Kurser til life science
2022
December

Februar

Farmaceutiske vandsystemer i teori og praksis
Kurset er for alle beskæftiget med projektering, validering,
drift og vedligeholdelse af farmaceutiske vand- og rendampsystemer, og som ønsker opdatering indenfor disse områder.

Grundlæggende GMP
Du får et overblik over de europæiske GMP-regler for
lægemidler og lærer, hvordan reglerne er bygget op, så
du kan efterleve dem i praksis. Vi går i dybden med de
basale GMP-krav til personale, lokaler og udstyr samt
dokumentation. Efter kurset forstår du, hvad det vil sige
at arbejde efter GMP-reglerne og har fået et indblik i det
mindset, det kræver at fremstille sikre lægemidler.

GMP for IT-ansvarlige
Her stiller vi skarpt på kravene til IT og driften af computersystemer. Du får en indsigt og praktisk forståelse for
både GMP-kravene og implementeringen, så du kan sikre
compliance af udvikling, drift og vedligehold af IT-systemer.

Grundlæggende GMP for nye operatører NYT
Kurset gør dig klar til at arbejde efter GMP-reglerne, og
du vil forstå, hvilke krav der er til dig, som skal arbejde i
produktionen. Samtidig forstår du det mindset, det kræver
at fremstille sikre lægemidler.
Introduktion til fremstilling af sterile lægemidler til
operatører NYT
Kurset gør dig klar til at arbejde efter GMP-reglerne, og
du vil forstå, hvilke krav der er til dig, som skal arbejde i
produktionen. Samtidig forstår du det mindset, det kræver
at fremstille sterile lægemidler.
God dokumentationspraksis ONLINE
Få det fulde overblik over myndighedernes krav til korrekt
håndtering af GMP dokumentation, så du bliver skarp på,
hvordan man udfylder og retter dokumentation korrekt.

2023
Januar
GDP-udfordringer i praksis
Ud fra cases diskuterer vi på kurset daglige udfordringer i
forbindelse med implementering, efterlevelse og vedligehold af GDP-reglerne. Kurset kræver erfaring.
Mikrobiologisk QC
Med udgangspunkt i myndighedernes krav lærer du,
hvad der skal til for at udføre den mikrobiologiske kontrol
af lægemidler. Eksperter deler deres tips og tricks, så du
har praktiske anvisninger til at komme i gang.

Regulatorisk Life Cycle Management
Hvad sker der i registreringsafdelingen efter den første
markedsføringstilladelse? Forstå principperne og kravene til opretholdelse af en markedsføringstilladelse for et
humant lægemiddel i DK og EU.
Train the trainer NYT
På dette kursus får du en effektiv og smart måde at
udføre sidemandsoplæring. Dermed kan du leve op til
kravet ”Korrekt fremstilling af lægemidler afhænger af
personalet”. Vi tager udgangspunkt i hjerneforskning og
”et masseeksperiment udført under 2. Verdenskrig” og
prøver det af i praksis.

Marts
Root cause analyse
Ved at finde den rigtige root cause sikrer du, at fejlen ikke
sker igen. Det er vigtigt at gå systematisk frem, når du
skal dokumentere dine undersøgelser. Vi giver dig værktøjer til en systematisk fremgangsmåde, så du kommer
hele vejen rundt om problemstillingen.
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GDP 1 – grundlæggende
På kurset får du reglerne gennemgået, så du kan bruge
dem i praksis. Det gælder både i forbindelse med ordrebehandling, opbevaring samt transport. Endvidere får du
input til udførelse af selvinspektion.

Grundlæggende GMP for nye operatører NYT
Kurset gør dig klar til at arbejde efter GMP-reglerne, og
du vil forstå, hvilke krav der er til dig, som skal arbejde i
produktionen. Samtidig forstår du det mindset, det kræver
at fremstille sikre lægemidler.

CAPA
CAPA står for Corrective Action and Preventive Action,
som er de handlinger, der udføres for at løse fejl og kvalitetsbrist. Efter kurset forstår du at planlægge CAPA, så du
sikrer opfølgning og forbedringer i produktets livscyklus.

