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Dato Dokument-ID Tittel Årsak Evt. erstattet med

26.07.2022 D00080 NA Dok. 41: God laboratoriepraksis. Den 
norske GLP - ordningen

Innhold inkludert i vilkår og/eller i 
informasjon på NAs nettsider

22.04.2022 D00089 NA-dok 54: OECD-prinsippene for GLP GLP-laboratorier bes om å benytte 
kommisjonsdirektivet

13.01.2022 D00616 17025:2017 GAP Utdatert, ikke lenger aktuelt med 
overgang fra 2005-versjonen

24.11.2021 D00090 Gradering av avvik (tidl. NA-dok 55)
Informasjonen er tatt inn i oppdatert 
versjon av D00072 Vilkår for å være 
akkreditert

21.09.2021
D00074
D00075
D00064

26-serien: krav til kalibrering og kontroll av 
vekter, termometre og volumetrisk utstyr Erstattet av felles dokument

D00859 Krav til etablering av 
metrologisk sporbarhet, kalibrering 
og kontroll av måleutstyr

mar.21 D00092 Veiledning til akkrediteringskravene for 
mikrobiologiske laboratorier (NA-dok 57)

Midlertidig fjernet fra nettsiden. 
Dokumentet er under revisjon.  Ny versjon publisert 06.01.2022

25.01.2021 D00066
Veiledning til akkrediteringsvilkår for 
laboratorier og prøvetakingsorganisasjoner 
(17025:2005) (tidl. NA-dok 9)

Dokumentet er utdatert  

19.01.2021  Alle NA-s20 (søknadsskjema) Opprettet felles søknadsskjema for 
alle ordninger

D00755 Søknad om akkreditering og 
GLP (bokmål)

D00810 Søknad om akkreditering og 
GLP (nynorsk)

16.12.2020 D00073 NA-dok 25a: Akkrediteringsvilkår for SLP-
arrangører Dokumentet er utdatert

 

03.12.2020 D00068 Vedlegg 1 til D00067 Vilkår for bruk av 
Norsk akkrediterings logo (...)

Logo sendes som elektronisk fil og 
vedlegget er ikke lenger relevant. 
D67 er oppdatert med dekkende 
tekst.

12.11.2020 D00065 Veiledning for organisasjoner som søker om 
akkreditering (norsk og engelsk) Dokumentet er utdatert  

11.09.2020 D00087 NA-dok 52: Angivelse av måleusikkerhet 
ved kalibreringer Dokumentet er utdatert  

11.09.2020 D00082 NA-dok 48a: Klinisk kjemi
Dokumentet henviser til 2000-
versjonen av 17025 og er ikke 
relevant for medisinske laboratorier

 

20.11.2019 D00083 NA-dok 48b: Medisinsk mikrobiologi Under revisjon. Dokumentet vil bli 
publisert i ny versjon

01.01.2017 D000532  NA-dok 52 Innhold i dokumentet er i sin helhet 
erstattet med EA-4/02

D00532 EA-4/02 M: Evaluation of the 
Uncertainty of Measurement in 
Calibration

16.04.2016 D000127 NA-dok 51: Kvalitetssikring av IT-systemer Dokumentet er er utdatert
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