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Nyhetsbrev
I Swedacs nyhetsbrev får du ta del av det senaste om myndigheten, ackreditering,
reglerad mätteknik och marknadskontroll.
Vill du läsa om något särskilt? Hör av dig till Swedac.

Swedac hjälper Jamaica att stärka
utvecklingen av ackreditering
Swedac har fått förnyat förtroende från JANAAC, Jamaicas nationella
ackrediteringsorgan, att stötta landets utveckling av kvalitetsinsfrastukturen. Vi har
intervjuat JANAAC:s verkställande direktör Sharonmae Shirley, som tillsammans med
JANAACS ackrediteringschef Nickoe Boothe-Thompson och ett antal bedömare
besökte Sverige i november för utbyte av kunskap och erfarenheter. Läs mer...

Merih Malmqvist Nilsson om sitt första år som
ordförande för ILAC
Swedacs ställföreträdande generaldirektör Merih Malmqvist Nilsson har nu fullbordat
sitt första år som ordförande för ILAC, den globala samordningsorganisationen för
ackreditering av laboratorier. Vi har intervjuat henne om året som gått, utmaningarna
som varit och om hur hon ser på framtiden inom organisationen. Läs mer...

Fokus på svensk marknadskontroll i Östra
Partnerskapet
Europeiska kommissionen arrangerar varje år en konferens med fokus på
kvalitetsinfrastruktur i det Östra Partnerskapet. Årets fokus var marknadskontroll och
Swedac hade inbjudits för att presentera hur marknadskontrollen är organiserad i
Sverig. Läs mer...

Nya krav när den reviderade standarden för
ackrediteringsorgan införs
Swedac har startat två projekt för att implementera de nya kraven för 17011 –
standarden för ackrediteringsorgan. Läs mer...

Nytt nummer ute nu!
Temat för fjärde numret av Swedac
Magasin är livsmedel. Läs bland annat
om hur Abba kvalitetssäkrar sina
produkter och hur Livsmedelsverket
jobbar mot matfusket. Läs mer...

Ord från generaldirektören

I början av hösten fick Swedac i uppdrag av
regeringen att se över vilka konsekvenser
Storbritanniens utträde ur EU, brexit, kan få för
tillämpningen av tekniska regler för varor.
Peter Strömbäcks blogg

Kalendarium
Upphandlingsdagarna
DATUM: 31 januari - 1 februari 2018
PLATS: Kistamässan, Stockholm

Innovationsriksdagen
DATUM: 10 april - 11 april 2018
PLATS: Borås

Följ oss på

www.swedac.se

