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Sammanfattning 
 
Titel:  Effektiv Batchdokumentation 
 
Handledare: Annette Elmqvist 
 
Examinator:  Sven Hamp 
 
Problemformulering: De problemformuleringar varit utgångspunkt för arbetet är: 

• Kan dokumentationen struktureras på ett bättre sätt och 
effektiviseras. 

• Kan befintlig dokumentation delas upp för att skapa 
effektivare flöde 

 
Syfte och mål: Syftet med detta examensarbete är att utveckla en bättre 

struktur för GMP styrande dokumentation avseende 
tillverkningsmetod, kontrollprotokoll och instruktioner för 
tillverkning av valt intermediat i ett automatiserat system 
som uppfyller kraven på både lättförstålighet och 
effektivitet. 

  
Metod: Genom intervjuer med operatörer inom företaget och på 

andra företag ta fram nya rutiner för utarbetande och 
effektivisering av dokumentationsprocessen. Genom 
litteraturstudier definiera väsentlig krav på 
dokumentationsprocessen enligt GMP. 

 
Slutsatser: Det går att effektivisera dokumentationsprocessen för vald 

tillverkning. Det går att dela upp dokumentationen och 
särskilja uppvägning och analyser. Ansatserna i 
problemformuleringen kan med rimlig arbetsinsats uppnås. 
En förändring av dokumentationsprocessen är 
företagsekonomiskt motiverad och samtidigt viktig för att 
den underlättar kvalitetsuppföljning genom 
dokumentationsanalys. 

 
Målgrupp: Rapporten är i första hand ämnad för produktions- och 

kvalitetsledningen för implementering i organisationen. 
Men den kan även utgöra stöd för de grupper som kan 
komma att få i uppdrag att se över olika 
dokumentationsförfaranden inom företaget. 
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Abstract 
 
Title: Effektive Batchdocumentation 
 
Tutor: Annette Elmqvist 
 
Examination:  Sven Hamp 
 
Question and goal: The main questions that are defined during this project are: 

• Can present documentation be structured in a better way 
and be more effective? 

• Can the documentation be divided into subparts to have 
a more effective flow? 

 
Purpose: The purpose with this project is to develop a structure for 

GMP steering documents such as manufacturing method, 
Quality Control Inspection Report and instructions for 
manufacturing of chosen intermediate in an automated 
system and that fulfils the requirements of both easy 
understandable and effectiveness. 

  
Methods: Through interviews with operators within the company and 

other companies develop new routines for preparing and a 
more efficient documentation process. Through study 
literature define essential requirements according to GMP. 

 
Summary: It is possible to have a more efficient documentation 

process for chosen manufacturing of a product. It is 
possible to divide the documentation into sub-parts and 
separate weighing and analyses. The approach in the 
questioning can be reached with reasonable effort. A 
change in documentation process is economic motivated 
and important due to that it makes the quality review easier. 

 
Target group: The reports main target groups are the production and 

quality management for further implementation in the 
organisation. It can also support further commissions to 
improve the documentation process within the company. 
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Förord   
 
Dokumentation är en av grundstenarna i kvalitetsarbete. Under många år har jag 
ägnat mig åt att dokumentera, jaga dokumentation, analysera dokumentation, 
koppla dokumentation till processer och produkter samt inte minst kämpat för att 
snabbt och effektivt göra uppföljning inför frisläppande på basis av 
dokumentation. 
 
Alla inser vikten av dokumentation, men ingen vill göra den.  
Många ser det som ett merarbete och få som grunden för ett bra genomfört GMP-
moment i tillverkningen. Mina tankar med denna avslutande magisteruppsats har 
varit att se om det går att förena det många känner med det få vill. Att kunna göra 
en mera strukturerad och samordnad dokumentationsprocess som leder till 
förenklingar för många samtidigt som kraven på tydlighet och precision bibehålls. 
 
Det går – det kräver visst nytänkande, mycket samordning men det betalar sig 
både ekonomiskt och kvalitetsmässigt. 
 