Validering af IT-systemer
Med dette kursus bliver du klar til at håndtere valideringen af
IT-systemer. Efter kurset kender du kravene og strategierne
for IT-validering, hvilket er essentielt, uanset om du skal
gennemføre, planlægge og/eller godkende valideringen.

EU-GMP-regler – krav og fortolkninger
Du navigerer allerede i myndighedskravene inden for
udvikling, fremstilling og kvalitetssikring. Du ønsker det
fulde overblik over lovgivningen og forståelse for nuancerne. På kurset fokuserer vi på de 9 grundlæggende
kapitler i EudraLex volume 4 Part I og de relevante dele
af annex 1, 8, 9, 15 og 19.

Grundlæggende GMP
Du får et overblik over de europæiske GMP-regler for
lægemidler og lærer, hvordan reglerne er bygget op, så
du kan efterleve dem i praksis. Vi går i dybden med de
basale GMP-krav til personale, lokaler og udstyr samt
dokumentation. Efter kurset forstår du, hvad det vil sige
at arbejde efter GMP-reglerne og har fået et indblik i det
mindset, det kræver at fremstille sikre lægemidler.

Kvalificering af udstyr
Få svar på, hvad kvalificering er, og hvad det omfatter. Eksperter gennemgår begreber og deler praktiske erfaringer.
På kun to dage får du det fulde overblik over kvalificering og
krav, så du kan tage fat på kvalificeringen af ethvert udstyr.
GMP – sidste nyt
Få genopfrisket lovgivningen og bliv opdateret på implementerede og kommende ændringer i EU GMP. Du bliver
klædt på til at vurdere, hvordan ændringerne påvirker
virksomheden.

April
GMP for IT-ansvarlige
Her stiller vi skarpt på kravene til IT og driften af computersystemer. Du får en indsigt og praktisk forståelse
for både GMP-kravene og implementeringen, så du kan
sikre compliance af udvikling, drift og vedligehold af
IT-systemer.
SOP-skrivning – workshop
SOP’er skal være operationelle, nemme at overskue
og lette at følge, uanset om du arbejder med GMP eller
GDP. Ved at have fokus på opbygning, læsbarhed og
visuelle virkemidler som fx billeder, sørger du for, at
SOP’en bliver lettere at forstå. Kurset giver dig værktøjer
til, hvordan du optimerer din virksomheds SOP’er, så I
opnår en bedre efterlevelse.

Introduktion til fremstilling af sterile lægemidler til
operatører NYT
Kurset gør dig klar til at arbejde efter GMP-reglerne, og
du vil forstå, hvilke krav der er til dig, som skal arbejde i
produktionen. Samtidig forstår du det mindset, det kræver
at fremstille sterile lægemidler.

Maj
Kunstig intelligens anvendt i life science NYT
Få en grundlæggende forståelse for kunstig intelligens og
se mulighederne for at optimere processer. Når du forstår,
hvad kunstig intelligens er, kan du identificere, hvor det
kan anvendes i praksis. På kurset får du eksempler på,
hvordan kunstig intelligens signifikant har ændret metoder
og processer i life science.
Design Controls in Medical Device Development NYT
Få en Introduktion til alle elementerne i design controls og deres sammenhæng til andre processer i udvikling af medicinsk
udstyr, såsom risk management og usability engineering.
GDP-regler - krav og fortolkninger
På kurset gennemarbejder vi GDP-reglerne og deres
fortolkninger. Du får mulighed for at dokumentere dine
opnåede kompetencer ved en afsluttende eksamen.

