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GMP i praksis, GMP2
Sådan håndterer du GMP i praksis

Kursusfakta

Du lærer at deltage i selvinspektion/intern audit og anvende det som et værktøj til at forbedre
kvaliteten ved fremstilling af lægemidler. Du får også indblik i at håndtere, registrere og
forebygge afvigelser.
Du forstår de faktorer, som har indflydelse på kvaliteten af lægemidler. Du forbedrer
kommunikationen på arbejdet. Gennem praktiske øvelser, får du selvinspektion og
lægemiddelproduktion ind under huden. Du kan finde årsager til afvigelser og forebygge, at
de opstår igen.
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Målgruppe
Faglærte eller ufaglærte medarbejdere som arbejder i medicinalindustrien. Kurset
egner sig også til dig, som gerne vil arbejde i medicinalindustrien.

Dit udbytte

Din virksomheds udbytte

Du lærer at deltage i selvinspektioner / intern audit.
Du lærer at identificere årsager til afvigelser og at hindre af
afvigelser opstår igen.
Du lærer at registrere og rapportere afvigelser.
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En medarbejder der forstår, de faktorer, som har indflydelse
på kvaliteten af lægemidler.
En medarbejder der kan deltage i selvinspektioner og
identificere årsager til afvigelser.
En medarbejder der kan registrere og deltage i
rapportering af afvigelser.
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Kursusagenda
Kvalitetsopfattelse og repetition af GMP
Kvalitetsforbedring, samarbejde og kommunikation
Praktisk øvelse – efterlevelse af GMP – produktion, kontrol og selvinspektion
Håndtering af afvigelser
Kvalitetsforbedringer – kvalitet i eget arbejde

Kurset afsluttes med en prøve, som skal bestås for at få udstedt kursusbevis.

English abstract
You will become aware of what factors are important to the quality of pharmaceuticals within your own operative job tasks. Based on
simple communication tools and practical assignments you will be able to participate in selfinspection/internal audits as a means to
improve your quality toolbox within pharmaceutical manufacturing. You can register and report deviations, assist in identifying root
causes and participate in a dialogue with colleagues in order to prevent future deviations from arising.
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