
 
 
 
 

   
 

 

Sektionen för Tillverkning och Kvalitetssäkring 
Verksamhetsberättelse 2020 
 

Verksamhetsberättelsen omfattar perioden mellan respektive års årsmöten, d.v.s. från den 30 november 
2019 till den 29 november 2020. 
 
Medlemmar 
Antalet medlemmar var 376 den 30 september 2020 (förra året 402). 
 
Styrelse och övriga funktionärer 
Ordförande:  Per Nilsson     ProPharma Group, Stockholm (omval) 
Vice ordförande:  Anne Fladvad    Evolan Pharma AB, Stockholm (omval) 
Sekreterare: Löpande inom styrelsen 
Övriga ledamöter: Tor Gråberg    Astra Zeneca Operations, Södertälje (omval) 
  Barbro Åström   Rechon AB, Malmö (omval) 
 Alexandros Tsogias  SOBI AB, Stockholm (omval) 
 Malin Claesson   Astra Zeneca Biologics, Södertälje (omval) 
 Mikael Meisingseth Recipharm AB, Uppsala (omval) 
 
Adjungerade ledamöter:  Anna Lundin    Läkemedelsakademien (t.o.m. aug.) 
  Sandra Trost    Läkemedelsakademien (fr.o.m. aug.) 
 Monika Jensen   F. Schartaus Handelsinst., Sthm (t.o.m. jun) 
 Ludwig Bernhardt  Uppsala universitet, Uppsala 
   
Ledamöter i fullmäktige: Per Nilsson    ProPharma Group, Stockholm 
  Anne Fladvad   Evolan Pharma AB Stockholm 
 
Valberedning (sammankallande): Staffan Widengren  Recipharm AB, Stockholm (omval) 
Valberedning (ledamöter): Åsa Brümmer   Astra Zeneca R&D, Göteborg (omval) 
  Lena Carlsson Nordh Pensionär, Eskilstuna (omval) 
 
  
Styrelsearbetet 
Styrelsen har sammanträtt (eller kommer att sammanträda) 5 gånger under perioden (21/1, 23/3, 8/6, 7/9 
och 16/11). Skiftesmiddag 2019/2020 genomfördes i anslutning till styrelsemötet den 21 januari 2020 för 
styrelsemedlemmar och valberedning. Arbetsgrupper inom styrelsen har haft telefonmöten eller träffats 
mellan ordinarie styrelsemöten för planering av olika aktiviteter. 
 
Styrelsens huvudsakliga arbetsuppgift har varit att planera utbildnings- och medlemsaktiviteter liksom att 
arbeta med medlemsrekrytering. Under 2020 har dessa uppgifter varit en betydande utmaning. Inte minst 
på grund av världsläget med covid-19. När smittspridningen slog till på allvar under mars månad reagerade 
Läkemedelsakademin snabbt och många av de rena utbildningsaktiviteterna kunde omgående bli digitala. 
För de kostnadsfria medlemsaktiviteterna inom Apotekarsocieteten var startsträckan längre. Delvis 
beroende på att den bedömning som gjordes inom styrelsen var att en av huvudpoängerna med dessa 
aktiviteter, som huvudsakligen är ”after work” (AW), är det viktiga nätverkande de ger möjlighet till. När det 
sedan under sommaren stod klart att pandemin blir långvarig beslutade styrelsen sig för att trots att fysiska 



 
 
 
 

   
 

 

AW inte kan genomföras arrangera digitala sådana. Ett sådant evenemang har därefter genomförts med god 
respons från medlemmarna och vi planerar för ytterligare digitala AW under kommande verksamhetsår. 
Sammantaget måste dock påpekas att verksamheten i och med covid-19 under 2020 inte blivit i linje med 
styrelsens ambition. Vi ser fram emot verksamhetsåret 2021 och hoppas att vi då lyckas öka antalet 
medlemsaktiviteter till minst tidigare års nivå och på nytt även kommer att kunna erbjuda fysiska AW. 
 
Sektionsstyrelsen har via Per Nilsson föreläst om läkemedelsindustrin i Sverige och Europa för studenter 
(huvudsakligen tillhörande apotekarprogrammet) på QARA-kursen (Quality Assurance och Regulatory 
Affairs) 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 denna rapport är skriven. 
 

Aktivitet Datum Antal deltagare Ev kommentarer 
GDP i praktiken - grundkurs 
 

3 december 
2019 

52  

Dataintegritet 5 februari 14 + 11 online Samarbete med 
PlantVision 

Industriell galenisk farmaci 5 februari –  
6 februari 
+ 
17 mars –  
18 mars 

23 Samarbete med 
Uppsala universitet 

GDP i praktiken – grundkurs 7 maj 41 online Digitalt via Zoom p.g.a. 
covid-19 

Quality Risk Management i praktiken 12 maj 37 online Digitalt via Zoom p.g.a. 
covid-19 

GMP grundkurs 9 september 21 online Samarbete med 
PlantVision 
Digitalt via Zoom p.g.a. 
covid-19 

AW Molnet-lösningar inom life-science + AI 6 oktober 44 online Digitalt via Zoom p.g.a. 
covid-19 

GAMP - Kvalitetssäkring av datoriserade 
system 

7 oktober  44 online Samarbete med 
PlantVision 
Digitalt via Zoom p.g.a. 
covid-19 

QA-release i praktiken 12 novenber 36* Ny kurs 

Validering & kvalificering 24-25 
november 

12* Samarbete med 
PlantVision 

*antal anmälda 12 oktober 2020 – båda de planerade kurserna kommer att bli digitala via Zoom p.g.a. 
covid-19. 
 
 
 
 



 
 
 
 

   
 

 

Deltagande i centrala aktiviteter och möten 
Per Nilsson deltog vid ordförandekonferens 7-8 februari 2020 samt krets- och sektionsråd 18 september 
2020. 
 
Vid det digitala fullmäktigemötet 15-16 maj 2020 representerades sektionen av Per Nilsson och Anne 
Fladvad. 
 
 
Övrigt 
De senaste åren har Apotekarsocieteten/Läkemedelsakademin samarbetet med PlantVision för att kunna 
erbjuda ett större kursutbud. Den minnesgode kanske kommer ihåg att vi för ett par år sedan hade vikande 
deltagarantal på ett antal kurser inom områden som kvalificering/validering, datoriserade system m.m. och 
att vi då startade ett samarbete med PlantVision för att ge varandra ömsesidig draghjälp och fortsatt kunna 
erbjuda utbildningar på svenska inom dessa områden. Just att erbjuda utbildningar på svenska är något som 
vi tror är viktigt och fortsatt vill prioritera. Samarbetet har fungerat och genererat i stort önskat utfall varför 
det avses fortsätta även 2021. 
 
I och med att sektionsstyrelsen till stor del kunnat släppa engagemanget i de kurser där det samarbetas med 
PlantVision har möjlighet frigjorts till att utveckla en ny utbildning – QA release i praktiken. Denna kommer 
att ges första gången under november och har under utvecklingen engagerat en stor del av styrelsen liksom 
ett antal medlemmar. Vi håller alla tummarna för att denna utbildning blir lika framgångsrik som vi hoppas 
och tror. 
 
 
 
 
Alsike den 12 oktober 2020 
 
För styrelsen 
 
Per Nilsson 

Ordförande i Sektionen för Tillverkning och Kvalitetssäkring  
  

 


