
  

12 juni 2018, Stockholm

 
Partihandelsdagen 2018 

Temadagen belyser de allmänna villkoren för partihandel (marknads-
bolag, distributörer m.fl.). Vilka krav och utmaningar ställs du inför 
som innehavare av partihandelstillstånd? Vilket ansvar och vilka 
befogenheter har du? 

Påverka innehållet genom att skicka in din fråga i förväg. Under dagen kommer det att ges tillfällen 
att diskutera och ställa frågor. 

Målgrupp

Partihandelsdagen 2018 vänder sig till dig som är sakkunnig för partihandel eller jobbar inom 
supply chain. Dagen är också av intresse för dig som arbetar med läkemedelsdistribution. Du är 
verksam inom marknadsbolag, distribution eller konsultföretag.

Programinnehåll

✚✚ Riskbedömning av transporter – bygga kvalitetssystem kring detta 
✚✚ Serialisering 
✚✚ Import/export från ett GDP perspektiv 
✚✚ Restnotering 
✚✚ Inspektionsfynd GDP 
✚✚ Avvikelsehantering/CAPA 

Med reservation för ändringar!

Medverkanden

Anna Beckman Gyllenstrand, Läkemedelsverket, Uppsala; Anna Berg, AstraZeneca, Södertälje; 
Elin Gisterå, Merck, Sharp & Dohme (Sweden) AB, Stockholm; Emil Schwan, Läkemedelsverket, 
Uppsala; Eva Jansson, PlantVision, Stockholm; Staffan Widengren, Recipharm AB, Stockholm.

Utbildningar som gör skillnad

Kvalitet, GMP, Tillverkning, GDP



Tid och plats

Temadagen äger rum på World Trade Centre, Kungsbron 1, Stockholm den 12 juni 2018. 
Registrering från kl. 09.00 och programmet börjar 09.30.

Deltagaravgift

Deltagaravgiften är 4.900 kr vid anmälan t o m 11 maj 2018. Efter detta datum 6.300 kr. 
Deltagaravgiften inkluderar deltagarbevis, för- och eftermiddagskaffe samt lunch.

Programkommitté

Lia Uppfeldt, Medical Need; Camilla Modorato, Tamro; Kristina Bergman, QAP; Sylvia Packham, 
Läkemedelsakademin.

Anmälan, bekräftelse, avbokning
Antagning sker i den turordning anmälan kommer in. Inom en vecka får du bekräftelse. Avbokning 
kan ske utan avgift fram till 30 dagar före utbildningsdagens start. Därefter debiteras enligt våra 
avbokningsregler, som finns på vår hemsida. Avbokning ska ske skriftligt.

B
Sverige

Porto betalt

Port payé

Upplysningar

Lovisa Andersson, projektadministratör, tel +46(0)8-723 50 22,  
lovisa.andersson@lakemedelsakademin.se eller Sylvia Packham, projektledare,  
tel +46(0)8-723 50 04, sylvia.packham@lakemedelsakademin.se.

Anmäl dig via lakemedelsakademin.se
Lägre avgift vid tidig anmälan. 

Läkemedelsakademin – en del av Apotekarsocieteten som verkar för en bra utveckling och 
användning av läkemedel. Välkommen som medlem på apotekarsocieteten.se


