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Man kan mdske undre sig over at vi ikke har benyttet lejligheden til at afholde Srets

generalforsamling som en event hvor vi mddes fysisk. Dertil er svaret at da vi startede

planlagningen, var der stadig restriktioner og det var endnu ikke muligt at booke lokaler. Vi h6ber

pA til naste 5r igen at kunne have en generalforsamling med aktivt fremmOde ogefterfolgende at

kunne mOdes til hyggeligt samver.

Bestyrelsen har afholdt 9 bestyrelsesmoder i lobet af det sidste 6r. Alle moderne har veret
virtuelle moder og desverre ikke som vi h6bede pi med mulighed for at m6des fysisk. I

2A2212023 forventer vi dog at kunne afholde bestyrelsesm6der ved fysisk fremmdde. Vi har

gennem de sidste 2 6r erfaret, at muligheden for at modes virtuelt har veret med til at give

bestyrelsesmedlemmerne lidt mere fleksibilitet omkring at deltage, derfor vil virtuelle m6der ogsi

i fremtiden vere en del af planlagningen af bestyrelsesmoder.

Samarbejdet mellem lndustrielt Farma og medico Forum (lFF) og DKG er stadig aktivt, og IFF

medlemmer har bl.a benyttet sig af DKG's virtuelle medlemsm6der i 2A2L/7A22.

5 Oktober 2021 fik vi endelig afholdt den 9th Scandinavian SARQAIDKG Quality tusurance

Conference i lndustriens Hus. Det var en fantastisk arrangement og vi har ikke fortrudt
beslutningen om at netop muligheden for at netvarke, var en vigtig del af vores konference.

Dette ogsd selvom det betdd at datoen blev flyttet flere gange.

Emnet " Ensuring Quality, it all comes down to collqboration " vat som forventet et rigtig

spandende og bredt emne.

Konference komiteen havde meget professionelt sammensat en ualmindelig god og

sammenhengende agenda hvor der var brugt meget tid pi at vere klar. Det forste indleg
" Humdns in Colloborotian" var et rigtig godt fundament for triden igennem de efterfOlgende

indleg. Det betod at der var mange velforberedte indlagsholder det gik rigtig godt i spand med

hinanden i forhold til indholdet af de enkelte indlag.

lndustriens Hus var med til at skabe rammen om vores konference med et meget hoje niveau af

b6de teknisk udstyr og forplejning.

Jeg vil takke bide konference komiteen og bestyrelsen for dette arrangement som bekreftede pi
bedste vis at "Ensuring Quality, it all comes down to collaboration "

Foruden konferencen er der afholdt 3 medlemsmOder i 2A21,/2022.

Uwe Haag, director at HaaPACS var 16-Aug-2021 inviteret til et virtuelt m/de med emnet "
lnterpretation of the regulotory requirements and expectotions to the volidotion of the

computerized systems used in clinical triols bosed on the EMA docurnent

EMAINS/GCP/467532/2079; Notice to sponsors an validation ond quolificotion of camputerised

systems used in clinicol triols" Under modet blev der ogsi snakket om "Sponsor oversight of

validation status of important systems incl. Sponsor access to the supplier's validation

documentation" Det var et godt mode med mange gode spOrgsm6l.
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30-Nov-202L afholdt DKG et medlemsmode om "dotointegritet med udgangspunkt i PIC/S

GUIDANCE der blev publiceret i juli mdned 202L o9 et nyt OECD Advisory Document (No.22) om

Dataintegritet publiceret i september 2027"

lb Alstrup, Lagemiddelinspektor i GxP lT fra Legemiddelstyrelsen var inviteret til at give et opleg
p5 modet.

Modet var velbesdgt med 59 deltagere og der var mange nye medlemmer der havde fundet vej til
dette mode med det meget spendende ernne.

Pi baggrund af den store interesse for OECD Advisory Document no. 22 om GLP dataintegritet,

blev der afholdt et opfOlgende mode d. 31{an-2021.

FOr modet havde medlemmerne delt sporgsm6l til hvorledes udvalgte afsnit i docment no.22

kunne fortolkes. Det blev et rigtig godt m6de hvor medlemmerne kunne dele deres erfaringer

omkring hvorledes de har fortolket document no.22

Vores budskab til Jer er stadig; kontakt bestyrelsen, hvis I har ideer I onsker at dele eller forslag til
bestyrelsen. I kan skrive en e-mailtil bestyrelse via vores hjemmeside www.dkgqa.com eller

sende en e-mail tilvores e-mail adresse dkg@dkgqa.com.

Det er Jeres Onsker og de emner som interesserer Jer, som kommer pi agendaen. Si del Onsker

om emner til ERFA m6der og emner til mOder med legemiddelstyrelsen i de forskellige grupper,

med bestyrelsen eller de enkelte gruppeformend. Hvis du har mod pi at afholde et mode eller

har et emne, som du gerne vil hore andres mening om, si kontakt gruppeformanden for den

relevante gruppe p3 mail dks@dksqa.com.

Gruppeformendenes navne kan findes pd DKG's hjemmeside www.dksqa.com. hvor du ogsi kan

finde information om, hvad der ellers sker i DKG.

Husk at besOge IFF's hjemmeside www.iff.nu for her at se, orn der skulle vere m6der, der kunne

have Jeres interesse. Husk at I skal oplyse Jeres medlemsnummer ved tilmelding. Hvis I ikke

kender Jeres medlemsnummer s5 er I velkommen til at kontakte os via mail pi dke@dkeqa.com.

Husk at I ogsd kan deltage i arrangementer, der afholdes af SARQA, find info ved at besoge

www.sarqa.com ogfqlg med i Deres kalender.

Begge foreninger giver Jer mulighed for at deltage i moder som omhandler emner som ikke er en

del af DKG's emne katalog.

Til slut vil jeg sige tak til bestyrelse og gruppeformend for den store arbejdsindsats, som I har

bidraget med i det 5r, der er g6et.
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