Det har varit en nyttig uppgift för mig att få genomföra efter många års praktiskt 
kvalitetsarbete och fyra år av teoretisk reflektion. Jag vill främst rikta ett stort tack 
till Annette Elmqvist som möjliggjort detta projekt och som ställt upp som 
handledare. Ett stort tack även till personalen inom bulktillverkningen, 
kontrollavdelningen och uppvägningspersonalen på företaget som tjänstvilligt 
medverkat i utarbetandet av den nya dokumentationsprocessen. 
 
 
 
 
Stockholm 2008-03-08 
 
 
Anne G Fladvad 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
För läkemedelsindustrin är produkternas kvalitet av avgörande betydelse. De 
första reglerna för industriell tillverkning av läkemedel utformades på 60-talet. 
Dessa regler går under benämningen Good Manufacturing Practice (GMP). 
Reglerna utformades för att skydda läkemedelsanvändaren och för att säkerställa 
en jämn och god kvalitet på producerade produkter.  
 
Kvalitet är, enligt amerikanen Joseph Jurans definition, att något är lämpligt för 
sitt ändamål1. Enligt Bergman&Klefsjö är definitionen ”Kvaliteten på en produkt 
är dess förmåga att tillfredsställa, eller helst överträffa, kundernas behov och 
förväntningar”. För att en god kvalitet ska uppnås innebär kvalitetsarbetet en 
ständigt pågående process att aktivt förebygga och förbättra processer. För att 
styra, upprätthålla och förbättra kvaliteten på tillverkade produkter används 
kvalitetssystem. Ett kvalitetssystem omfattar organisation, rutiner, processer och 
resurser, nödvändiga för verksamhetens kvalitet, produktivitet och lönsamhet2.  
 
Sedan 60-talet har regelverken utvecklats och kompletterats, vilket medfört att 
företagens kvalitetssystem har blivit mer omfattande och dokumentationen som 
genereras under tillverkning har svällt till det mångfaldiga. Många företag har 
börjat uppmärksamma att dokumentationen som genereras behöver struktureras 
och minskas för att inte slösa på organisationens resurser.  
 
Bilföretaget Toyota har sedan länge en produktionsfilosofi, Toyota Production 
System (TPS) som är ursprunget till det arbetssätt som kallas Lean Production 
(Lean). Principerna i filosofin ger en konstandseffektivitet och lönsamhet mätt 
över tiden. Principerna går delvis ut på att effektivisera produktionen genom att 
systematiskt reducera slöseri. Syftet med Lean är att skapa tillväxt och maximera 
värdet, inte reducera kostnader3. Det är viktigt att skapa struktur och effektivitet 
genom att information finns på plats vid rätt tid. 
 
Enligt GMP ska kvalitetsavdelningen säkerställa att tillverkning och testning är 
utförd enligt marknadsföringstillståndet, vilket innebär att en granskning av 
dokumentationen utförs efter varje tillverknings av en batch4. 
 
Det studerade företaget tillverkar en slutprodukt som formuleras av fem 
intermediära komponenter. Ett av intermediaten har en tillverkningsprocess som 
omfattar fermentation och därefter rening av produkten. Fermentering tar fem 
dagar inklusive förberedelser. Rening tar fyra dagar inklusive förberedelser. 
Tillverkningsprocessen pågår i totalt tio dagar. 
Tillverkningen av detta intermediat har fram till 2005 skett i en anläggning 
lokaliserad i norra Sverige. År 2005 flyttades tillverkningen till Stockholm. 
 
Fermentationsprocessen har inrymts i en befintlig lokal med utrustning för 
fermentation. En anpassning av processen samt viss komplettering av utrustningen 
har gjorts för detta steg. Reningsprocessen har genomförts i en annan befintlig 
byggnad. Den första delen av reningen har genomförts med ny utrustning och 
andra delen i delvis ny och delvis befintlig utrusning. Personalgruppen inom 
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tillverkningar har, för att klara denna produktion, utökats med personer som 
tidigare arbetat inom processutveckling. 
I samband med överflyttningen har instruktioner och tillverkningsmetoder 
utarbetats av personalen inom tillverkningen och av projektgruppen för 
överflyttning.  
 