GDP 2 – kvalitetsstyring
På kurset får du gennemgået indhold i en kvalitetshåndbog, risikostyringsprincipper, temperaturmapping, afvigelseshåndtering og CAPA samt lægemiddelstyrelsens observationer. Det er en fordel at have deltaget på GDP 1.
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QA-rollen
Kurset sætter fokus på, hvordan du forstår og samtidig
sikrer efterlevelse af GMP-kravene. Du bliver opmærksom på, hvordan du via samarbejde opnår det bedste
resultat for alle aktører.
QA-rollen
Kurset sætter fokus på, hvordan du forstår og samtidig
sikrer efterlevelse af GMP-kravene. Du bliver opmærksom på, hvordan du via samarbejde opnår det bedste
resultat for alle aktører.
Stability studies and documentation
Understand the requirements for designing the stability
study, performing the stability testing and finally preparing
the stability documentation.
SOP-skrivning – workshop
SOP’er skal være operationelle, nemme at overskue og lette at følge, uanset om du arbejder med GMP eller GDP. Ved
at have fokus på opbygning, læsbarhed og visuelle virkemidler som fx billeder, sørger du for, at SOP’en bliver lettere
at forstå. Kurset giver dig værktøjer til, hvordan du optimerer
din virksomheds SOP’er, så I opnår en bedre efterlevelse.
Root cause analyse
Ved at finde den rigtige root cause sikrer du, at fejlen ikke
sker igen. Det er vigtigt at gå systematisk frem, når du
skal dokumentere dine undersøgelser. Vi giver dig værktøjer til en systematisk fremgangsmåde, så du kommer
hele vejen rundt om problemstillingen.
CAPA
CAPA står for Corrective Action and Preventive Action,
som er de handlinger, der udføres for at løse fejl og kvalitetsbrist. Efter kurset forstår du at planlægge CAPA, så du
sikrer opfølgning og forbedringer i produktets livscyklus.
Grundlæggende GMP
Du får et overblik over de europæiske GMP-regler for
lægemidler og lærer, hvordan reglerne er bygget op, så
du kan efterleve dem i praksis. Vi går i dybden med de
basale GMP-krav til personale, lokaler og udstyr samt
dokumentation. Efter kurset forstår du, hvad det vil sige
at arbejde efter GMP-reglerne og har fået et indblik i det
mindset, det kræver at fremstille sikre lægemidler.

Juni
GDP-krav til transport af lægemidler
Kurset tager udgangspunkt i GDP-vejledningens krav til
transport og giver dig overblik over de krav, du som transportør af lægemidler skal overholde.
Variationer i tabletproduktionen
Få grundigt kendskab til tekniske forhold og inspiration til
problemløsning i tabletfremstillingsprocesser. Du bliver
guidet gennem tabletfremstillingers forskellige faser samt
årsager til variationer i tabletproduktioner.

Introduktion til fremstilling af sterile lægemidler til
operatører NYT
Kurset gør dig klar til at arbejde efter GMP-reglerne, og
du vil forstå, hvilke krav der er til dig, som skal arbejde i
produktionen. Samtidig forstår du det mindset, det kræver
at fremstille sterile lægemidler.

August
Grundlæggende GMP
Du får et overblik over de europæiske GMP-regler for
lægemidler og lærer, hvordan reglerne er bygget op, så
du kan efterleve dem i praksis. Vi går i dybden med de
basale GMP-krav til personale, lokaler og udstyr samt
dokumentation. Efter kurset forstår du, hvad det vil sige
at arbejde efter GMP-reglerne og har fået et indblik i det
mindset, det kræver at fremstille sikre lægemidler.
GDP 1 – grundlæggende
På kurset får du reglerne gennemgået, så du kan bruge
dem i praksis. Det gælder både i forbindelse med ordrebehandling, opbevaring samt transport. Endvidere får du
input til udførelse af selvinspektion.
Det gode inspektions setup NYT
Bliv skarp på, hvordan du håndterer en myndighedsinspektion, så det bliver en succes for alle. Du vil ikke være i tvivl
om, hvad der er god adfærd under inspektionen, og hvad
effektiv opfølgning fra virksomhedens side indebærer.

September
Risk based GMP management
How can your company and your employees benefit from
Quality Risk Management? You will become familiar with
the theory and the tools for risk based management in
the life science industry.
Human Error Factor - HEF NYT
Få et indblik i hvorfor og hvordan mennesker fejler og
hvordan du forbedrer menneskers evne til at holde opmærksomheden oppe i vigtige arbejdsprocesser. Få gode
redskaber til hvordan du kan forebygge og håndtere fejl.
Få inspiration til at indarbejde HEF-begrebet i CAPA.
Dataintegritet – IT og GMP NYT
Myndighedernes krav til dataintegritet skal håndteres i forhold til IT-systemer, der er underlagt GMP. Uanset, om du
er praktiker, systemejer eller QA, vil du efter kurset forstå
strategierne og udfordringerne for IT og dataintegritet.
GMP – sidste nyt
Få genopfrisket lovgivningen og bliv opdateret på implementerede og kommende ændringer i EU GMP. Du bliver
klædt på til at vurdere, hvordan ændringerne påvirker
virksomheden.

