)  GC-MS med elektronstøtionisasjon anses som en annen teknikk enn GC-MS med kjemisk ionisasjon.
(3)  Ulike analytter kan benyttes for å øke antallet identifikasjonspunkter bare dersom derivatene har forskjellig 

reaksjonskjemi.
(4)  For stoffer oppført i gruppe A i vedlegg 1 til direktiv 96/23/EF kan - dersom en av følgende teknikker benyttes ved 

analysen: HPLC kombinert med fullskannsspektrofotometri med diodeoppstilling (DAD), HPLC kombinert med 
fluorescenspåvisning, HPLC kombinert med et immunogram, todimensjonal TLC kombinert med spektrometrisk 
påvisning – den bidra med høyst ett identifikasjonspunkt, forutsatt at de relevante kriterier for disse teknikkene er 
oppfylt.

(5)  Overgangsprodukter omfatter både datter- og datterdatterprodukter.

Tabell 6

Eksempler på antallet oppnådde identifikasjonspunkter for forskjellige teknikker og kombinasjoner 
av disse (n = et heltall)

Teknikk(er) Antall ioner Identifikasjonspunkter

GC-MS (EI eller CI) N n

GC-MS (EI og CI) 2 (EI) + 2 (CI) 4

GC-MS (EI eller CI) 2 derivater 2 (derivat A) + 2 (derivat B) 4

LC-MS N n

GC-MS-MS 1 morion og 2 datterioner 4

LC-MS-MS 1 morion og 2 datterioner 4

GC-MS-MS 2 morioner, hver med 1 datterion 5

LC-MS-MS 2 morioner, hver med 1 datterion 5

LC-MS-MS-MS 1 morion, 1 datterion og 2 datterdatterioner 5,5

HRMS N 2 n

GC-MS og LC-MS 2 + 2 4

GC-MS og HRMS 2 + 1 4
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2.3.4.  Ytelseskriterier og andre krav for kromatografi kombinert med infrarød påvisning

   E g n e d e  t o p p e r : Egnede topper er absorpsjonsmaksima i det infrarøde spekteret for en kalibreringsstan-
dard som oppfyller kravene nedenfor.

2.3.4.1.  Infrarød påvisning

   A b s o r p s j o n s m a k s i m u m : Dette skal ligge i bølgetallsområdet 4 000-500 cm-1.

   A b s o r p s j o n s i n t e n s i t e t : Denne skal ikke være mindre enn enten:

a)  en spesifikk molar absorbans på 40 i forhold til toppens basislinje, eller

b)  en relativ absorbans på 12,5 % av absorbansen for den mest intense topp i området 4 000-500 cm-1

når begge er målt i forhold til null absorbans, og på 5 % av absorbansen for den mest intense topp i området 
4 000-500 cm-1 når begge er målt i forhold til toppens basislinje.

Merknad: Selv om egnede topper bestemt i samsvar med bokstav a) kan være å foretrekke fra et teoretisk 
synspunkt, er toppene etter bokstav b) lettere å bestemme i praksis.

Antall topper i analyttens infrarøde spektrum der frekvensene tilsvarer en egnet topp i kalibreringsstandardens 
spektrum, bestemmes med en margin på ± 1 cm-1.

2.3.4.2.  Tolking av data om det infrarøde spekteret

   Absorpsjon må forekomme i alle områder av analyttens spektrum som tilsvarer en egnet topp i kalibrerings-
standardens referansespektrum. Det kreves minst seks egnede topper i kalibreringsstandardens infrarøde 
spektrum. Dersom det er færre enn seks egnede topper (7), kan dette infrarøde spekteret ikke benyttes som 
referansespektrum. «Resultatet», dvs. prosenten av egnede topper funnet i analyttens infrarøde spektrum, må 
være minst 50. Dersom det ikke foreligger et nøyaktig samsvar med en egnet topp, må det aktuelle området 
i analyttens spektrum være forenlig med en topp på samme nivå. Framgangsmåten kan anvendes bare på 
absorpsjonstopper i prøvens spektrum med en intensitet på minst tre ganger høyden på bakgrunnsstøyen.

2.3.5.  Ytelseskriterier og andre krav for bestemmelse av en analytt ved hjelp av LC sammen med andre påvis-
ningsteknikker

2.3.5.1.  Kromatografisk separasjon

   Det må benyttes en intern standard dersom det finnes egnet materiale for dette. Det bør helst være en beslektet 
standard med en retensjonstid nær analyttens. Analytten må eluere med den retensjonstid som er karakteris-
tisk for den tilsvarende kalibreringsstandard under de samme forsøksvilkår. Minste akseptable retensjonstid 
for en analytt er to ganger retensjonstiden som tilsvarer kolonnens dødvolum. Forholdet mellom analyttens 
retensjonstid og den interne standardens retensjonstid, det vil si analyttens relative retensjonstid, må være den 
samme som for kalibreringsstandardens retensjonstid i en passende matrise, innenfor en margin på ± 2,5 %.

2.3.5.2.  Fullskanns-UV/VIS-påvisning

   Ytelseskriteriene for LC-metoder skal oppfylles.

   Den maksimale absorpsjonsbølgelengden i analyttens spektrum skal være lik kalibreringsstandardens bøl-
gelengde, innenfor en margin som bestemmes av oppløsningen i påvisningssystemet. For påvisning ved 
diodeoppstilling ligger denne verdi vanligvis innenfor ± 2 nm. Analyttens spektrum over 220 nm skal ikke 
være visuelt forskjellig fra kalibreringsstandardens spektrum for de deler av de to spektrene som har en relativ 
absorbans på ≥ 10 %. Dette kriteriet er oppfylt når for det første de samme maksimumsverdiene foreligger og 
for det andre forskjellen mellom de to spektrene ikke på noe observert punkt er større enn 10 % av kalibre-
ringsstandardens absorbans. Dersom det foretas datastøttet søking og sammenligning i bibliotek, skal sam-
menligningen av spektraldataene for analyseprøvene og dataene for kalibreringsløsningen overstige en kritisk 
samsvarsfaktor. Denne faktoren skal bestemmes under valideringen for hver analytt på grunnlag av spektre 
som oppfyller kriteriene beskrevet ovenfor. Variasjon i spektrene som skyldes prøvematrisen og detektorens 
ytelse, skal kontrolleres.
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2.3.5.3.  Ytelseskriterier for fluorimetrisk påvisning

   Ytelseskriteriene for LC-metoder skal oppfylles.

   Dette gjelder bare for molekyler med naturlig fluorescens og for molekyler med fluorescens som skyldes 
enten omdanning eller derivatisering. Valget av eksitasjons- og emisjonsbølgelengder i kombinasjon med de 
kromatografiske vilkår skal gjøres på en slik måte at det forekommer så få interfererende bestanddeler i blind-
prøveekstrakter som mulig.

   Det nærmeste toppmaksimum i kromatogrammet skal være atskilt fra analytt-toppen med minst en hel topp-
bredde ved 10 % av analytt-toppens maksimumshøyde.

2.3.5.4.  Ytelseskriterier for bestemmelse av en analytt med LC-immunogram

Et LC-immunogram er uegnet som eneste bekreftelsesmetode.

Relevante kriterier for LC-metoder skal oppfylles.

De forhåndsdefinerte kvalitetskontrollparametrene, f.eks. ikke-spesifikk binding, kontrollprøvenes relative 
binding og blindprøvens absorpsjonsverdi, skal ligge innenfor grensene som ble oppnådd ved valideringen 
av prøvingen.

Immunogrammet skal bestå av minst fem fraksjoner.

Hver fraksjon skal være mindre enn halve toppbredden.

Fraksjonen som har det høyeste innhold av analytten, skal være den samme i prøven under mistanke, den 
positive kontrollprøven og standarden.

2.3.5.5.  Bestemmelse av en analytt ved hjelp av LC med UV/VIS-påvisning (én bølgelengde)

LC med UV/VIS-påvisning (én bølgelengde) er uegnet som eneste bekreftelsesmetode.

Det nærmeste toppmaksimum i kromatogrammet skal være atskilt fra analytt-toppen med minst en hel topp-
bredde ved 10 % av analytt-toppens maksimumshøyde.

