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GDP-krav til transport af lægemidler
Bevar kvaliteten af lægemidlerne.

Kursusfakta

Kurset tager udgangspunkt i GDP-vejledningens krav til transport og giver dig overblik over de
krav, du som transportør af lægemidler skal overholde.
Ifølge GDP-reglerne skal kvalitet og integritet af lægemidler opretholdes i hele
distributionskæden. Lægemidlerne skal forblive i den lovlige forsyningskæde både under
opbevaring og transport. Vi har fokus på følgende emner i forbindelse med transport:GDP
krav til transportRisikovurderingerKvalificering af køretøjer Derudover fokuserer vi på krav til
dokumentation og håndtering af afvigelser i forbindelse med transport. Kurset er en blanding
af teoretiske indlæg og opgaver.
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Målgruppe
Transportører og chau ører der transporterer lægemidler.

Dit udbytte

Din virksomheds udbytte

du forstår vigtigheden af GDP-krav til transport
du kender kravene til dokumentation i forbindelse med
transport
du kan bidrage med input til risikovurderinger
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din medarbejder kender kravene til transport af lægemidler
din medarbejder forstår vigtigheden af risikovurderinger
ved transport
din medarbejder giver dig tillid til, at GDP-reglerne
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+45 48 20 60 00

info@pharmakon.dk

GDP-krav til transport af lægemidler

Kursusagenda
Kurset er et et-dagskursus
09.00 – 16.00
GDP-krav til transport
Risikovurderinger
Kvalificering af køretøjer
Dokumentation
Kurset er en blanding af teoretiske indlæg og opgaver

English abstract
GDP requirements for the transport of medicines
Ensure the quality of medicines
The quality and integrity of medicinal products must be ensured during the entire distribution chain, including transportation.
The course is based on the requirements for transportation stated in the EU GDP guideline.
It gives the overview of the requirements you as a transport provider must comply to.
The course language is Danish.
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