Kurset afholdes på Severin, Middelfart.
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GDP 2 – kvalitetsstyring
På kurset får du gennemgået indhold i en kvalitetshåndbog, risikostyringsprincipper, temperaturmapping, afvigelseshåndtering og CAPA samt lægemiddelstyrelsens observationer. Det er en fordel at have deltaget på GDP 1.
EU-GMP-regler – krav og fortolkninger
Du navigerer allerede i myndighedskravene inden for
udvikling, fremstilling og kvalitetssikring. Du ønsker det
fulde overblik over lovgivningen og forståelse for nuancerne. På kurset fokuserer vi på de 9 grundlæggende
kapitler i EudraLex volume 4 Part I og de relevante dele
af annex 1, 8, 9, 15 og 19.

Oktober
Train the trainer
På dette kursus får du en effektiv og smart måde at
udføre sidemandsoplæring. Dermed kan du leve op til
kravet ”Korrekt fremstilling af lægemidler afhænger af
personalet”. Vi tager udgangspunkt i hjerneforskning og
”et masseeksperiment udført under 2. Verdenskrig” og
prøver det af i praksis.
Grundlæggende GMP
Du får et overblik over de europæiske GMP-regler for
lægemidler og lærer, hvordan reglerne er bygget op, så
du kan efterleve dem i praksis. Vi går i dybden med de
basale GMP-krav til personale, lokaler og udstyr samt
dokumentation. Efter kurset forstår du, hvad det vil sige
at arbejde efter GMP-reglerne og har fået et indblik i det
mindset, det kræver at fremstille sikre lægemidler.
Grundlæggende GMP for nye operatører NYT
Kurset gør dig klar til at arbejde efter GMP-reglerne, og
du vil forstå, hvilke krav der er til dig, som skal arbejde i
produktionen. Samtidig forstår du det mindset, det kræver
at fremstille sikre lægemidler.
Introduktion til fremstilling af sterile lægemidler til
operatører NYT
Kurset gør dig klar til at arbejde efter GMP-reglerne, og
du vil forstå, hvilke krav der er til dig, som skal arbejde i
produktionen. Samtidig forstår du det mindset, det kræver
at fremstille sterile lægemidler.
Parat til IT-inspektion
Med dette kursus bliver du i stand til at håndtere myndighedsinspektioner af IT-systemer. Efter kurset kender du
kravene og strategierne for IT-validering. Du kan præsentere jeres validering for myndighederne, så de er overbeviste og har tillid til jeres håndtering af IT-compliance.
GDP for ledelsen
Ansvar for virksomhedens kvalitetssystem ligger hos ledelsen. Deltagerne får et godt kendskab til gældende EU-GDPregler med særlig fokus på ledelsens ansvar og opgaver.
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Regulatorisk Life Cycle Management
Hvad sker der i registreringsafdelingen efter den første
markedsføringstilladelse? Forstå principperne og kravene til opretholdelse af en markedsføringstilladelse for et
humant lægemiddel i DK og EU.
SOP-skrivning – workshop
SOP’er skal være operationelle, nemme at overskue
og lette at følge, uanset om du arbejder med GMP eller
GDP. Ved at have fokus på opbygning, læsbarhed og
visuelle virkemidler som fx billeder, sørger du for, at
SOP’en bliver lettere at forstå. Kurset giver dig værktøjer
til, hvordan du optimerer din virksomheds SOP’er, så I
opnår en bedre efterlevelse.
Validering af IT-systemer
Med dette kursus bliver du klar til at håndtere valideringen af
IT-systemer. Efter kurset kender du kravene og strategierne
for IT-validering, hvilket er essentielt, uanset om du skal
gennemføre, planlægge og/eller godkende valideringen.