2.3.6.  Ytelseskriterier og andre krav for bestemmelse av en analytt ved hjelp av 2-D TLC sammen med 
fullskanns-UV/VIS-spektrometri

Todimensjonal HPTLC og ko-kromatografi er obligatorisk.

Analyttens RF-verdi skal stemme overens med standardenes RF-verdier innenfor ± 5 %.

Analyttens utseende skal ikke kunne skilles fra standardens.

For flekker med samme farge skal avstanden mellom midtpunktet på den nærmeste flekken og midtpunktet på 
analyttflekken være minst halvparten av summen av flekkenes diametere.

Analyttens spektrum skal ikke være visuelt forskjellig fra standardanalyttens spektrum som beskrevet for 
fullskann-UV/VIS-påvisning.

Dersom det foretas datastøttet biblioteksøk og sammenligning i , skal sammenligningen av spektraldataene 
for analyseprøvene med dataene for kalibreringsløsningen overstige en kritisk samsvarsfaktor. Denne faktoren 
skal bestemmes under valideringen for hver analytt på grunnlag av spektre som oppfyller kriteriene beskrevet 
ovenfor. Variasjon i spektrene som skyldes prøvematrisen og detektorens ytelse, skal kontrolleres.

2.3.7.  Ytelseskriterier og andre krav for bestemmelse av en analytt ved hjelp av GC kombinert med påvis-
ning ved elektroninnfanging (ECD)

Det må benyttes en intern standard dersom det finnes egnet materiale for dette. Det bør helst være et beslektet 
stoff med en retensjonstid nær analyttens. Analytten må eluere med en retensjonstid som er karakteristisk for 
den tilsvarende kalibreringsstandard under de samme forsøksvilkår. Minste akseptable retensjonstid for en ana-
lytt er to ganger retensjonstiden som tilsvarer kolonnens dødvolum. Forholdet mellom analyttens retensjonstid 
og den interne standardens retensjonstid, det vil si analyttens relative retensjonstid, må være den samme som 
for kalibreringsstandardens retensjonstid i en passende matrise, innenfor en margin på ± 0,5 %. Det nærmeste 
toppmaksimum i kromatogrammet skal være atskilt fra analytt-toppen med minst en hel toppbredde ved 10 % 
av analytt-toppens topphøyde. Ko-kromatografi kan benyttes for å oppnå ytterligere opplysninger.
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2.4. BEKREFTELSESMETODER FOR GRUNNSTOFFER

Bekreftelsesanalyser for kjemiske grunnstoffer skal være basert på entydig identifikasjon samt nøyaktig og presis 
mengdebestemmelse ved hjelp av fysisk-kjemiske egenskaper som er unike for det aktuelle kjemiske grunnstoffet 
(f.eks. bølgelengde som karakteriserer grunnstoffet for emittert eller absorbert stråling, atommasse) på det aktuelle 
nivå.

Følgende metoder eller kombinasjoner av metoder anses for å være egnet for identifikasjon av kjemiske grunnstoffer:

Tabell 7

Egnede bekreftelsesmetoder for grunnstoffer

Metode Parameter som måles

Differensialpuls-anodestrippingsvoltametri (DPASV) Elektrisk signal

Atomabsorpsjonsspektrometri

 Flamme Absorpsjonsbølgelengde

 Hydridgenerering Absorpsjonsbølgelengde

 Kalddamp Absorpsjonsbølgelengde

 Elektrotermisk atomisering (grafittovn) Absorpsjonsbølgelengde

Atomemisjonsspektrometri

 Induktivt koplet plasma Emisjonsbølgelengde

Massespektrometri

 Induktivt koplet plasma Masse/ladning-forhold

2.4.1.  Felles ytelseskriterier og andre krav til bekreftelsesmetoder

   Referansemateriale, eller materiale med tilsetning, som inneholder kjente mengder av analytten, på eller 
nær den tillatte grensen eller beslutningsgrensen (positiv kontrollprøve), samt negativt kontrollmateriale og 
reagensblind, skal helst gjennomgå hele analysemetoden samtidig med hvert parti analyseprøver som analy-
seres. Den anbefalte rekkefølgen for injeksjon av ekstraktene i analyseinstrumentet er følgende: reagensblind, 
negativ kontrollprøve, prøve(r) som skal bekreftes, nok en gang negativ kontrollprøve, og til slutt positiv 
kontrollprøve. Ethvert avvik fra denne rekkefølgen skal begrunnes.

   For at løsninger skal framskaffes før analytten bestemmes, krever de fleste analysemetoder vanligvis full 
oppslutning av den organiske matrisen. Dette kan oppnås ved hjelp av framgangsmåter for mikrobølgemi-
neralisering som reduserer risikoen for tap og/eller forurensning av de aktuelle analyttene. Dekontaminerte 
teflonbeholdere av høy kvalitet skal benyttes. Dersom andre metoder for våt- eller tørroppslutning anvendes, 
skal dokumentasjon om dette gjøres tilgjengelig slik at eventuelle taps- eller forurensningsfenomener kan 
utelukkes. Som et alternativ til oppslutning kan separasjonsmetoder (f.eks. ekstraksjon) under visse omsten-
digheter anvendes for å separere analyttene fra bestanddelene i matrisen og/eller for å konsentrere analyttene 
med sikte på å overføre dem til analyseutstyret.

   Med hensyn til kalibreringen, uansett om den er ekstern eller bygger på standardtilsetning, må det påses at 
det fastsatte arbeidsområdet for analysen ikke overskrides. Ved ekstern kalibrering er det obligatorisk at kali-
breringsstandardene tilberedes i en løsning som i størst mulig grad tilsvarer prøveløsningens sammensetning. 
Bakgrunnskorreksjon skal også anvendes dersom de spesifikke analyseforhold krever det.

2.4.2.  Ytterligere ytelseskriterier og andre krav til kvantitative analysemetoder

2.4.2.1.  Riktighet i kvantitative metoder

   Ved gjentatte analyser av et sertifisert referansemateriale for grunnstoffer skal avviket mellom det gjennom-
snittlige innholdet bestemt ved forsøk og den sertifiserte verdien ligge innenfor ±  10 %. Når sertifisert referan-
semateriale av denne typen ikke er tilgjengelig, kan riktigheten i målingene vurderes ved hjelp av gjenfinning 
av tilsatte kjente mengder av grunnstoffet i de ukjente prøvene. Legg merke til at det tilsatte grunnstoffet til 
forskjell fra analytten ikke er kjemisk bundet i den virkelige matrisen, og de resultater som oppnås ved denne 
metoden, har derfor ikke samme gyldighet som dem som oppnås ved bruk av sertifisert referansemateriale. 
Data om gjenfinning kan godtas bare dersom de ligger innenfor ± 10 % av målverdien.
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2.4.2.2.  Presisjon i kvantitative metoder

   Ved gjentatte analyser av en prøve som utføres under interne reproduserbarhetsvilkår, skal den interne varia-
sjonskoeffisienten (CV) for gjennomsnittet ikke overstige følgende verdier:

Tabell 8

Variasjonskoeffisienter (CV) for kvantitative metoder for bestemte massefraksjoner av grunnstoffer

Massefraksjon CV (%)

> 1 µg/kg til 10 µg/kg 20

> 100 µg/kg til 1 000 µg/kg 15

> 1 000 µg/kg 10

2.4.3.  Særskilte krav til differensialpuls-anodestrippingsvoltametri (DPASV)

   Det er ytterst viktig at det organiske materialet i prøvene destrueres fullstendig før DPASV-bestemmelse. 
Det skal ikke finnes noen brede signaler i voltamogrammene som følge av forekomst av organisk materiale. 
Topphøydene i DPASV kan bli påvirket av uorganiske matrisebestanddeler. Derfor må mengdebestemmelsen 
foretas med standardtilsetning. Eksemplarer av et typisk voltamogram for en prøveløsning skal leveres med 
metoden.

