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Mediteq Forum Digital Träff 

 - Skryt rätt, med vett på din etikett 

Mediteq Forum bjuder in dig till en träff om ämnesområdet 
Märkning och Information till användaren. Under eftermiddagen 
kommer vi att titta närmare på det senaste inom standarder och 
regelverkskrav, både vad det gäller symboler, instruktioner och 
övrig produktinformation. Du kommer även få mer praktiska 
inslag och erfarenheter kring hur man kan arbeta med etiketter 
och märkning på ett marknadsmässigt sätt. Vi får träffa Christian 
Grönlund och Susanne Lindholm från Wellspect AB som delar 
med sig av praktiska erfarenheter och insikter.  

Under den inledande delen av eftermiddagen uppmuntrar vi 
er att bjuda in deltagare från ert företag som jobbar i nära 
kundrelationer på marknadssidan. 
 
När: 24 mars 2022 kl. 13.00 - 17.00 

Plats: Digitalt 

Anmälan: Klicka här 

 
13.00 Inledning och presentation - Mediteq Forum och gäster 

13.10 Varför är märkning och information så vitalt för medicin-
tekniska produkter? Och hur mycket får man skryta om 
sina medicintekniska produkter?  

13.45 Utdrag från verkligheten 

14.30 Övningar – Gissa Symbolen! och Finn 5 fel! 

 Eftermiddagsfika  

15.00 Vad innebär de nya standarderna ISO 15223:2021 och  
ISO 20417:2021?  

16.00 – 17.00 Diskussion och frågor från deltagarna 

Har ni frågor inom ämnet, som ni gärna vill diskutera eller få svar på vid 
den här träffen? Fyll i dem när du anmäler dig.  

 
Välkomna! 
Matilda Eriksson och Petra Rosén 
Facilitatorer, Mediteq Forum  
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Presentation av dagens gäster 
 
 
 

Christian Grönlund,  
Market Labeling Manager på Global 
Marketing,  
Urology Platform, Wellspect. 
 
Christian har arbetat på Wellspect i dryga 20 år och har 
kunskap och lång erfarenhet av labeling bl.a från sina 
roller som arbetsledare, projektledare men även från 
förbättringsarbete med interna processer och 
ändringshantering av produkter. 
 
I sin roll som Labeling Manager ansvarar han för all 
märkning som finns på produkterna både globalt och för 
marknadsanpassningar till lokala krav så att märkningen 
kan göras på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. 
 
 
 
 

 

Susanne Lindholm, 
Global Product Manager, Global Marketing,  
Platform Urology, Wellspect.  
 
Susanne är produktchef och ansvarar för LoFric Sense 
och LoFric Elle som är två av Wellspects intermittenta 
urinkatetrar speciellt framtagna för kvinnor.  
Susanne arbetar på Wellspect sedan 2008 och har bl.a 
haft roller som Medical Affairs och klinisk prövningsledare 
och är numera produktchef.  

 

 

file://SVERKER/gemensam/Mediteq%20Forum/Mallar%20-%20Mediteq%20Forum/www.mediteq.se

