
Alle forløb fi ndes på positivlisten.

Uddannelsesforløb Dage Start Slut Sted

Sikker adfærd i produktionen
Du lærer at medvirke til udvikling af et sikkert adfærdsmiljø og samarbejde i produktions-
virksomheder, samt at anvende en funktionel model for adfærdsregulering.

1 Ingen enkelte forløb Hillerød

Medicinalindustriel produktion GMP1 
Du lærer på et grundlæggende niveau at arbejde i branchen og dokumentere efter gæl-
dende GMP-regler. De vigtigste redskaber ’Standard Operating Procedures’ (SOP), samt 
produktionsdata i batchdokumentationen. Du bliver introduceret til mikrobiologi, hygiej-
ne og sterilisationsteknikker. Du lærer også, hvordan du håndterer råvarer, emballage og 
færdigvarer korrekt.

5 20.01.20 24.01.20 Hillerød

02.03.20 06.03.20

22.06.20 26.06.20

24.08.20 28.08.20

Fremstilling af sterile lægemidler, Steril 1  
Du kan efter deltagelse på kurset efterleve de krav, som sterilproduktion stiller til person-
lig hygiejne, sluseadfærd og arbejdsteknik i forbindelse med sterilproduktion, herunder 
sterile omklædningsprocedurer og anvendelse af aseptiske rengøringsprocedurer samt 
klargøre udstyr til sterilisation.

5 17.02.20 21.02.20 Hillerød

30.03.20 03.04.20

25.05.20 29.05.20

28.09.20 02.10.20

Fremstilling af steril batch, Steril 2 
Du lærer, at varetage fremstilling af en steril batch efter GMP forskrifter, herunder fore-
tage korrekt håndtering af sterile råvarer, primær emballage, formuleringer og dispense-
ringsformer. Du lærer at planlægge, gennemføre og optimere en steril produktion.

10 24.02.20 06.03.20 Hillerød

20.04.20 01.05.20

03.08.20 14.08.20

23.11.20 04.12.20

GMP i praksis, GMP2 
Du lærer at deltage i selvinspektion/intern audit som et værktøj til at forbedre kvaliteten 
ved fremstilling af lægemidler. Du lærer også at registrere og rapportere afvigelser og 
medvirke til, at afvigelser ikke opstår igen.

3 27.01.20 29.01.20 Hillerød

04.05.20 06.05.20

17.08.20 19.08.20

14.12.20 16.12.20

Kvalitetskontrol for medicooperatører 
Kvalitetskontrol i relation til produktion af medico produkter og devices / medicinsk ud-
styr. Du lærer at efterleve de krav, der stilles til stikprøvekontrol, testning og rapportering 
i forbindelse med kvalitetskontrol. Du får forståelse for specifi kationer og tegninger, samt 
kendskab til grundlæggende kalibrering og validering. 

5 09.03.20 13.03.20 Hillerød

11.05.20 15.05.20

21.09.20 25.09.20

07.12.20 11.12.20

6 UGERS FORLØB - SAMLET 29 06.01.20 13.02.20 Hillerød

09.03.20 24.04.20

11.05.20 24.06.20

10.08.20 17.09.20

19.10.20 26.11.20
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