2.4.4.  Særskilte krav til atomabsorpsjonsspektrometri (AAS)

   Denne metoden anvendes hovedsakelig for ett enkelt grunnstoff, og krever derfor at forsøksvilkårene optime-
res, i forhold til grunnstoffet som skal mengdebestemmes. Såfremt det er mulig, skal resultatene kontrolleres 
både kvalitativt og kvantativt ved hjelp av alternative absorpsjonslinjer (ideelt sett skal to forskjellige linjer 
velges ut). Kalibreringsstandardene skal tilberedes i en løsningsmatrise som i størst mulig grad svarer til 
måleløsningens matrise (f.eks. syrekonsentrasjon eller modifiseringsmiddelets sammensetning). For å redusere 
blindverdier mest mulig skal alle reagenser ha størst mulig renhetsgrad. Det kan skjelnes mellom forskjellige 
typer AAS alt etter hvilken metode som velges til fordamping og/eller atomisering av prøven.

2.4.4.1.  Særskilte krav til flamme-AAS

   Instrumentets innstillinger skal optimeres for hvert grunnstoff. Særlig skal gassens sammensetning og strøm-
ningshastighet kontrolleres. En kontinuerlig kildekompensator skal anvendes for å unngå interferens på grunn 
av bakgrunnsabsorpsjon. Ved ukjente matriser skal det kontrolleres om bakgrunnskorreksjon er påkrevd.

2.4.4.2.  Særskilte krav til grafittovn-AAS

   Forurensning i laboratoriet påvirker ofte nøyaktigheten under arbeid med ultralave spornivåer i grafittovn. 
Derfor bør det benyttes reagenser med høy renhetsgrad og avionisert vann og inerte plastartikler beregnet på 
håndtering av prøver og standarder. Instrumentets innstillinger skal optimeres for hvert grunnstoff. Særlig bør 
vilkårene før behandling og atomisering (temperatur, tid) samt matrisemodifiseringen kontrolleres.

   Ved arbeid under isotermisk atomiseringsvilkår (f.eks. transversalt oppvarmet grafittrør med integrert L’vov-
plattform)(8), reduseres matrisens innvirkning på atomiseringen av analytten. Ved matrisemodifisering 
kombinert med bruk av Zeeman-bakgrunnskorreksjon(9) kan det foretas mengdebestemmelse ved hjelp av en 
kalibreringskurve basert på måling av vandige standardløsninger.

2.4.5.  Særskilte krav til atomabsorpsjonsspektrometri ved hydridgenerering

   Organiske forbindelser som inneholder grunnstoffer som f.eks. arsen, vismut, germanium, bly, antimon, selen, 
tinn og tellurium, kan være svært stabile, og krever oksidasjonsnedbryting for å sikre at det oppnås et korrekt 
resultat for det samlede innhold av grunnstoffet. Derfor anbefales oppslutning ved hjelp av mikrobølger eller 
foraskning under vilkår med kraftig oksidasjon. Det må påses at omdannelsen av grunnstoffene til tilsvarende 
hydrider er fullstendig og reproduserbar.

   Arsenhydriddannelsen i en saltsyreløsning med NaBH4 er avhengig av arsenets oksidasjonstilstand (As III: 
rask dannelse, As V: lengre dannelsesperiode). For å unngå tap av følsomhet ved bestemmelse av As V ved 
hjelp av strømningsinjeksjonsmetoden, som er avhengig av den korte reaksjonstiden i dette systemet, må 
As V reduseres til As III etter oksidasjonsnedbrytingen. Kaliumjodid/askorbinsyre eller cystein er egnet til 
dette formålet. Blindprøver, kalibreringsløsninger og prøveløsninger skal behandles på samme måte. Dersom 
det arbeides med partier, kan begge typer arsen bestemmes uten at nøyaktigheten påvirkes. På grunn av 
den forsinkede dannelsen av As V-hydrid skal kalibreringen utføres ved integrering av toppenes område. 
Instrumentinnstillingene skal optimeres. Gasstrømmen som overfører hydridet til atomiseringsenheten, er sær-
lig viktig, og skal kontrolleres.
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2.4.6.  Særskilte krav til kalddamp-atomabsorpsjonsspektrometri

   Kalddamp anvendes bare for kvikksølv. På grunn av tap av fritt kvikksølv ved fordamping og adsorpsjon må 
det utvises stor forsiktighet gjennom hele analysen. All forurensning fra reagenser eller fra omgivelsene må 
unngås.

Kvikksølvholdige organiske forbindelser krever oksidasjonsnedbryting for å sikre at det oppnås korrekte 
resultater for det samlede innholdet av kvikksølv. Til nedbrytingen kreves lukkede systemer med oppslutning 
ved hjelp av mikrobølger eller høytrykksforaskning. Det kreves særlig omhyggelig rengjøring av utstyr som 
har vært i kontakt med kvikksølv.

Bruk av strømningsinjeksjonsmetoden er en fordel. For lavere beslutningsgrenser anbefales adsorpsjon av fritt 
kvikksølv på gull-/platina-adsorbent, fulgt av varmedesorpsjon. Dersom adsorbenten eller cellen kommer i 
kontakt med fuktighet, vil målingen forstyrres, og derfor skal dette unngås.

2.4.7.  Særskilte krav til induktivt koplet plasma-atomemisjonsspektrometri (ICP-AES)

Induktivt koplet plasma-atomemisjonsspektrometri(10) er en metode som gjør det mulig å analysere flere 
forskjellige grunnstoffer samtidig. Ved bruk av ICP-AES må prøvene først oppsluttes for at organiske matriser 
skal kunne brytes ned. Lukkede systemer med oppslutning ved hjelp av mikrobølger eller høytrykksforaskning 
skal anvendes. Kalibreringen av instrumentet og valget av grunnstoff eller bølgelengde er avgjørende for resul-
tatet av en ICP-AES-analyse. For å kalibrere instrumentet er det ved lineære kalibreringskurver nødvendig å 
måle kalibreringsløsninger av bare fire konsentrasjoner, fordi ICP-AES-kalibreringskurver vanligvis er lineære 
over fire til seks størrelsesordener. Kalibrering av ICP-AES-systemet bør vanligvis utføres med en standard 
som omfatter flere grunnstoffer tilberedt i en løsning med samme syrekonsentrasjon som prøveløsningen. For 
den lineære kurven skal grunnstoffenes konsentrasjoner kontrolleres.

Valget av bølgelengder for måling av analyttenes emisjon skal være tilpasset konsentrasjonene av de grunn-
stoffene som skal bestemmes. Når analyttkonsentrasjonen faller utenfor en emisjonslinjes måleområde, skal en 
annen emisjonslinje anvendes. Først velges den mest følsomme emisjonslinjen (uten interferens), deretter en 
mindre følsom emisjonslinje. Dersom det arbeides på eller i nærheten av påvisningsgrensen, er det vanligvis 
best å velge den mest følsomme linjen for den aktuelle analytten. Spektral- og bakgrunnsinterferens forårsaker 
de største problemene ved bruk av ICP-AES. Mulige former for interferens er f.eks. enkel bakgrunnsforskyv-
ning, stigende bakgrunnsforskyvning, direkte spektraloverlapping og kompleks bakgrunnsforskyvning. Hver 
av disse interferensene har sine egne årsaker og kan avhjelpes på sin måte. Avhengig av matrisene skal inter-
ferensen korrigeres og driftsparametrene optimeres. Noen former for interferens kan unngås ved fortynning 
eller ved tilpasning av matrisene. For hvert parti analyseprøver som analyseres, skal referansematerialet og 
materialet med tilsetning som inneholder kjente mengder av analytten(e), samt blindmateriale, behandles på 
samme måte som analyseprøvene. For kontroll av eventuell drift skal standarden kontrolleres f.eks. etter 10 
prøver. Alle reagenser samt plasmagassen skal ha størst mulig renhet.

2.4.8.  Særlige krav til induktivt koplet plasma-massespektrometri (ICP-MS)(11)

Ved bestemmelse av sporstoffer med gjennomsnittlig atommasse, f.eks. krom, kobber og nikkel, kan det 
forekomme kraftig interferens fra andre isobare og fleratomige ioner. Dette kan unngås bare dersom en 
oppløsningsevne på minst 7 000-8 000 kan anvendes. Blant problemene knyttet til MS-metodene kan nevnes 
instrumentdrift, matrisevirkninger og molekylioninterferenser (m/z < 80). For å korrigere instrumentavvik og 
matrisevirkninger kreves det flere interne standarder innenfor samme masseområde som de grunnstoffer som 
skal bestemmes.