November
Pharmacovigilance - an introduction
You will learn about pharmacovigilance for medicinal products for human use, the current requirements in EU and
Denmark, and how they are handled by life science, the
competent authorities, and European Medicines Agency.
Kvalificering af udstyr
Få svar på, hvad kvalificering er, og hvad det omfatter. Eksperter gennemgår begreber og deler praktiske erfaringer.
På kun to dage får du det fulde overblik over kvalificering og
krav, så du kan tage fat på kvalificeringen af ethvert udstyr.
Risikostyring i GMP og GDP
Risikostyring et vigtigt værktøj til at styre lægemidlers kvalitet og sikkerhed. Du får indblik i krav og forventninger samt
fordele ved at bruge risikostyring, når to eksperter gennemgår teori og relevante problemstillinger.
QA-rollen
Kurset sætter fokus på, hvordan du forstår og samtidig
sikrer efterlevelse af GMP-kravene. Du bliver opmærksom
på, hvordan du via samarbejde opnår det bedste resultat for
alle aktører.
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Mikrobiologisk QC
Med udgangspunkt i myndighedernes krav lærer du, hvad
der skal til for at udføre den mikrobiologiske kontrol af
lægemidler. Eksperter deler deres tips og tricks, så du har
praktiske anvisninger til at komme i gang.

QP – Qualified Person
Du får styr på QP’ens ansvar og hverdagens QP-dilemmaer. Samtidig bliver du opdateret på seneste nyt indenfor EU GMP-reglerne med mulighed for at gå i dybden
med udvalgte emner.

Root cause analyse
Ved at finde den rigtige root cause sikrer du, at fejlen ikke
sker igen. Det er vigtigt at gå systematisk frem, når du
skal dokumentere dine undersøgelser. Vi giver dig værktøjer til en systematisk fremgangsmåde, så du kommer
hele vejen rundt om problemstillingen.

Årlig GMP NYT
På en enkelt dag får du genopfrisket GMP-reglerne og
du hører lidt om de nye GMP-krav, der er på vej. Vi stiller
skarpt på dokumentation, sporbarhed, compliance i produktion og personalets GMP-mindset.

CAPA
CAPA står for Corrective Action and Preventive Action,
som er de handlinger, der udføres for at løse fejl og kvalitetsbrist. Efter kurset forstår du at planlægge CAPA, så du
sikrer opfølgning og forbedringer i produktets livscyklus.

Procesvalidering
Få overblik over procesvalidering, risikobaseret tilgang og
design af produkt og proces. Vi guider dig gennem faserne
for validering og løbende verificering i produktets levetid.
Du får inspiration til at udføre løbende procesverifikation.

GDP-audit af transportører
Bliv skarp på, hvad en audit af transportøren indebærer.
Lægemiddelstyrelsen bidrager med deres forventninger til
og erfaringer fra GDP-inspektioner.

December

Grundlæggende GMP
Du får et overblik over de europæiske GMP-regler for
lægemidler og lærer, hvordan reglerne er bygget op, så
du kan efterleve dem i praksis. Vi går i dybden med de
basale GMP-krav til personale, lokaler og udstyr samt
dokumentation. Efter kurset forstår du, hvad det vil sige
at arbejde efter GMP-reglerne og har fået et indblik i det
mindset, det kræver at fremstille sikre lægemidler.
Basic GMP NYT
You will get an insight into the GMP regulations. We will
explore the requirements for the personnel, premises, and
equipment as well as the many requirements to documentation. After the course, you will know what working according
to GMP means and you understand the mindset it takes to
produce safe medicinal products.
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Farmaceutiske vandsystemer i teori og praksis
Kurset er for alle beskæftiget med projektering, validering,
drift og vedligeholdelse af farmaceutiske vand- og rendampsystemer, og som ønsker opdatering indenfor disse områder.
GDP-udfordringer i praksis
Ud fra cases diskuterer vi på kurset daglige udfordringer i
forbindelse med implementering, efterlevelse og vedligehold af GDP-reglerne. Kurset kræver erfaring.
Årlig GMP NYT
På en enkelt dag får du genopfrisket GMP-reglerne og
du hører lidt om de nye GMP-krav, der er på vej. Vi stiller
skarpt på dokumentation, sporbarhed, compliance i produktion og personalets GMP-mindset.
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