Medlemsnytt Juni 2020

Hej SARQA Medlem!
Denna vår har varit lite annorlunda, med distansering och möten via internet istället för personliga möten.
Detsamma gällde vårt årsmöte. Seminarier fick ställas in och årsmötet hölls online den 26 mars.
Det enda som är som vanligt är att tiden går fort. Nu är det sommar och snart semester.
Här kommer lite uppdateringar och du hittar också information på vår hemsida, www.sarqa.com som
vanligt.
Genomförda aktiviteter
Innan årsmötet var det nätverksträff den 5 mars i Lund. Presentationen om framtidens vård finns på
medlemssidan http://www.sarqa.com/medlemssida/. Har du glömt inloggningen - skicka ett e-mail till
medlem@sarqa.com.

För dig som inte var med på årsmötet är här infomration om vilka som blev invalda i 2020/2021 års styrelse:
Ordf: Maygon Wendel Lesenius, Design Control Specialist hos Ferring Pharmaceuticals A/S. Arbetar med
kombinations produkter.
Vice ordf: Katarina Eriksson, Head of QA, Kemiska Processer och Läkemedel, RISE Research Institutes of
Sweden. GXP erfarenhet.
Avgående ordf: Johan Hellfalk, Quality manager hos Sigma Connectivity. Kan Design Control.
Kassör: Erika Egrelius, Sr. QA specialist och lead auditor,Egrelius Quality Consulting AB. Kan QMS och MedTech.
Sekreterare: Kerstin Annas, Head of QA Sverige Pharma Relations AB. Fokus på GDP/GMP support samt audits
för små bolag.
Ledamot: Ing-Marie Ahl, Quality Leader, Cenova AB. Kan Medtech, QMS och ATMP.
Ledamot: Helena Fröstadius, Prudensa Consulting AB, konsult inom kvalitetssäkring och utbildning (GXP).
Ledamot: Katarina Holmström, Prevas, Senior consultant Quality Management
Jag vill passa på att tacka den tidigare styrelsen för sitt arbete under det gångna året. Den nya styrelsen har
startat sitt arbete, men pga. Covid-19 har vi inte kunnat planera verksamheten som tidigare.

Kommande aktivitieter
Styrelsen kommer att skicka ut en kort enkät till samtliga medlemmar. Syftet med enkäten är att ta fram ett
underlag för att kunna utveckla SARQAs verksamhet i enlighet med dina önskemål som medlem. Men för att
göra det måste vi veta vad du tycker, så vi hoppas du vill ta dig tiden att fylla i enkäten.
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Vi arbetar vidare med förberedelserna inför höstmötet, tillsammans med Dansk Kvalitetssikringsgruppe (DKG),
som är planerat i Köpenhamn den 17 nov – Ensuring quality, it all comes down to collaboration. Mer
information kommer skickas ut.
Som läget är nu ligger nätverksträffar tyvärr nere, men vi försöker titta framåt och hitta alternativ. Berätta för
oss om lämpliga fokusområden och teman. Som tidigare kan du nå oss på medlem@sarqa.com eller via Slack.
Om du inte redan har en inbjudan till Slack hör av dig på e-mailadressen så ordnar vi det. Slack ger dig
möjlighet till ett kontaktnät, som kan vara bra att ha. Slack ger även möjlighet till forum för specifika ämnen.
Det finns också en SARQA LinkedIn-grupp där man kan ställa frågor.

SARQA medlem
Det finns givetvis fortfarande möjlighet att söka stipendium (att delta i systerföreningars evenemang
prioriteras) även om de flesta evenemang ligger nere. Vi hoppas på 2021.
Förutsättningen för att kunna skapa event, seminarier, konferenser och stödja benchmarkinggrupper är att du
som medlem betalar medlemsavgiften. Vi är ett nätverk av 150 personer med intresse, kunskap och erfarenhet
av kvalitetsfrågor. Betalar gör man lättast via Swish till 123 318 0015 eller SARQA bankgiro 5226-4553 (ange
ditt namn vid inbetalning). Du hittar även informationen på hemsidan www.sarqa.com.

Aktivare medlemmar
Visserligen är det distansering som gäller just nu, men vi behöver titta på alternativ och möjligheter samt
planera för morgondagen. För att göra det behöver vi stöd från dig. Du som enskild medlem kan bl a bidra
med:
•

Föreslå, ge tips och hjälpa till med framtida nätverksträffar och seminarier – tema/lokal/föreläsare.

•

Rekrytera nya medlemmar.

•

Föreslå och aktivt delta i bildandet av benchmarkinggrupper.

Just nu söker styrelsen någon som framåt kan ägna lite tid då och då åt vår LinkedIngrupp och support för
hemsidan. Vill du veta mer detaljer? Ta kontakt med oss via mail eller Slack.
Världen står inte stilla trots Covid-19 bakom varje hörn. Bland annat kommer en ny version av ISO/TR 24971
och så är MDR uppskjutet ett år. Nya frågeställningar och förändringar dyker upp hela tiden. Vi i styrelsen
hoppas att SARQA kan ge dig som medlem stöd på vägen.
För SARQAs styrelse
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