
Biografi 
 
Mats Valli är grundare av och verkställande direktör för 
Valli Consulting AB, ett företag som specialiserat sig på 
att erbjuda råd och utbildning inom projektledning, kva-
litetssystem och effektiviseringsarbete. 
 
Mats har doktorerat i kemi och har levt och arbetat i 
Japan som forskare och universitetslärare i analytisk 
kemi i flera år. Förutom ett intresse för det japanska 
språket har Mats intresse för kulturen sporrat honom 
attraktivt ta till sig och implementera “Kaizen” (en metod 
för ständiga förbättringar) både i sitt personliga och pro-
fessionella liv. 
 
Innan Mats grundade Valli Consulting AB arbetade han 
för Pfizer Health AB i Stockholm-Uppsala. Under hans 
mer än ett decennium långa anställning hos Pfizer har 
Mats hållit många interna utbildningar. Han har haft 
både forsknings- och chefspositioner inom företaget. 
Genom att bygga på sina erfarenheter har Mats spelat en 
viktig roll i ledning och implementering av många stor-
skaliga projekt. 
 
Mats har vid åtskilliga tillfällen inbjudits att föreläsa i 
analytiska tekniker och kvalitetsfrågor inom läkmedels-
industrin. 
 

Utbildningar 
 
Vi erbjuder utbildningar inom följande områden: 
 
Projektledning, Lean Production etc. 
• Projektledning 
• Introduktion till Sex Sigma 
• Lean Laboratories 
• Kaizen 
• Introduktion av Nyckeltal 

Statistik och Kemi 
• Statistik för laboratoriet 
• Multivariat data analys 

Kvalitet 
• cGMP inom kvalitetslaboratoriet 
• 21 CFR Part 11 för elektroniska system 
• Att överleva en kvalitetsinspektion 

 
Kundspecifik utbildning erbjuds på begäran. 
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Valli Consulting AB är ett Uppsala-baserat företag som 
grundades år 2007. Företagets grundare har över ett 
decennium av erfarenheter inom den farmaceutiska in-
dustrin med särskilt fokus på kvalitetssystem, effektivi-
seringsarbete och projektledning. 

 
Valli Consulting AB’s uppdrag är primärt fokuserade på 
farmaceutisk, bio-tech och kemisk industri, både lokalt 
och internationellt. Förutom konsultverksamheten er-
bjuder vi också utbildning i anslutning till våra kärn-
områden. 

 
Företagets målsättning är att dra nytta av dess tidigare 
erfarenheter för att erbjuda högsta möjliga kvalitet i råd-
givning och utbildning till företag inom projektledning, 
arbete under kvalitetssystem och produktivitetsförbätt-
ring.  

 
Vi har lång erfarenhet av att leda större projekt, såsom 
omlokalisering och ombyggnation av laboratorier, om-
strukturering av dokumentationssystem, introduktion av 
IT-system, effektivitetsförbättring och arbete under 
cGMP (current Good Manufacturing Practice) i enlighet 
med regelverk utfärdade av myndigheter såsom Ameri-
kanska FDA (Food and Drug Administration) och Euro-
peiska läkemedelsmyndigheter. 

 
Valli Consulting AB erbjuder skräddarsydda lösningar 
för varje enskilt projekt med största professionalism och 
precision. Våra konsulter kommer personligen att över-
vaka och ge råd om en klients behov, vilket tillförsäkrar 
att den mest lämpliga lösningen implementeras och in-
förs. 

 
Besök gärna vår hemsida www.valli.se eller kontakta 
oss för professionell rådgivning om hur vi kan tillgodose 
era behov av förbättring och utveckling av kvalitet och 
produktivitet.  
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cGMP Stöd 
 
Valli Consulting AB har över 10 års erfarenhet av arbete 
under ”current Good Manufacturing Practice” (cGMP) 
reglering, ISO reglering och ICH riktlinjer, samt över sex 
år som ansvarig för kvalitetssystemen inom QC labora-
toriet hos Pfizer Health AB i Uppsala. 

  
Vi har erfarenhet av deltagande i, och att stå som värd 
för, ett flertal kvalitetsinspektioner av myndigheter och 
andra kontrollerande organ, inkluderande svenska Läke-
medelsverket och amerikanska Food and Drug Admi-
nistration (FDA). Vi har också deltagit i inspektioner av 
leverantörer av inkommande material. Vid ett flertal till-
fällen har vi föreläst i cGMP frågor, inkluderande 21 CFR 
Part 11 rörande elektroniska system. 

 
Valli Consulting AB kan hjälpa till och ge råd om ska-
pandet och underhållandet av kvalitetssystem, inklude-
rande ämnen såsom dokumentationsprocesser, änd-
ringskontroll och avvikelsehantering.  

 
Vi erbjuder en samlande kontakt för våra värdetill-
förande tjänster, från förberedelse inför inspektioner av 
reglerande myndigheter, hjälp och råd under reglerande 
myndigheters inspektioner, genomför förinspektioner, 
erbjuder utbildning i cGMP och andra kvalitetssystem, 
till design och förbättringar av kundens egna kvalitets-
system. 

 

 

Lean Production 
 
Valli Consulting AB är erfarna i att bygga ”lean proces-
ses”, inkluderande ”lean laboratories”. Vi arbetar med 
koncept såsom Värdeflödeskartläggning, Kaizen, Fem S, 
JIT (Just-In-Time) och ”Lean Production”. 
 
Vi kan förbättra effektiviteten inom laboratorier och 
andra affärsområden, samt introducera en kultur av 
ständiga förbättringar. Valli Consulting AB’s konsulter 
är även utbildade i Sex Sigma. 
 

 

Projektledning 
 
Valli Consulting AB har relevanta erfarenheter av pro-
jektledning och deltagande i många stora projekt. Vi har 
bland annat deltagit i projekt såsom: 
 
• Implementering av ett Laboratory Information Mana-

gement System (LIMS) inom kvalitetslaboratorier och 
kvalitetsavdelningar 

• Omstrukturering av analysmetoder och kvalitets-
specifikationer 

• Överföring av analysmetoder mellan laboratorier 
inom Europa och mellan Europa och USA 

• Överföring av kunskap mellan laboratorier 
• Planering av nya laboratorier, inklusive logistiken 
• Omlokalisering av laboratorier till nya lokaler 
• Nedstängning av laboratorier och produktionsverk-

samhet 
• Förbättring av laboratoriers effektivitet genom plane-

ringssystem 
• Introduktion av datoriserade system 

 
Vi är utbildade i projektledning, inkluderande koncept 
såsom Sex Sigma, Kaizen och Lean Manufacturing. Vi 
har också mångårig erfarenhet av arbete som linjechefer. 

 

 