 

1.2 Problembeskrivning 
Vid överföring av processer mellan olika delar i ett företag finns alltid kravet på 
effektivitet och snabbhet i överförandet. Att ha två anläggningar i drift parallellt är 
inte kostnadseffektivt, varför företaget försöker minimera denna tid, vilket gör att 
tidsplaner ofta är snävt tilltagna. I samband med en överflyttning är det många 
riktlinjer som måste följas för att kvaliteten på produkten ska säkerställas. 
Sedan tillverkningen i företagets nya lokaler startade har man tillverkat cirka åtta 
batcher i de nya lokalerna.  
Det har visat sig att tillverkning i de nya lokalerna genererade ungefär dubbelt så 
många dokument som tillverkningen i de gamla lokalerna. Det ökade antalet 
dokument förlänger ledtiderna inom produktion och på kvalitetsavdelningen. 
Detta kostar resurser utan att ge kvalitetsförbättringar. 
 
Företaget anser det därför nödvändigt att se över strukturen och metoderna för 
framtagning av dokumentation samt att se över upplägget för 
tillverkningsmetoder. Man vill ha svar på om batchdokumentationen kan 
effektiviseras. För att besvara frågan behöver grundorsak till varför tillverkningen 
genererade mycket fler dokument sökas. Därefter måste dokumentationsprocessen 
ses över. 
 
 

1.3  Syfte 
Syftet med studien är att utveckla en bra struktur för GMP styrande 
dokumentation som tillverkningsmetod, kontrollprotokoll och instruktioner för 
tillverkning av valt intermediat i ett automatiserat system som uppfyller kraven 
lättförstålighet och effektivitet. 
 
Mindre antal sidor i dokumentationen kortar ner granskningstiden både inom 
produktionsavdelningen och på kvalitetsavdelningen. För att effektivisera arbetet 
behöver företaget förbättra dokumentationen genom en bättre och mer effektiv 
uppställning av information för att därmed kunna minska risken för fel. En del i 
syftet är att minska antalet sidor i dokumentationen. Dock ska kvaliteten och 
underlaget för bedömning av produktens kvalitet vara densamma.  
 
Examensarbetet ska resultera i förslag till en instruktion för utarbetande av 
batchdokumentation och instruktioner för tillverkning. Denna instruktion ska 
kunna tillämpas vid framtagande av tillverkningsdokument för andra produkter 
och på andra avdelningar inom företaget i framtiden. 
 
 

1.4 Avgränsningar 
Utvärderingen har avgränsats till en intermediär produkt, dess GMP styrande 
dokument som tillverkningsmetod med tillhörande instruktioner för 
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tillverkningsprocessen samt dess kontrollprotokoll. Anledningen till valet är att 
det är den tillverkningsprocess som genererar flest dokument. 
 
Arbetet förutsätter en detaljstudie för att kunna definiera effektivisering och 
föreslå nya riktlinjer på generell nivå för företaget. Identifiering av svagheter i 
dokumentationsprocessen kommer att ligga som grund till förbättring och till 
effektiviseringsförslaget.  
 
Att genomföra införande av att ny tillverkningsmetod med tillhörande 
instruktioner och kontrollprotokoll ligger inte inom examensuppgiftens ram. 
 
I arbetet beaktas ej Title 21 Code of Federal Regulations (21 CFR Part 11) 
Electronic Records; Electronic Signatures. 
  
 

1.5 Direktiv 
Den framtagna dokumentationen ska uppfylla myndighetskraven i EU och USA 
samt vara i enlighet med tillverknings- och marknadsföringstillståndet. 
Dokumentationen ska vara mindre omfattande men ändå uppfylla minst dagens 
kvalitet. Den ska dessutom vara användarvänlig och tydlig för att effektivisera 
dokumentationsgången.  
 
För att skapa enhetlighet i dokument ska arbetet även resultera i förslag till 
instruktion för handhavande av utrusning i produktion samt för utarbetande av 
tillverkningsmetoder. Dessa instruktioner ska vara till hjälp i framtida utarbetning 
och vara applicerbara på alla produkter i företaget där tillverkningsmetoder och 
instruktioner utarbetas. Arbetet ska även resultera i en tillverkningsmetod med 
tillhörande bilagor som kan testas i nästkommande produktionskampanj, av 
aktuellt intermediat, vilken beräknas utföras i början av april 2008. 
 
Uppdragsgivaren har satt upp följande kriterier och önskemål. 

