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MEDICO

DANMARKS STØRSTE
ERHVERVSOMRÅDE
Vær med til at højne kvaliteten inden for den medicinalin-
dustrielle og bioteknologiske produktion.

Medicinalindustrien omfatter virksomheder, der fremstil-
ler farmaceutiske råvarer, færdige produkter og udstyr 
til sundhedssektoren. Det er den industri, der fremstiller 
størstedelen af vores medicin - både den kemiske (tab-
letter, væsker, cremer m.m.) og den biologiske (vacciner, 
antistoffer, hormoner m.m.).

Uddannelsen er til dig, som ønsker at arbejde inden for 
medicinalindustriel produktion, og giver dig en viden om 
branchen, fremstillingsproces og kvalitetskontrol af medi-
cinale produkter. Du lærer at medvirke ved produktion og 
kontrol, samt at følge forskrifter og instrukser. Du kommer 
igennem GMP regler og ISO standarder, personlig hygiejne 
og lærer at arbejde under de forskrifter (SOP’er), som der 
kræves, når du skal arbejde i et rent og til tider helt sterilt 
miljø.

Vi har landets bedste undervisningsfaciliteter, da vores 
ren-rum er helt unikke, og opfylder industriens GMP stan-
darder.

 

Se bagsiden for fagbeskrivelser.

INTRODUKTION TIL
MEDICINALINDUSTRIEN

JOBMULIGHEDER
Jobområdet omfatter opgaver i forbindelse 
med medicinalindustriel produktion af læge-
midler og produktion af medicinske produkter 
og -hjælpemidler til anvendelse inden for 
diagnosticering, forebyggelse, behandling og 
lindring af sygdomme samt kompensation for 
skader eller handicap.  

DELTAGERPROFIL
Uddannelsen henvender sig til alle – både 
faglærte og ufaglærte. Det er vigtigt, at du er 
omhyggelig, kan lide at lave grundig dokumen-
tation og kan arbejde i styrede systemer. 

29 dage - kr. 3.596,-.
Ring på telefon 48 29 00 00.
Få mere at vide på unord.dk



INTRO TIL MEDICO

AMU Titel *1)  
Pris kr.

*2) 
Pris kr.

49377 Sikker adfærd i produktionen  //  1 dag
Du lærer at medvirke til udvikling af et sikkert adfærdsmiljø og samarbejde i produktionsvirksomhe-
der, samt at anvende en funktionel model for adfærdsregulering.

124,00 790,00

49284 Medicinalindustriel produktion GMP1  //  5 dage.
Du lærer på et grundlæggende niveau at arbejde i branchen og dokumentere efter gældende 
GMP-regler. De vigtigste redskaber ’Standard Operating Procedures’ (SOP), samt produktionsdata i 
batchdokumentationen. Du bliver introduceret til mikrobiologi, hygiejne og sterilisationsteknikker. Du 
lærer også, hvordan du håndterer råvarer, emballage og færdigvarer korrekt.

620,00 4.219,75

49323 Fremstilling af sterile lægemidler, Steril 1  //  5 dage
Du kan efter deltagelse på kurset efterleve de krav, som sterilproduktion stiller til personlig hygiejne, 
sluseadfærd og arbejdsteknik i forbindelse med sterilproduktion, herunder sterile omklædningspro-
cedurer og anvendelse af aseptiske rengøringsprocedurer samt klargøre udstyr til sterilisation.

620,00 4.219,75 

49324 Fremstilling af steril batch, Steril 2  //  10 dage
Du lærer, at varetage fremstilling af en steril batch efter GMP forskrifter, herunder foretage korrekt 
håndtering af sterile råvarer, primær emballage, formuleringer og dispenseringsformer. Du lærer at 
planlægge, gennemføre og optimere en steril produktion.

1.240,00 8.219,50

49293 GMP i praksis, GMP2  //  3 dage
Du lærer at deltage i selvinspektion/intern audit som et værktøj til at forbedre kvaliteten ved fremstil-
ling af lægemidler. Du lærer også at registrere og rapportere afvigelser og medvirke til, at afvigelser 
ikke opstår igen.

372,00 1.819,50

40919 Kvalitetskontrol for medicooperatører  //  5 dage
Kvalitetskontrol i relation til produktion af medico produkter og devices / medicinsk udstyr.
Du lærer at efterleve de krav, der stilles til stikprøvekontrol, testning og rapportering i forbindelse 
med kvalitetskontrol. Du får forståelse for specifikationer og tegninger, samt kendskab til grundlæg-
gende kalibrering og validering. 

620,00 4.219,75

*1)  Pris: Hvis du ikke har en længerevarende videregående uddannelse, efter evt. en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse, kan du deltage på di-
verse arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) til den angivne pris. Der kan søges tilskud til lønrefusion (VEU-godtgørelse), på op til 871 kr. pr. dag efter gældende 
regler. *2)  Pris: Hvis du en længerevarende videregående uddannelse, kan du deltage på diverse arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) til den angivne pris. 
Hvis du er ledig, skal du kontakte dit jobcenter, som afholder udgiften til uddannelsen. For yderligere oplysninger, målgruppe, priser m.m., se unord.dk. Vi 
tager forbehold for lovgivningsmæssige ændringer, der kan have indflydelse på indhold, pris og varighed.

Uddannelsen kan gennemføres samlet på 29 dage eller kan tages som enkeltstående fag. 
Det anbefales, at man tager dem i nævnte rækkefølge.

OM OS
Hvert år kompetenceudvikler vi mere end 10.000 kursister. Og det er 
ikke tilfældigt, at så mange vælger os. På U/NORD opkvalificerer vi 
medarbejdere gennem uddannelsesforløb, som er målrettet virksom-
hedens behov og det danske erhvervsliv. Vores faguddannede profes-
sionelle undervisere og det øvrige personale er altid klar til at give dig 
en god oplevelse. 

KOMPETENCEUDVIKLING PÅ ALLE NIVEAUER
Vi kan tilbyde kompetenceudviklingsforløb på alle niveauer – lige fra 
den ufaglærte i produktionen til direktører og afdelingschefer på 
ledelsesgangen og palletten er bred. Vi har en stor produktporte-
følge af arbejdsmarkedsuddannelser, som vi kan tilbyde dig og dine 
medarbejdere. 

Vi tilbyder blandt andet kompetenceudvikling inden for følgende 
områder:

 → Ledelse.
 → Transport.
 → Personlig udvikling & HR.
 → It & Administration.

NYSGERRIG?
Vil du vide mere om dine muligheder, så kontakt:
Svend-Ove A. Pedersen T. 24 86 99 05 / M. svop@unord.dk
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