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Kosmetika - regelverket och senaste nytt 

Utbildningshösten på KTF rivstartar med en matnyttig och innehållsrik 
utbildning om kosmetika. Här navigerar vi i de regler och lagar som 
kosmetikaförordningen innebär och tar även upp aktuella ämnen som:  

 Microplaster – ett miljöhot? 

 Palmolja – var ligger landet? 

 Konservering i kölvattnet av isothiazolinoner och parabener 

 Micellär rengöring – så funkar det 

 Antiperspiranter och deodoranter – aluminium, parfym eller svettlukt 

Den 11 juli 2013 trädde kosmetikaförordningen i kraft och högre krav blev en 
realitet för alla parter inom kosmetikaindustrin. Att förstå och uppfylla kraven i 
den nya lagstiftningen kan upplevas svårt för både erfarna och nya aktörer. 
Läkemedelsverket planerar under de kommande åren att bedriva en 
kontinuerlig tillsyn avseende tillverkningsförhållanden, säkerhetsrapportens 
innehåll och utformning samt produktmärkning. KTF anordnar därför en 
heldagsutbildning om kosmetik där förmiddagen ger fokus på hur man på 
bästa sätt uppfyller lagstiftningens krav avseende dessa punkter. 

Eftermiddagen kommer vi därför att ägna åt hur man anmäler sina produkter i 
CPNP, utreder oönskade effekter samt KTFs rekommendationer för märkning 
och marknadsföring. Därefter diskuteras och nyanseras frågorna om 
mikroplaster, palmolja, konservering, rengöring samt antiperspiranter och 
deodoranter. 

Utbildningen vänder sig till tillverkare, importörer, distributörer, återförsäljare 
och andra intressenter som vill lära sig mer om hur man uppfyller 
lagstiftningens krav samt hålla sig uppdaterad på senaste nytt kring vanliga 
ingredienser i kosmetiska produkter. 

Föreläsare 

    
Jennie 
Andersson, 
Toxikolog,  
Toxintelligence 

Pär Svahnberg, 
Kemist,  
Toxintelligence 

Hanna Lassus, 
Expertkonsult 
kosmetika,  
Dermatox 

Olof Holmer, 
VD,  
KTF 
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Utbildningsprogram 
 

Tid Innehåll 

09.00-09.30 Registrering och kaffe 

09.30-11.00 Säkerhetsbedömning av kosmetiska produkter 

Hanna Lassus 

11.00-11.30 God tillverkningssed (GMP) för kosmetika – Vad innebär det? 

Hanna Lassus 

11.30-12.30 Lunch 

12.30-13.30 Anmälan till CPNP och utredning av oönskade effekter – Hur gör 
man? 

Jennie Andersson 

13.30-14.00 Märkning och marknadsföring av kosmetiska produkter – 
Gränsdragning mot medicinteknik och läkemedel. Vilka språkkrav 
finns? Vad är särskilt viktigt att tänka på? 

Pär Svahnberg  

14.00-14.30 Kaffe 

14.30-16.00 Aktuella ingrediensdiskussioner: 

- Mikroplaster i skrubbprodukter. Är det rimligt att 
kosmetikabranschen får utstå så mycket kritik om 
mikroplaster? 

- Palmolja – en uppdatering om KTFs engagemang i frågan 
- Konservering i kölvattnet av isothiazolinoner och parabener  
- Micellär rengöring – så funkar det  
- Antiperspiranter och deodoranter – aluminium, parfym eller 

svettlukt 

 

  

Viktig information 
 
Pris 
Heldag: 4500 SEK för medlemmar, 5500 SEK för icke medlemmar 
För dig som endast vill delta från 14.30: 900 SEK för medlemmar, 1500 
SEK för icke medlemmar. Journalister gratis. 
Utbildningsmaterial, lunch och kaffe ingår.  
Lagstadgad moms tillkommer.  
 
Tid & Plats 
Styrelserummet, Näringslivets Hus, Storgatan 19 (T-bana Östermalmstorg)  
13 oktober 2015 kl. 9.00 – 16.00  
Anmälan sker via formuläret på branschutbildare.se senast 6 oktober.  
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Övrigt 
 
Kursintyg utfärdas till deltagarna. 
 
Vid återbud senare än 1 vecka före kursstart eller vid uteblivet deltagande 
debiteras full avgift. Det går bra att utse ersättare vid förhinder. 
 
Vid fulltecknad kurs eller för få deltagare vid anmälningstidens slut förbehåller 
vi oss rätten att ställa in kursen resp. att få återkomma med nytt kurstillfälle. 
 
Vid frågor, kontakta: lorena.costa@ktf.se 
 
Mer information finns på www.branschutbildare.se  

mailto:lorena.costa@ktf.se
http://www.branschutbildare.se/