Det kreves fullstendig nedbryting av organisk materiale før ICP-MS-målinger utføres. På samme måte som 
ved AAS skal flyktige grunnstoffer som jod overføres til en stabil oksidasjonstilstand etter oppslutning i for-
seglede beholdere. Den alvorligste interferensen kommer fra molekylioneforbindelser av argon (plasmagass), 
hydrogen, karbon, nitrogen og oksygen (løsningssyrer, urenheter i plasmagassen og medfølgende gasser fra 
luften) og prøvematrisen. For å unngå interferens kreves fullstendig oppslutning, bakgrunnsmålinger samt 
passende valg av atommasser, noen ganger kombinert med lavere forekomst (lavere påvisningsgrense) og av 
løsningssyrer, f.eks. salpetersyre.

For grunnstoffene som skal bestemmes, skal interferens utelukkes gjennom passende valg av spesifikke atom-
masser, herunder bekreftelse av isotopforhold. Instrumentrespons vedrørende Fano-faktorer skal kontrolleres 
for hver enkelt måling ved hjelp av interne standarder.
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3. VALIDERING

Valideringen skal påvise at analysemetoden oppfyller kriteriene for de relevante ytelsesegenskapene.

Ulike kontrollformål krever ulike metodekategorier. Følgende tabell angir hvilke ytelsesegenskaper som skal kontrol-
leres for de forskjellige metodene.

Tabell 9

Klassifisering av analysemetoder etter ytelsesegenskapene som skal bestemmes

Påvisnings-
grense  
CCß

Beslutnings-
grense  
CCα

Riktighet/ 
gjenfinning 

Presisjon
Selektivitet/ 
spesifisitet

Anvendbarhet/ 
robusthet/ 
stabilitet

Kvalitative

metoder

S + – – –  + +

C + + – – + +

Kvantitative

metoder

S + – –  + + +

C + + + + + +

S = screeningmetoder, C = bekreftelsesmetoder, + = bestemmelse er obligatorisk

3.1. FRAMGANGSMÅTER FOR VALIDERING

Denne delen inneholder eksempler på og/eller referanser til framgangsmåter for validering av analysemetoder. Andre 
framgangsmåter for å påvise at analysemetoden oppfyller ytelseskriteriene for ytelsesegenskaper kan brukes, forutsatt 
at opplysningene de gir har tilsvarende nivå og kvalitet.

Validering kan også utføres ved å gjennomføre en laboratoriesammenligning, for eksempel som definert i Codex 
Alimentarius, ISO eller IUPAC (12), eller i samsvar med alternative metoder, for eksempel undersøkelse foretatt ved 
ett laboratorium eller intern validering (13)(14).. Denne del konsentrerer seg om undersøkelser foretatt ved ett labora-
torium (eller intern validering) ved hjelp av en trinnvis framgangsmåte. Denne framgangsmåten omfatter:

1.  en rekke felles ytelsesegenskaper som er uavhengige av valideringsmodellen som brukes, og

2. mer spesifikke modellavhengige framgangsmåter som beskrevet i tabell 10.

Tabell 10

Modelluavhengige og modellavhengige ytelsesparametrer

Validering

Modelluavhengige 
ytelsesparametrer

Modellavhengige ytelsesparametrer

Felles ytelsesegenskaper 
(3.1.1)

Konvensjonell valideringsmetode (3.1.2) Intern valideringsmetode (3.1.3)

Spesifisitet Gjenfinning Gjenfinning

Riktighet Repeterbarhet Repeterbarhet

Robusthet: små endringer Intern reproduserbarhet Intern reproduserbarhet

Stabilitet Reproduserbarhet Reproduserbarhet

Beslutningsgrense (CCα) Beslutningsgrense (CCα)

Påvisningsevne (CCβ) Påvisningsevne (CCβ) 

Kalibreringskurver Kalibreringskurve

Robusthet: store endringer Robusthet



29.9.2005 Nr. 49/55EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

3.1.1.  Modelluavhengige ytelsesegenskaper

   Uansett hvilken valideringsmetode som velges, skal ytelsesegenskapene nedenfor bestemmes. For å minske 
arbeidsmengden kan en nøye utformet og statistisk gyldig metode brukes til å kombinere forsøk som gjen-
nomføres for å bestemme de forskjellige parametrene.

3.1.1.1.  Spesifisitet

For analysemetoder er det viktig å kunne skille mellom analytten og nær beslektede stoffer (isomerer, metabo-
litter, nedbrytingsprodukter, endogene stoffer, matrisebestanddeler osv.). Det kreves to metoder for å kontrol-
lere om det foreligger interferens.

Stoffer som kan skape interferens, skal derfor velges og relevante blindprøver  analyseres for å påvise eventu-
elle interferenser og vurdere deres virkninger.

– Velg et antall kjemisk beslektede forbindelser (metabolitter, derivater osv.) eller andre stoffer som sann-
synligvis forekommer sammen med den aktuelle forbindelsen, og som kan finnes i prøvene. 

– Analyser et passende antall representative blindprøver (n ≥ 20) og kontroller om det foreligger interferens 
(signaler, topper, ionspor) i det aktuelle området hvor målanalytten forventes å eluere. 

– Videre skal representative blindprøver tilsettes en relevant konsentrasjon med stoffer som lett kan forstyrre 
identifikasjonen og/eller mengdebestemmelsen av analytten. 

– Etter analysen skal det undersøkes om

– forekomsten kan føre til falsk identifikasjon,

– identifikasjonen av målanalytten hindres av forekomsten av en eller flere interferenser, eller

– mengdebestemmelsen påvirkes i betydelig grad.

3.1.1.2.  Riktighet 

I dette nummer beskrives bestemmelsen av riktighet (en del av begrepet nøyaktighet). Riktighet kan fastslås 
bare ved hjelp av sertifisert referansemateriale. Sertifisert referansemateriale skal alltid brukes når det finnes. 
Framgangsmåten er nærmere beskrevet i ISO 5725-4 (5). Et eksempel:

– Analyser seks parallellprøver av det sertifiserte referansematerialet i samsvar med prøvingsinstruksjonene 
for metoden.

– Bestem konsentrasjonen av analytten som forekommer i hver parallellprøve.

– Beregn gjennomsnittet, standardavviket og variasjonskoeffisienten (%) for disse konsentrasjonene.

– Beregn riktigheten ved å dividere den påviste gjennomsnittskonsentrasjonen med den sertifiserte verdien 
(målt som konsentrasjon) og multipliser med 100 for å uttrykke resultatet i prosent.

Riktigthet ( %) = påvist gjennomsnittlig konsentrasjon korrigert for gjenfinning × 100/sertifisert verdi.

Dersom det ikke finnes noe sertifisert referansemateriale, kan gjenfinning, i stedet for riktighet, bestemmes 
etter beskrivelsen i 4.1.2.1 nedenfor.

3.1.1.3.  Anvendbarhet/robusthet (små endringer)

I slike undersøkelser introduseres små, rimelige variasjoner med hensikt av laboratoriet, og virkningene 
observeres.

Forundersøkelsene skal utføres gjennom valg av faktorer ved forbehandlingen, rensingen og analysen av 
prøven som kan påvirke måleresultatene. Faktorene kan omfatte analytikeren, reagensenes kilde og alder, 
løsemidler, standarder og prøveoppløsninger, oppvarmingshastigheten, temperaturen, pH-verdien samt 
mange andre faktorer som kan forekomme i laboratoriet. Faktorene skal endres i det omfang som tilsvarer de 
avvik som vanligvis forekommer mellom laboratorier.

– Identifiser mulige faktorer som kan påvirke resultatene.

– Varier litt på hver faktor.
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– Gjennomfør en robusthetsprøving ved hjelp av Youden-metoden (15)(16). (Her kan også andre godkjente 
metoder brukes. Youden-metoden minsker imidlertid tiden og innsatsen som kreves). Youden-metoden er 
en fraksjonert faktormodell. Interaksjoner mellom de ulike faktorene kan ikke påvises.