• Dokumentation och tillverkning utifrån den framtagna 
tillverkningsmetoden med tillhörande instruktioner ska uppfylla riktlinjer i 
GMP vilket innebär att dokumentationen ska vara tydlig och lättförståelig.  

• Krav i det bolagets övergripande kvalitetssystem ska beaktas. 
• Tillverkningsdokumentationen ska efter varje tillverkningsdag vara så 

komplett att den kan överlämnas till kvalitetsavdelningen för vidare 
granskning. 

• Beskrivningar skall, så långt det är möjligt, vara stegvis och i kronologiskt 
ordning. 

• Informationen ska inte finnas på fler ställen som exempelvis både i 
instruktion och i tillverkningsmetod.   

• Att särskilja in-process kontroller som inte behövs för processen och 
inkludera dessa i kvalitetskontrollen.  

• De in-process kontroller som av biologiska säkerhetsskäl (”biosafetyskäl”) 
måste göras i produktionslaboratoriet ska särskiljas från 
tillverkningsmetoden. 

• Tillverknings kompositionen skall särskiljas så att uppvägning kan ske 
separat. 
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2 Metod 
 
I starten av examensarbetet genomfördes en planering tillsammans med 
handledaren (se Fig. 1). Under upptakten utarbetades en tidsplan för 
genomförande, samtidigt som syfte och direktiv definierades. I planeringsfasen 
beslutades att analys av nuläge skulle utföras utifrån befintliga 
metodbeskrivningar, specifikationer och instruktioner för verksamheten samt de 
regler som gäller för läkemedelstillverkning och finns beskrivna i GMP. Som 
kompletterande underlag beslöts att även den dokumentation som skapats under 
några av de tillverkade batcherna skulle nyttjas.  
 
 
Aktivitet   /   Vecka 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

Förstudie/inläsning                   
Instudering GMP                   
Benchmarking                   
Nulägesanalys                   
Studie av 
tillverkning 

                  

Studie av analyser                   
Uppvägnings 
definition 

                  

Förslag/rekommend
ation 

                  

Instruktions, framtid                   
Rapportskrivande                   
Figur 1. Examensarbetets tidplan. 
 
 

2.1 Ansats 
Förbättring av processer måste ske på ett systematiskt sätt. Ur effektiviserings-
synpunkt är det de problem som skapar stor besparing som bör angripas i första 
hand. Edward Deming har beskrivit förändringsarbetet som ett hjul med fyra 
sektorer, planering, utförande, studier av utfallet och lärande av resultatet, där 
förändringsbeslut ska baseras på fakta2. 
 
I uppgiften har perspektivrelevanta data använts, det vill säga data som är 
betydelsefulla och intressanta ur ett visst perspektiv. Ett perspektiv kan delas in i 
tre delar. Ett antagande om verklighetens beskaffenhet, värdering av verkligheten 
och en föreställning om hur verkligheten bör vara. Vid analys av perspektivet kan 
en uppfattning i skillnader mellan är- och börläge skapas, en så kallad Gap-analys. 
Med hjälp av perspektivet, utifrån problemet, tillsammans med en frågeställning, 
insamlade data och en teori kan analysens upplägg och utformning bestämmas5.  
 
Utifrån vetenskapen om kvalitet inom läkemedelsindustrin, som inhämtats under 
utbildningen och genom tidigare erfarenhet, har ett perspektiv på uppgiften 
skapats. För att få kunskap i den specificerade uppgiften har en halvstrukturerad 
intervjuteknik använts. Intervju är ett samspel mellan två individer med olika 
roller. Det är viktigt att metoden som används under intervjun ger tillförlitliga 
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resultat (reabilitet) som är giltiga (validitet) och som möjliggör en kritisk 
granskning av slutsatser av andra. Reabliteten och validiteten av intervjuerna har 
verifierats genom att materialet har godkänts av andra operatörer. Intervjuerna har 
bestått av öppna (berätta, förklara) och stängda frågor (ja/nej) och tidvis 
genomförts med ett förslag till ny struktur som underlag6. I uppgiften har 
positivism, d.v.s. allmänt vetenskaplig förhållningssätt till mänskligt beteende 
använts i syfte att förena ordning och framsteg5.  
 
