
 

CANEA har kompetens och erfarenhet för att hjälpa er ta ett helhetsgrepp på verksamheten från strategiutveckling till 
genomförande av konkreta, operativa förbättringar. Vi hjälper er hela vägen, från analys till införande. Våra erfarna 
konsulter har genom åren hjälpt hundratals organisationer till en mer lönsam och effektiv verksamhet. 

 

  

Specialistkompetenser 
• Processutveckling 

• Ledningssystem 

• Kvalitetsutveckling 

• Verksamhetsutveckling 
 

Tidigare erfarenhet 
• Scania AB - fordon 

• AstraZeneca AB – life science 

• Sobi AB – life science 

• Inceptua – life science 

• Orexo AB – life science 

• Brookhaven Instruments AB – life science 

• APL AB – life science 

• Pfizer AB – life science 

Annica Ho 
M.Sc.  B.Sc. 

 Managementkonsult 

Presentation 
Annica Ho är en väldigt driven managementkonsult med en flerårig 
bakgrund från bl.a. läkemedelsindustrin. Hon har varit verksam inom 
framförallt kvalitets- och process-utveckling för processer såsom 
distribution, kvalitet och lagefterlevnad. Senast kommer Annica från ett 
längre uppdrag inom fordonsindustrin där hon framgångsrikt planerat 
och lett tvärfunktionella utvecklingsprojekt. 

Annica har i grunden en dubbelexamen inom biomedicin samt 
verksamhetsutveckling och ledning. Hon brinner för 
verksamhetsutveckling och att få motivera och driva verksamheter 
framåt. Annica är en mycket omtyckt konsult som värdesätter långsiktiga 
kundrelationer. 

Exempel på konsultuppdrag 
• Prov- och objektledare hos Scania. Tvärfunktionell planering, styrning och 

uppföljning av utvecklingsprojekt inom elektriska framdrivningssystem. Även 
kartläggning och förbättring av processer, rutiner, agila arbetssätt, etc för att 
säkerställa adekvata och effektiva lösningar för verksamheten. 

• Kartläggning och utveckling av AstraZenecas process för import och frisläppning 
av covid-19-läkemedel inom EU enligt rådande regelverk.  

• Investeringsprojekt hos AstraZeneca med syfte att starta en ny produktionslinje 
för den europeiska marknaden.  

• Kartläggning och integration av arbetsuppgifter och processer gällande 
distribution av studieläkemedel till följd av en sammanslagning av tre företag 
verksamma inom life science. 

• Genomgående gap-analys av Orexos rådande farmakovigilanssystem mot 
gällande regelverk och standarder som t.ex. Good Pharmacovigilance Practices. 
Syftet med analysen var att identifiera eventuella brister, åtgärder och 
förbättringsmöjligheter. 

• Driva och vidareutveckla Orexos hållbarhetsarbete genom att formulera 
hållbarhetsmål, upprätta handlingsplaner samt projektleda. Uppdraget 
omfattade projekt inom områden såsom styrning, antikorruption, mänskliga 
rättigheter, arbetsmiljö och miljö. 

• Implementation av kvalitetsledningssystem hos företag verksamma inom life 
science. Genomgående kartläggning av företagens verksamhetsprocesser, 
ansvarsområden och andra relevanta aspekter. 
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