– Dersom det viser seg at en faktor påvirker måleresultatene i betydelig grad, skal det utføres ytterligere 
forsøk for å bestemme hvilke grenser som kan godtas for denne faktoren.

– Faktorer som påvirker resultatene i betydelig grad, skal være klart angitt i protokollen.

Grunntanken er ikke å undersøke én endring om gangen, men å innføre flere variasjoner samtidig. La for 
eksempel A, B, C, D, E, F, G betegne de nominelle verdiene for sju ulike faktorer som vil kunne påvirke 
resultatene dersom de nominelle verdiene endres noe. La de alternative verdiene betegnes med tilsvarende små 
bokstaver a, b, c, d, e, f og g. Dette gir resultatet 27 eller 128 ulike kombinasjonsmuligheter.

Det er mulig å velge åtte kombinasjoner der det er likevekt mellom store og små bokstaver (tabell 11). Det 
skal da foretas åtte bestemmelser der det brukes en kombinasjon av de valgte faktorene (A-G). Resultatene av 
bestemmelsene vises som S-Z i tabell 11 nedenfor.

Tabell 11

Utforming av forsøk for undersøkelser av robusthet (små endringer)

Faktorverdi F
Antallet kombinasjoner av bestemmelser

1 2 3 4 5 6 7 8

A/a A A A A a) a) a) a)

B/b B B b) b) B B b) b)

C/c C. c C. c C. c C. c

D/d D D d d d d D D

E/e E e E e e E e E

F/f F f f F F f f F

G/g G g g G g G G g

Observert 
resultat R

S T U V W X Y Z

For beregninger, se eksempler på robusthetsprøvinger i 3.3.

3.1.1.4.  Stabilitet

Det er observert at utilstrekkelig stabilitet i analytten eller i matrisebestanddelene i prøven under lagring eller 
analyse kan gi betydelige avvik i analyseresultatet. Videre bør kalibreringsstandardens stabilitet i løsningen 
kontrolleres. Vanligvis er analyttens stabilitet godt beskrevet under forskjellige lagringsvilkår. Overvåking av 
lagringsvilkårene inngår i den normale akkrediteringsordningen for laboratorier. Dersom stabiliteten ikke er 
kjent, kan den bestemmes som vist i eksemplene nedenfor.

A n a l y t t e n s  s t a b i l i t e t  i  l ø s n i n g :

– Tilbered nye stamløsninger av analytten(e) og tynn dem ut i samsvar med prøvingsinstruksjonene for 
å få et tilstrekkelig antall delmengder (f.eks. 40) av hver valgt konsentrasjon (omtrent minstekravet til 
metodens yteevne for stoffer som det ikke er fastsatt en tillatt grense for, eller omtrent den tillatte grensen 
for andre stoffer. Tilbered løsninger av analytten til bruk som tilsetning og til bruk i den endelige analyse-
løsningen, samt enhver annen løsning som er av interesse (f.eks. derivatiserte standarder).

– Mål analyttinnholdet i den nylig tilberedte løsningen i samsvar med prøvingsinstruksjonene.

– Fordel passende mengder i egnede beholdere, som merkes og lagres i samsvar med planen nedenfor:
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Tabell 12

Plan for bestemmelse av analyttens stabilitet i løsning

-20 °C +4 °C +20 °C

Mørkt 10 delmengder 10 delmengder 10 delmengder 

Lyst 10 delmengder 

– Det kan velges en lagringstid på 1, 2, 3 eller 4 uker eller lengre ved behov, f.eks. til de første nedbrytingsteg-
nene kan observeres under identifikasjon og/eller mengdebestemmelse. Den maksimale lagringstiden og de 
optimale lagringsvilkårene skal registreres.

– Beregningen av konsentrasjonen av analytt(er) i hver delmengde skal utføres ved å la den nylig tilberedte 
analyseløsningen anta verdien 100 % på analysetidspunktet.

 Resterende analytt (%) = Ci × 100/Cny

   Ci=  konsentrasjon på gitt tidspunkt

   Cny= konsentrasjon for nylaget løsning

A n a l y t t e n s / a n a l y t t e n e s  s t a b i l i t e t  i  m a t r i s e :

– Naturlig forurensede prøver skal om mulig alltid brukes. Dersom det ikke finnes noe naturlig forurenset mate-
riale, skal matrise tilsatt analytten brukes.

– Dersom det finnes naturlig forurenset materiale, skal materialets konsentrasjon bestemmes mens materialet 
fremdeles er ferskt. Ytterligere delmengder av materialet kan tas etter 1, 2, 4 og 20 uker, og konsentrasjonene 
skal bestemmes. Vevet skal lagres ved minst minus 20 °C, eller lavere ved behov.

– Dersom det ikke finnes noe naturlig forurenset materiale, brukes en liten mengde blindmateriale, som  homo-
geniseres. Del materialet inn i fem delmengder. Til hver delmengde tilsettes analytt, som bør være tilberedt i 
en liten mengde vandig løsning. Analyser en delmengde umiddelbart. Lagre de resterende delmengdene ved 
minst minus 20 °C, eller lavere ved behov, og analyser dem etter 1, 2, 4 og 20 uker.

3.1.1.5.  Kalibreringskurver 

 Når kalibreringskurver brukes til mengdebestemmelse skal

– minst fem nivåer (herunder null) brukes for å lage kurven,

– kurvens arbeidsområde beskrives,

– kurvens matematiske formel og dataenes grad av samsvar med kurven beskrives,

– akseptable områder for kurvens parametrer beskrives.

 Dersom det er nødvendig med seriekalibrering basert på en standardløsning, skal det angis akseptable områder 
for kalibreringskurvens parametrer som kan variere fra serie til serie.

3.1.2.  Konvensjonelle framgangsmåter for validering

 Beregning av parametrene etter konvensjonelle metoder krever at det utføres flere enkeltforsøk. Hver ytelsese-
genskap må bestemmes for hver store endring (se under «anvendbarhet/robusthet» ovenfor). For metoder der 
det brukes flere analytter, kan flere analytter analyseres samtidig dersom eventuelle relevante interferenser er 
utelukket på forhånd. Mange ytelsesegenskaper kan bestemmes på en lignende måte. For å minske arbeids-
mengden er det derfor hensiktsmessig at forsøk i størst mulig grad kombineres (f.eks. repeterbarhet og intern 
reproduserbarhet med spesifisitet, analyse av blindprøver for å bestemme beslutningsgrensen og prøving for 
spesifisitet).

3.1.2.1.  Gjenfinning

 Dersom det ikke finnes noe sertifisert referansemateriale, må gjenfinningen bestemmes ved forsøk med blind-
matriser med tilsetning, for eksempel i samsvar med følgende framgangsmåte:

– Velg 18 delmengder av et blindmateriale og tilsett analytt til seks delmengder tilsvarende henholdsvis  
1, 1,5 og 2 ganger minstekravet til yteevne eller 0,5, 1 og 1,5 ganger den tillatte grensen.

– Analyser prøvene og beregn konsentrasjonen i hver prøve.
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– Beregn gjenfinningen for hver prøve ved hjelp av ligningen nedenfor.

– Beregn den gjennomsnittlige gjenfinningen og variasjonskoeffisienten for de seks resultatene på hvert 
nivå.

– Gjenfinning i % = 100 × målt innhold/tilsetningsnivå.

   Denne konvensjonelle metoden for bestemmelse av gjenfinning er en variant av standardtilsetning beskrevet i 
nr. 3.5 dersom

– prøven anses som en blindprøve i stedet for en prøve som skal analyseres,

– det antas at utbyttet(1) og gjenfinningen(2) er like for de to analyseporsjonene,

– analyseprøvene har samme masse og ekstraktene av analyseporsjonene har samme volum,

– mengden kalibreringsstandard som tilsettes den andre analyseporsjonen med tilsetning merkes med xADD. 
(xADD = ρA.VA),

– x1 er den målte verdien for blindprøven, og x2 er den målte verdien for den andre analyseporsjonen (med 
tilsetning),

– da er gjenfinningen i % = 100 (x2 - x1)/xADD.

