
 
 
 
 

   
 

 

Sektionen för Tillverkning och Kvalitetssäkring 
Verksamhetsberättelse 2019 
 

Verksamhetsberättelsen omfattar perioden mellan respektive års årsmöten, d.v.s. från den 1 december 
2018 till den 29 november 2019. 
 
Medlemmar 
Antalet medlemmar var 402 den 30 september 2019 (förra året 391). 
 
Styrelse och övriga funktionärer 
Ordförande:  Per Nilsson     Galderma, Uppsala (omval) 
Vice ordförande:  Anne Fladvad    Karopharma, Stockholm (omval) 
Sekreterare: Löpande inom styrelsen 
Övriga ledamöter: Tor Gråberg    Astra Zeneca Operations, Södertälje (omval) 
  Barbro Åström   Bioglan AB, Malmö (omval) 
 Alexandros Tsogias  Fresenius Kabi, Uppsala (omval) 
 Malin Claesson   Astra Zeneca Biologics, Södertälje (omval) 
 Mikael Meisingseth Recipharm AB, Uppsala (nyval) 
 
Adjungerade ledamöter: Sylvia Packham   Läkemedelsakademien (t.o.m. feb.) 
  Sandra Trost    Läkemedelsakademien (apr. t.o.m. jun.) 
  Anna Lundin    Läkemedelsakademien (fr.o.m. aug.) 
 Monika Jensen   Frans Schartaus Handelsinstitut, Stockholm 
 Louise Sundqvist  Uppsala universitet, Uppsala 
   
Ledamöter i fullmäktige: Per Nilsson    Galderma, Uppsala 
  Anne Fladvad   Karopharma, Stockholm 
 
Valberedning (sammankallande): Staffan Widengren  Recipharm AB, Stockholm (nyval) 
Valberedning (ledamöter): Åsa Brümmer   Astra Zeneca R&D, Göteborg (omval) 
  Lena Carlsson Nordh Astra Zeneca Operations, Södertälje (nyval) 
 
  
Styrelsearbetet 
Styrelsen har sammanträtt (eller kommer att sammanträda) 5 gånger under perioden (21/1, 9/4, 18/6, 16/9 
och 11/11 ). Skiftesmiddag 2018/2019 genomfördes den 21 januari 2019 för gamla och nya 
styrelsemedlemmar. Arbetsgrupper inom styrelsen har haft telefonmöten eller träffats mellan ordinarie 
styrelsemöten för planering av olika aktiviteter.  
 
Uppskattade Afterwork i Stockholm och Syd/Väst har anordnats under året bland annat för att sprida 
kunskap inom området, för att hitta fler medlemmar samt för att medlemmar ska kunna delge önskemål om 
kommande innehåll i utbildningar. 
 
Vid två tillfällen (7/1 samt 24/5) har sektionen via Per Nilsson föreläst om läkemedelsindustrin i Sverige och 
Europa för studenter (huvudsakligen tillhörande apotekarprogrammet) vid Uppsala universitet i syfte att 
rekrytera medlemmar till sektionen. 



 
 
 
 

   
 

 

 
Genomförda aktiviteter 
Styrelsen och enskilda sektionsmedlemmar har under verksamhetsperioden på olika sätt deltagit i 
planeringen och/eller i genomförandet av nedanstående aktiviteter. Vissa av aktiviteterna är beslutade och 
planlagda efter att detta protokoll är skrivet. 
 

Aktivitet Datum Antal deltagare Ev kommentarer 
AW Kombinationsprodukter, Stockholm  30 januari 58 Samarrangemang med 

RA och medicinteknik 

AW Kombinationsprodukter, Malmö 31 januari 28 Samarrangemang med 
RA och medicinteknik 

GAMP - Kvalitetssäkring av datoriserade 
system 

7 mars 29  

GMP Grundkurs 
 

25 april 23 Samarbete med 
PlantVision 

GDP i praktiken - grundkurs 
 

7 maj 42  

Frukostföreläsning om frystorkning (endast 
för studenter) 
 

5 juni 17  

Temadag: GDP - Transporter och 
Serialisering 
 

11 juni 40  

GxP for Management 
 

6 november 4* Samarbete med 
PlantVision.  

AW Nya möjligheter till förenkling av 
klassificering av GMP avvikelser – Är du 
redo? Stockholm 

11 november 30*  

AW Nya möjligheter till förenkling av 
klassificering av GMP avvikelser – Är du 
redo? Malmö 

12 november 14*  

Validering & kvalificering 
 

19 november 16* Samarbete med 
PlantVision.  

GDP i praktiken - grundkurs 
 

3 december 24*  

*antal anmälda 30 sep 2019 
 
Deltagande i centrala aktiviteter och möten 
Per Nilsson deltog vid ordförandekonferens 1-2 februari 2019 samt sektionsråd 2 september 2019. Något 
fullmäktigemöte har inte hållits 2019.  
 
 
Övrigt 
Det under fjolåret observerade minskade intresset för utbildningar inom områdena kvalificering/validering  
samt datoriserade system medförde då att ett antal kurser inom dessa områden ställdes in eller lades ned. 
Som ett alternativ till dessa utbildningar har det under året provats att arrangera utbildningar inom dessa 
områden tillsammans med PlantVision i en förhoppning att ge en ömsesidig draghjälp åt varandras 
utbildningsaktiviteter. Utvärdering av detta koncept pågår och är ännu inte avslutad. Denna utvärdering får 



 
 
 
 

   
 

 

sedan svara på om konceptet ska avslutas, fortsätta eller fördjupas. Av årets aktiviteter noteras en fortsatt 
hög efterfrågan på utbildning inom GDP. 
 
 
 
Uppsala den 4 oktober 2019 
 
För styrelsen 
 
Per Nilsson 

Ordförande i Sektionen för Tillverkning och Kvalitetssäkring  
  

 


