
GMP-uddannelsen
 

GMP-uddannelsen er for ledige 
akademikere og varer 9 uger.  
Uddannelsen består af 4 ugers 
grundig teori, 4 ugers praktik i en 
virksomhed og 1 uges opsamling 
med afsluttende eksamen.

Konsulentydelser
 

Vi har muligheden for at udføre en audit 
hos jer eller for jer. Det kan for eksempel 
være en af nedenstående: 

• Selvinspektion/intern audit af hele 
jeres kvalitetssystem eller dele af 
jeres fremstillingsproces

• Audit af en kontrakttager
• Audit af leverandør.

Virksomhedskurser
Vi designer gerne virksomhedskurser, 
hvor vi ud fra jeres behov udvikler, 
organiserer, gennemfører og evaluerer 
kurset hos jer.

AMU
 

Derudover tilbyder vi GMP kurser i 
AMU-regi, hvor vi er en godkendt ud-
byder af kurser indenfor GMP.

Vi tilbyder også 

Kurser til life science industrien
Maj 2022
Dataintegritet – IT og GMP NYT  
GDP 1 – grundlæggende 
GDP 2 – kvalitetsstyring
Stability studies and documentation
SOP-skrivning – workshop   
Root cause analyse
CAPA
Grundlæggende GMP           
Lead Auditor i GMP/GDP

Juni 2022
Validering af analysemetoder
QP – Qualified Person
Variationer i tabletproduktionen

August 2022
Grundlæggende GMP
Validering af IT-systemer
Risk based GMP management

September 2022
Det gode inspektions setup NYT

Krav og metoder til intern træning
Stikprøveinspektion NYT

Human Error Factor – HEF NYT

EU-GMP-regler – krav og fortolkninger
God dokumentationspraksis
Parat til IT-inspektion
GDP-krav til transport af lægemidler
SOP-skrivning – workshop
Regulatorisk Life Cycle Management
GMP – sidste nyt

Oktober 2022
Aseptisk adfærd og teknikker NYT

GDP 1 – grundlæggende
GDP-udfordringer i praksis
CAPA
GDP for ledelsen
GDP – audit af transportører NYT

GMP for IT-ansvarlige
GDP 2 – kvalitetsstyring
QA-rollen

November 2022
Pharmacovigilance – an introduction
Mikrobiologisk QC
Risikostyring i GMP og GDP
QP – Qualified Person
Quality Oversight
Kvalificering af udstyr
Grundlæggende GMP
Procesvalidering

December 2022
Farmaceutiske vandsystemer i  
teori og praksis

Find flere kurser på vores 
hjemmeside pharmakon.dk

Kontakt os:
kursusinfo@pharmakon.dk
4820 6264Milnersvej 42 – 3400 Hillerød

Læs mere:
pharmakon.dk

Kurset afholdes i Fredericia