   Dersom noen av vilkårene over ikke (eller sannsynligvis ikke) kan oppfylles, skal hele framgangsmåten for 
bestemmelse av gjenfinningen ved hjelp av standardtilsetning utføres som beskrevet i 3.5.

3.1.2.2.  Repeterbarhet

– Tilbered et sett med prøver med identiske matriser tilsatt analytten til konsentrasjoner som tilsvarer 1, 1,5 
og 2 ganger minstekravet til yteevne eller 0,5, 1 og 1,5 ganger den tillatte grensen.

– På hvert nivå skal analysen utføres med minst seks parallellprøver.

– Analyser prøvene.

– Beregn konsentrasjonen som påvises i hver prøve.

– Beregn gjennomsnittskonsentrasjonen, standardavviket og variasjonskoeffisienten (%) for prøvene med 
tilsetning.

– Gjenta disse trinnene ved minst to andre anledninger.

– Beregn de totale gjennomsnittskonsentrasjonene og variasjonskoeffisientene for prøvene med tilsetning.

3.1.2.3.  Intern reproduserbarhet

– Tilbered et sett med prøver av spesifisert prøvemateriale (identiske eller ulike matriser) med tilsetning av 
analytten(e) til konsentrasjoner som tilsvarer 1, 1,5 og 2 ganger minstekravet til yteevne eller 0,5, 1 og 1,5 
ganger den tillatte grensen.

– På hvert nivå skal analysen utføres med minst seks parallellprøver.

– Gjenta disse trinnene ved minst to andre anledninger med ulike operatører og miljøforhold, f.eks. ulike 
reagenspartier, løsemidler osv., ulike romtemperaturer, ulike instrumenter osv. dersom det er mulig.

– Analyser prøvene.

– Beregn konsentrasjonen som påvises i hver prøve.

– Beregn gjennomsnittskonsentrasjonen, standardavviket og variasjonskoeffisienten (%) for prøvene med 
tilsetning.

3.1.2.4.  Reproduserbarhet

   Dersom reproduserbarheten skal kontrolleres, bør laboratorier delta i metodeprøvinger i samsvar med ISO 
5725-2 (5).

3.1.2.5.  Beslutningsgrense (CCα)

   Beslutningsgrensen skal fastsettes i samsvar med kravene til identifikasjon eller identifikasjon og mengdebe-
stemmelse som beskrevet under «Ytelseskriterier og andre krav til analysemetoder» (del 2).

(1) Utbytte: den massefraksjon av prøvens innhold av analytt som forekommer i det endelige ekstraktet.
(2) Gjenfinning (her): den massefraksjon av analytten som er tilsatt prøven som forekommer i det endelige ekstraktet. I resten av 

dokumentet antas det at utbytte og gjenfinning er like, og derfor brukes bare begrepet «gjenfinning».
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For stoffer som det ikke er fastsatt noen tillatt grense for, kan CCα bestemmes

– enten ved framgangsmåten med kalibreringskurve i samsvar med ISO 11843 (17) (hvor den kalles «kri-
tisk verdi av nettotilstandsvariabelen»). I så fall skal det brukes blindmateriale med tilsetning til og over 
laveste påvisbare/identifiserbare mengde i like store trinn. Analyser prøvene. Etter identifikasjon skal sig-
nalet plottes mot den tilsatte konsentrasjonen. Beslutningsgrensen er lik den tilsvarende konsentrasjonen 
ved skjæringspunktet på y-aksen pluss 2,33 ganger standardavviket for den interne reproduserbarheten for 
skjæringspunktet. Dette gjelder bare for kvantitative bestemmelser (α = 1 %),

– eller ved analyse av minst 20 blindmaterialer per matrise for å beregne signal/støy-forholdet i det tidsinter-
vallet der analytten forventes. Tre ganger signal/støy-forholdet kan brukes som beslutningsgrense. Dette 
gjelder for kvantitative og kvalitative bestemmelser.

For stoffer som det er fastsatt en tillatt grense for kan CCα bestemmes

– enten ved framgangsmåten med kalibreringskurve i samsvar med ISO 11843 (17) (hvor den kalles «kritisk 
verdi av nettotilstandsvariabelen»). I så fall skal det brukes blindmateriale, med tilsetning til omtrent den 
tillatte grensen i like store trinn. Analyser prøvene. Etter identifikasjon skal signalet plottes mot den tilsatte 
konsentrasjonen. Beslutningsgrensen er lik den tilsvarende konsentrasjonen ved den tillatte grensen pluss 
1,64 ganger standardavviket for den interne reproduserbarheten (α = 5 %),

– eller ved analyse av minst 20 blindmaterialer per matrise tilsatt analytt(er) til den tillatte grensen. 
Konsentrasjonen ved den tillatte grensen pluss 1,64 ganger det tilsvarende standardavviket er lik beslut-
ningsgrensen (α = 5 %).

Se også artikkel 5 og nr. 3.2.

3.1.2.6.  Påvisningsevne (CCβ) 

Påvisningsevnen skal bestemmes i samsvar med kravene til screening, identifikasjon eller identifikasjon og 
mengdebestemmelse i henhold til definisjonen (se del 2).

For stoffer som det ikke er fastsatt noen tillatt grense for, kan CCβ bestemmes

– ved framgangsmåten med kalibreringskurve i samsvar med ISO 11843 (17) (hvor den kalles «minste 
påviselige verdi av nettotilstandsvariabelen»). I så fall skal det brukes representativt blindmateriale med 
tilsetning til og over laveste påvisbare/identifiserbare mengde i like store trinn. Analyser prøvene. Etter 
identifikasjon skal signalet plottes mot den tilsatte konsentrasjonen. Påvisningsevnen er lik den tilsvarende 
konsentrasjonen ved beslutningsgrensen pluss 1,64 ganger standardavviket for den interne reproduserbar-
heten for gjennomsnittet av det målte innholdet ved beslutningsgrensen (ß = 5 %),

– ved analyse av minst 20 blindmaterialer per matrise, tilsatt analytt(er) til beslutningsgrensen. Analyser 
prøvene og identifiser analyttene. Påvisningsevnen er lik verdien av beslutningsgrensen pluss 1,64 ganger 
standardavviket for den interne reproduserbarheten for det målte innholdet (ß = 5 %),

– dersom det ikke finnes noen kvantitative resultater, kan påvisningsevnen bestemmes ved å undersøke 
blindmateriale med tilsetning til og over beslutningsgrensen. I så fall er metodens påvisningsevne lik 
konsentrasjonsnivået, der bare ≤ 5 % falske negative resultater gjenstår. Derfor skal det utføres minst 20 
undersøkelser for minst ett konsentrasjonsnivå for å sikre et pålitelig grunnlag for denne bestemmelsen.

For stoffer som det er fastsatt en tillatt grense for kan CCβ bestemmes

– enten ved framgangsmåten med kalibreringskurve i samsvar med ISO 11843 (17) (hvor den kalle 
«minste påviselige verdi av nettotilstandsvariabelen»). I så fall skal det brukes representativt blindma-
teriale med tilsetning til omtrent den tillatte grensen i like store trinn. Analyser prøvene og identifiser 
analytten(e). Beregn standardavviket for gjennomsnittet av det målte innholdet ved beslutningsgrensen. 
Påvisningsevnen er lik den tilsvarende konsentrasjonen ved verdien av beslutningsgrensen pluss 1,64 
ganger standardavviket for den interne reproduserbarheten (ß = 5 %),

– eller ved analyse av minst 20 blindmaterialer per matrise, tilsatt analytt(er) til beslutningsgrensen. 
Påvisningsevnen er lik verdien for beslutningsgrensen pluss 1,64 ganger det tilsvarende standardavviket 
(β = 5 %).

Se også nr. 3.2.
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3.1.2.7.  Robusthet (store endringer)

 Analysemetoden bør prøves under ulike forsøksvilkår, som for eksempel kan omfatte ulike arter, ulike matriser 
eller ulike prøvetakingsforhold. Endringene som introduseres, bør være store. Betydningen av disse endrin-
gene kan vurderes, f.eks. ved hjelp av Youden-metoden (15)(16). Hver ytelsesegenskap bør bestemmes for alle 
store endringer som har vist seg å innvirke betydelig på forsøkets ytelse.

