
  

Equalis AB  POSTADRESS: Box 977, 751 09 Uppsala BESÖKSADRESS: Kungsgatan 113 Uppsala 

TELEFON: 018-490 31 00  TELEFAX: 018-490 31 99  ORG.NR: 556515-2807  SÄTE: Stockholm  www.equalis.se 

P
0

1
1

 V
e

rs
io

n
 3

.2
 /
 G

ä
lle

r 
fr

å
n

 2
0

2
0

-1
0

-0
1
 

 

 

1 (1) 

Att delta i Equalis kvalitetssäkringsprogram 
 

Detta är en kortfattad information om hur deltagandet går till. Mer utförlig information 

och fullständiga deltagarvillkor finns på vår webbplats www.equalis.se. Där hittar du 

även webbapplikationen Equalis Online som används för att registrera resultat och 

hämta rapporter, samt för att uppdatera metod- och kontaktuppgifter. 

Kontakta oss via info@equalis.se om du har frågor eller problem. 

Mottagning av försändelse 

Provmaterial för analys skickas enligt distributionsplan på www.equalis.se. För vissa 

digitala provmaterial skickas istället information om hur du kommer åt materialet. 

Meddela oss om försändelsen anländer efter sista analysdag eller om du saknar 

någon försändelse. 

Till varje omgång av ett kvalitetssäkringsprogram finns en hanteringsföreskrift med 

information och instruktioner tillgänglig via Equalis Online. Läs den noga!  

Det är viktigt att försändelsen tas om hand omgående och enligt instruktion i 

hanteringsföreskriften, för att undvika att provmaterialet blir förstört.  

Analys av provmaterial 

Provmaterialet ska analyseras senast det datum som anges på hanterings-

föreskriften (sista analysdag). Jämför märkningen på provmaterialet med 

informationen i hanteringsföreskritfen och var uppmärksam på att du tar rätt 

provmaterial.  

Registrering av resultat 

Resultaten registreras via Equalis Online senast det datum (sista svarsdag) som 

anges i hanteringsföreskriften. 

Ibland samlar vi in uppgifter om vilka metoder deltagarna använder. Granska dina 

metoduppgifter vid varje registreringstillfälle och korrigera vid behov. Korrekta 

metoduppgifter är en förutsättning för tillförlitliga metodjämförelser. 

Återrapportering och bedömning av resultat 

Rapport från resultatsammanställningen laddas ner från Equalis Online. Vi meddelar 

per e-post när rapporterna finns att hämta.  

Som deltagare i Equalis kvalitetssäkringsprogram ansvarar du själv för bedömning 

av dina egna resultat, och för att vidta lämpliga åtgärder vid behov.  

 

 

 

http://www.equalis.se/
mailto:info@equalis.se
http://www.equalis.se/

