
 

INVITATION – NYHED 

Q-consult inviterer til Cleanroom EXPO DK  

den 3. og 4. oktober 2018 

på Schæffergården i Gentofte, som vil danne rammen om konferencen i fantastiske lokaliteter både for 

deltagere og udstillere. 

Da der er begrænset pladser, er det vigtigt at tage en hurtig beslutning om deltagelse for dig og dine 

kollegaer og vi belønner den hurtige tilmelding med en rabat på kr. 1000,- ved tilmelding før 1. juli.  

Tilmelding på vedhæftede tilmeldingsblanket eller direkte på www.q-consult.dk.  

Denne konference er målrettet virksomheder med renrums produktion, samt leverandører hertil.  

Der vil være relevante foredrag, bl.a. om den nye Annex 1 til EU GMP´en, en masse andre, samt 

spændende udstillere med relevante nyheder til branchen. Vedlagt program for de 2 dage. 

1. dagen afsluttes med en let 2 retters middag, hvor der er mulighed for branche mingling mellem 

foredragsholdere, udstillere, og deltagere. 

Cleanroom EXPO DK vil være en årlig tilbagevendende begivenhed, især nu hvor R3 Styrelsen har 

besluttet, at det årlige R3 Symposium fra 2019, udelukkende vil blive afholdt i Sverige. 

3. oktober: 

09.00-10.00  Registrering, morgenmad og udstillingsbesøg 

10.00-10.15  Velkomst 

10.15-10.45  Cleanroom teknik – hvordan kommer morgendagens Cleanroom til at se ud 

                                           v/Matts Ramstorp 

10.45-11.30  Kaffepause og udstillingsbesøg 

11.30-12.15  Rengøring i Cleanroom/DFD 

12.15-13.15  Frokost og udstillingsbesøg 

13.30-14.15  Factors to consider when choosing neutralisers for your growth media.  

                                          v/ Andrew Ramage, Cherwell/Dorte Egelund ApS 

14.15-14.45  How to use Real Time Microbial Monitoring in an Isolator v/Brookhaven 

14.45-15.15  Kaffepause og udstillingsbesøg 

 

http://www.q-consult.dk/


15.15-16.15  Annex 1 Revision, impact on Cleanroom design, qualifacation and 

                                          environmental monitoring v/Gordon Farquharson 

16.30-  Middag 

 

4. oktober: 

09.00-10.00  Registrering, morgenmad og udstillingsbesøg 

10.00-10.45  Validering af Cleanroom – fra ide til IQ/OQ v/Jørn Schultz, Brøndum 

10.45-11.15  Kaffepause og udstillingsbesøg 

11.15-12.00  ESD problematikker i renrum– v/Claus Hillker, Zenitech 

12.00-13.00  Frokost og udstillingsbesøg 

13.00-14.00  Developments in new and revised ISO cleanroom standards –  

                                           v/Gordon Farquharson 

14.00-14.45  LAF–kabinetter, Recertificering/flytning/dekontaminering v/Willibald 

14.45-15.15  Kaffepause og udstillingsbesøg 

15.15-15.45  Automatisering med robotter - er det GMP? v/ Ole Aabling Sørensen, OUH 

                                          – Sygehusapotek Fyn  

15.45-16.00  Afrunding v/Leif Sørensen 

 

Prisen for Jeres deltagelse:        Tilmelding før 15/5    Tilmelding efter 

• Deltagelse den 3. oktober incl. Spisning           kr. 2.995,00         kr. 3.995 

• Deltagelse den 4. oktober            kr. 2.695,00         kr. 3.695 

• Deltagelse begge dage            kr. 4.989,00         kr. 5.989 

 

Tilmeld Jer med 2 personer og deltag gratis med en ekstra medarbejder. 

 

Der er følgende inkluderet i ovennævnte priser: 

• Let morgenbrød m/kaffe, te og juice 

• Fri deltagelse i alle konferencens foredrag 

• Formiddag/eftermiddag: kaffe/te/kage/frugt 

• frokost begge udstillingsdage 

• Spændende nyheder fra de deltagende udstillere 

• Et USB stik med alle foredragene 

• En 2 retters menu som afslutning på konferencen den 3. oktober kl. 16.30 med en sidste mulighed 

for at få en snak med udstillerne, foredragsholderne og de øvrige deltagere. 

 

Leif Sørensen har pr. 1. januar etableret virksomheden Q-consult med det formål, at fremme forståelsen for 

arbejdet med Cleanroom teknologien, samt udbrede forståelsen og kendskabet til de standarder og 

retningslinier, der er nødvendige for at sikre en god fremstillingspraksis. Udover denne tilbagevendende 

konference vil Q-consult tilbyde grundlæggende virksomhedstilpassede kurser indenfor kvalitetsstyring, 

interne audit, leverandøraudit, hygiejne og GMP, samt øvrig konsulentbistand som gennemførelse af intern 

audit og leverandør audit, se www.q-consult.dk.  

 

http://www.q-consult.dk/