3.1.3.  Validering etter alternative modeller

 Dersom alternative framgangsmåter for validering anvendes, skal den underliggende modellen og strategien 
og de respektive forutsetninger, antagelser og formler angis i valideringsprotokollen, eller det skal i det minste 
gis henvisninger til hvor de er tilgjengelige. Nedenfor gis et eksempel på en alternativ framgangsmåte. Ved 
anvendelse av f.eks. modellen med intern validering bestemmes ytelsesegenskapene på en måte som gjør det 
mulig å validere store endringer som ledd i samme framgangsmåte for validering. Dette krever at det utformes 
en forsøksplan for valideringen.

3.1.3.1.  Forsøksplan

 En forsøksplan må utformes ut fra hvor mange ulike arter og faktorer som skal undersøkes. For at de vik-
tigste artene og de faktorer som kan påvirke måleresultatene skal kunne velges ut, skal derfor første trinn i 
framgangsmåten for validering være en vurdering av prøvepopulasjonene som skal analyseres i laboratoriet i 
framtiden. Deretter skal konsentrasjonsområdet velges ut på en måte som tar hensyn til formålet avhengig av 
det relevante nivå.

 E k s e m p e l :

– Flere analytter kan undersøkes samtidig ved hjelp av analysemetoden som valideres.

– To varianter av hovedfaktoren er identifisert (A og B). Hovedfaktorene danner grunnlaget som faktor-
nivåene kombineres på. Hovedfaktorene kan omfatte faktorer som arter eller matrise. I dette eksemplet 
ble hovedfaktoren variert på to nivåer, dvs. at to ulike arter (art A og B) ble vurdert. I alminnelighet er 
det mulig å variere hovedfaktorene på mer enn to nivåer, noe som bare øker antallet analyser som skal 
utføres.

– De utvalgte faktorene skal varieres på to nivåer (angitt med + eller -).

Tabell 13

Eksempler på faktorer som anses som viktige i en framgangsmåte for validering

Dyrets kjønn (faktor 1)

Rase (faktor 2)

Transportvilkår (faktor 3)

Lagringsvilkår (faktor 4)

Prøvens ferskhet (faktor 5)

Oppfôringsvilkår (faktor 6)

Ulike personer med ulik erfaring (faktor 7)

Tabell 14

Mulig forsøksplan for eksempelet over

Art Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Faktor 6 Faktor 7 Prøve nr.

A + + + + – + – 1

A + + – – + – – 2

A + – + – – – + 3

A + – – + + + + 4

A – + + – + + + 5

A – + – + – – + 6

A – – + + + – – 7

A – – – – – + – 8
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Art Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Faktor 6 Faktor 7 Prøve nr.

B + + + + + – + 9

B + + – – – + + 10

B + – + – + + – 11

B + – – + – – – 12

B – + + – – – – 13

B – + – + + + – 14

B – – + + – + + 15

B – – – – + – + 16

I og med at hver prøve (hver kombinasjon av faktornivåer) skal tilsettes fire ulike konsentrasjoner i nærheten 
av det relevante nivå og en blindprøve skal analyseres for hvert nivå, skal det utføres 5 x 16 = 80 analyser i 
hele valideringsforsøket.

Ut fra disse 80 målingene er det mulig å beregne følgende (13)(14):

Gjenfinning

– repeterbarhet per konsentrasjonsnivå (sir),

– intern reproduserbarhet per konsentrasjonsnivå (sir),

– beslutningsgrense (CCα),

– påvisningsevne (CCβ),

– styrkefunksjon (β–feilfrekvens i forhold til konsentrasjon (se 3.1.3.2),

– robusthet ved store endringer; robusthet ved små endringer kan bestemmes i samsvar med nr. 3.1.1.3,

– 16 prøverelaterte kalibreringskurver,

– en generell kalibreringskurve,

– prediksjonsintervall for den generelle kalibreringskurven,

– avvik som skyldes matrise (smat),

– avvik som skyldes serie (smat),

– de enkelte faktorers innvirkning på måleresultatene.

Disse ytelsesegenskapene muliggjør en helhetlig vurdering av metodens ytelsesnivå, siden det ikke bare er 
de enkelte faktorers innvirkning som undersøkes, men også de relevante kombinasjoner av faktorer. Med en 
slik utforming av forsøket er det mulig å bestemme om den ene eller den andre av de valgte faktorene skal 
utelukkes fra den generelle kalibreringskurven fordi den avviker betydelig fra standardavvikene for de andre 
faktorene.

3.1.3.2.  Styrkefunksjon

Styrkefunksjonen gir opplysninger om metodens påvisningsevne innenfor det valgte konsentrasjonsområdet. 
Den viser til risikoen for β-feil ved anvendelse av metoden som undersøkes. Styrkefunksjonen gjør det også 
mulig å beregne påvisningsevnen for de forskjellige metodekategoriene (screening, bekreftelse) eller metode-
typene (kvalitative eller kvantitative) for en gitt β-feil (f.eks. 5 %).
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Figur 1

Styrkefunksjon

   Figur 1 er et eksempel på en grafisk framstilling av en analysemetodes påvisningsevne (CCβ). Den viste 
metoden har en restrisiko for å ta en falsk beslutning på 5 % ved en konsentrasjon på 0,50 µg/kg. Ved en 
konsentrasjon på 0,55 µg/kg faller risikoen for å ta en falsk negativ beslutning til 1 %.

3.1.3.3.  Reproduserbarhet

   Bestemmelsen av en metodes reproduserbarhet ved hjelp av undersøkelser foretatt ved ett laboratorium (intern-
valideringsprinsippet) forutsetter gjentatt deltaking i egnethetsprøvinger i samsvar med ISO-guide 43-1 (3) og 
43-2 (4). Laboratoriene har mulighet til å velge sine egne metoder, forutsatt at disse brukes under rutinemes-
sige vilkår. Laboratoriets standardavvik kan brukes til å vurdere metodens reproduserbarhet.
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3.2. GRAFISK FRAMSTILLING AV DE FORSKJELLIGE ANALYSEGRENSENE

Figur 2

Stoffer som det ikke er fastsatt noen tillatt grense for

XS   gjennomsnittlig responsverdi for den forurensede prøven

SB   blindprøvens standardavvik (bestemt under interne reproduserbarhetsvilkår)

SS   den forurensede prøvens standardavvik (bestemt under interne reproduserbarhetsvilkår

α   frekvens av falske positive resultater

β   frekvens av falske negative resultater

CCα   respons med en gitt α-feil og 50 % β-feil

CCβ   respons med meget liten α-feil og en gitt β-feil
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Figur 3

Stoffer som det er fastsatt en tillatt grense for

XB   blindprøvens gjennomsnittlige «konsentrasjon»

XPL   gjennomsnittlig konsentrasjon for prøven som inneholder analytten ved den tillatte grensen

XS   gjennomsnittlig konsentrasjon for den forurensede prøven

SPL   standardavvik for prøven som inneholder analytten ved den tillatte grensen (bestemt under interne reprodu-
serbarhetsvilkår)

SS   standardavvik for den forurensede prøven (bestemt under interne reproduserbarhetsforhold)

α   frekvens av falske positive resultater

β   frekvens av falske negative resultater

CCα   respons med en gitt α-feil og 50 % β-feil

CCβ   respons med meget liten α-feil og en gitt β-feil

Tillatt grense (PL)
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3.3. EKSEMPEL PÅ BEREGNING VED UNDERSØKELSE AV ROBUSTHET VED SMÅ ENDRINGER ETTER 
YOUDEN-METODEN (16)

Sammenligning av gjennomsnittsverdier (A)

AA  =  Σ(Ai)/4 Sammenlign gjennomsnittsverdiene for de store bokstavene (AA til AG) med gjennomsnittsver-
diene for tilsvarende små bokstaver (Aa to Ag). Dersom en faktor har en virkning, vil differan-
sen bli betydelig større enn differansene for de andre faktorene.

AB  =  Σ(Bi)/4

AC  =  Σ(Ci)/4

AD  =  Σ(Di)/4 En robust metode bør ikke kunne påvirkes av endringer som med stor sannsynlighet forekom-
mer mellom laboratorier.AE  =  Σ(Ei)/4

AF  =  Σ(Ei)/4 Dersom det ikke er noen betydelig differanse, gis det mest realistiske målet på tilfeldig fore-
kommende feil av de sju differansene.AG  =  Σ(Gi)/4

Aa  =  Σ(ai)/4

Ab  =  Σ(bi)/4

Ac  =  Σ(ci)/4

Ad  =  Σ(di)/4

Ae  =  Σ(ei)/4

Af  =  Σ(fi)/4

Ag  =  Σ(gi)/4

Differanser (Di) Kvadrater av differanser (Di
2)

Da = A – a = Σ(Ai) – Σ(ai) Da
2 = verdi a

Db = B – b = Σ(Bi) – Σ(bi) Db
2 = verdi b

Dc = C – c = Σ(Ci) – Σ(ci) Dc
2 = verdi c

Dd = D – d = Σ(Di) – Σ(di) Dd
2 = verdi d

De = E – e = Σ(Ei) – Σ(ei) De
2 = verdi e

Df = F – f = Σ(Fi) – Σ(fi) Df
2 = verdi f

Dg = G – g = Σ(Gi) – Σ(gi) Dg
2 = verdi g

Standardavvik for differansene Di (SDi):

SD1=   2*Σ(D1
2/7)

Dersom SDi er signifikant større enn standardavviket for metoden som utføres under interne reproduserbarhetsvilkår 
(se over), er det på forhånd gitt at alle faktorene til sammen påvirker resultatet, selv om hver enkelt faktor ikke har 
signifikant innvirkning, og at metoden ikke er tilstrekkelig robust med tanke på de valgte endringene.

3.4. EKSEMPLER PÅ BEREGNING VED FRAMGANGSMÅTEN FOR INTERN VALIDERING

Eksempler og beregninger i forbindelse med protokollen for intern validering som beskrevet i 3.1.3, Validering etter 
alternative modeller (13) (14).

3.5. EKSEMPLER PÅ STANDARDTILSETNING 

En analyseprøve med innholdet T av analytten deles opp i to analyseporsjoner, 1 og 2, med masse henholdsvis m1 og 
m2. Analyseporsjon 2 tilsettes volumet VA av en løsning med en analyttkonsentrasjon på ρA. To ekstrakter av analysepor-
sjonene med et volum på henholdsvis V1 og V2 oppnås etter metodens ekstrasjons- og rensingstrinn. Gjenfinningen for 
analytten antas å være rc. Begge ekstraktene undersøkes med en målemetode med følsomheten B og gir et analysesvar 
på henholdsvis x1 og x2.

Dersom man antar at rc og b er like for analytten i den opprinnelige prøven og i prøven med tilsetning, kan innholdet 
T beregnes på følgende måte:

Metoden gjør det mulig å bestemme gjenfinningen rc. Utover forsøket som beskrives ovenfor, tilsettes en kjent mengde 
ρB.VB av analytten til en del av ekstraktet av analyseporsjon 1 (volum V3), og analyseres så. Analysesvaret er x3 og 
gjenfinningen er:

Dessuten er det mulig å beregne følsomheten b på følgende måte:

Alle anvendelsesvilkår og nærmere opplysninger er beskrevet (18).
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Differences (Di) Squares of differences (Di
2)

3.3. CALCULATION EXAMPLE FOR RUGGEDNESS TESTING OF MINOR CHANGES ACCORDING TO THE YOUDEN
APPROACH (16)

Comparison of averages (A)

AA = Σ(Ai)/4
AB = Σ(Bi)/4
AC = Σ(Ci)/4
AD = Σ(Di)/4
AE = Σ(Ei)/4
AF = Σ(Ei)/4
AG = Σ(Gi)/4
Aa = Σ(ai)/4
Ab = Σ(bi)/4
Ac = Σ(ci)/4
Ad = Σ(di)/4
Ae = Σ(ei)/4
Af = Σ(fi)/4
Ag = Σ(gi)/4

Compare the averages of the capital letters (AA to AG) with the averages of their corresponding small
letters (Aa to Ag). If a factor have an effect, the difference will be significant larger than the differences
of the other factors.

A robust method should not be affected by changes encountered almost certainly between labora-
tories.

If there is no outstanding difference, the most realistic measure of the random error is given by the
seven differences.

Da = A – a = Σ(Ai) – Σ(ai)
Db = B – b = Σ(Bi) – Σ(bi)
Dc = C – c = Σ(Ci) – Σ(ci)
Dd = D – d = Σ(Di) – Σ(di)
De = E – e = Σ(Ei) – Σ(ei)
Df = F – f = Σ(Fi) – Σ(fi)
Dg = G – g = Σ(Gi) – Σ(gi)

Da
2 = value a

Db
2 = value b

Dc
2 = value c

Dd
2 = value d

De
2 = value e

Df
2 = value f

Dg
2 = value g

Standard deviation of the differences Di (SDi):

When SDi is significantly larger than the standard deviation of the method carried out under within-laboratory reproduci-
bility conditions according (see above) it is a foregone conclusion that all factors together have an effect on the result even
if every single factor does not show a significant influence and that the method is not sufficiently robust against the
chosen modifications.

3.4. CALCULATION EXAMPLES FOR THE IN-HOUSE VALIDATION PROCEDURE

Examples and calculations for the in-house validation protocol as described under validation according to alternative
models (3.1.3) (13) (14).

3.5. EXAMPLES FOR THE STANDARD ADDITION METHOD

A test sample with a content T of the analyte is divided in two test portions 1 and 2 of respective masses m1 and m2. The
test portion 2 is spiked with a volume VA of a solution of concentration ρA of the analyte. Two extracts of the test
portions of respective volumes V1 and V2 are obtained after extraction and purification steps of the method. The recovery
of the analyte is supposed to be rc. Both extracts are assayed with a measurement method of sensitivity b and give an
analytical response of x1 and x2 respectively.

If assumed that rc and b are the same for the analyte in the native sample and in the spiked sample, then the content T
can be calculated as:

T = x1.V1.ρA.VA/(x2.V2.m1
_ x1.V1.m2)

The method will allow the determination of the recovery rc. Then, in addition with the assay described above, part of the
extract of the test portion 1 (volume V3) is spiked with a known amount ρB.VB of the analyte and assayed. The analytical
response is x3 and the recovery is:

rc = x2.V1.V2.ρB.VB/[x3.V1.V3(T.m2+ρA.VA) _ x2.V2.T.m1(V3
_VB)]

Moreover, it is possible to calculate the sensitivity b, as:

b = x1.V1/rc.T.m1

All conditions of application and details have been described (18).
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4. FORKORTELSER

AAS Atomabsorpsjonsspektrometri

AES Atomemisjonsspektrometri

AOAC-I Association of Official Analytical Chemists INTERNATIONAL

B bundet fraksjon (immunologiske analyser)

CI kjemisk ionisasjon

SRM sertifisert referansemateriale

CV variasjonskoeffisient

2 D todimensjonal

DAD påvisning ved diodeoppstilling

DPASV differensialpuls-anodestrippingsvoltametri

ECD elektroninnfangingsdeteksjon

EI elektronstøtionisasjon

GC gasskromatografi

HPLC høyytelses-væskekromatografi

HPTLC høyytelses-tyntsjiktskromatografi

HRMS høyoppløselig (massespektrometri)

ICP-AES induktivt koplet plasma-atomemisjonsspektrometri

ICP-MS induktivt koplet plasma-massespektrometri

IR infrarød

ISO Den internasjonale standardiseringsorganisasjon

LC væskekromatografi

LR(MS) lavoppløselig (massespektrometri)

MRPL minstekrav til yteevne

MS massespektrometri

m/z masse/ladning-forhold

RF relativ migrasjon til løsemiddelfronten (TLC)

RSDL relative standardavvik for laboratoriet

SIM måling av utvalgte ioner

TLC tyntsjiktskromatografi

UV ultrafiolett lys

VIS synlig lys
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