I nulägesanalysen och för att skapa en bild av dagens system har data från tidigare 
tillverkningar och loggböcker använts, så kallad sekundärdata5. Sekundärdata ger 
en bild av vad som skett historiskt. Det historiska tidsperspektivet har begränsats 
till tillverkning i de nya lokalerna. Teorin utifrån gällande GMP regler är en 
ytterligare faktor som användes i utvärdering av nuläget. 
 
Benchmarking är ett sätt att jämföra de egna processerna med andra liknande 
processer1. Benchmarking är att lära av andra och ta till vara andras kunskaper. 
Viktigt i benchmarking är att parametrar som ska studeras identifieras. Detta 
innebär att data från dessa parametrar insamlas och att resultatet utvärderas utifrån 
den egna situationen7. Metoden med benchmarking med andra företag inom 
läkemedelsindustrin har använts som hjälp i tolkning av myndighetskrav, 
avseende vissa specifika frågeställningar. Bland annat har deras rutiner vid 
framtagande av batchdokumentation och bilagehantering diskuteras med dessa 
företag.  
 
 

2.2 Undersökningsmetod 
För att få en uppfattning om nuläget har i princip två olika metoder använts. För 
att skapa en nulägesbild användes Demings hjul i avseendet att studera utfallet för 
den idag befintliga dokumentationen. Studien med att undersöka hur processen 
går till har skett genom studier på plats under pågående tillverkning. Den idag 
befintliga dokumentationen har också granskats. 
Intervjuer, avseende tillverkningsdokumentation, med öppna och slutna frågor har 
utförts på två företag som tillverkar liknande produkter. Flera av dessa frågor var 
företags- och produktspecifika och redovisas inte här men svaren har beaktats i 
utredningen. Intervjuer har även utförts på samma sätt med personal inom 
kvalitetskontroll och produktion. I intervjuerna på företaget användes 
kompletterande frågor som: finns detta beskrivet på annan plats, dokumenteras 
detta på fler ställen och behöver detta dokumenteras  
 
Utifrån direktiven som bolaget gett för uppgiften togs de olika direktiven an enligt 
följande: 
 

• Beskrivningar bör, så långt det är möjligt, vara stegvis och i kronologisk 
ordning. 

Genom att intervjua operatörerna i tillverkningen samt studera processen under 
tillverkning har den kronologiska ordningen på beskrivningarna definierats.  
 

• Tillverkningsdokumentationen ska efter varje tillverkningsdag vara så 
komplett att den kan överlämnas till kvalitetsavdelningen för vidare 
granskning. 
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Detta direktiv har analyserats på samma sätt som ovan. 
 

• Informationen ska inte finnas på fler ställen som exempelvis både i 
instruktion och i tillverkningsmetod.   

Tillverkningsmetoden med tillhörande instruktioner har studerats och jämförts i 
detalj för att kontrollera om informationen finns skriven på mer än ett ställe. 
 

• Särskilja in-process kontroller som inte behövs för processen och 
inkludera dessa i kvalitetskontrollen.  

Genom intervjuer har de in-process kontroller som är nödvändiga för processens 
framskridande definierats. 
 

• De in-process kontroller som på grund av krav på biologisk säkerhet måste 
göras i produktionslaboratoriet ska särskiljas från tillverkningsmetoden. 

Tillsammans med produktionspersonalen och utifrån processens utförande har 
identifiering gjorts av vilka prov som av säkerhetsskäl måste utföras i särskilda 
lokaler. 
 

• Särskilja tillverkningskompositionen så att uppvägning kan ske separat. 
För att definiera vad som vägs upp granskades tillverkningsdokumentationen och 
personalen intervjuades. 
 
 

2.3 Teori 
I syftet anges att ett system för GMP-styrande dokument ska utarbetas. I 
planeringsfasen identifierades att regler som gäller för läkemedelstillverkning och 
finns beskrivna i GMP och i internt kvalitetssystem ska beaktas. Att uppfylla 
GMP är en grundförutsättning och ett direktiv för studien. För att kunna lösa dessa 
uppgifter har teorierna för processer, kvalitetssystem och GMP använts. 
 
En process är ett antal specificerade aktiviteter som förädlar en vara till en annan 
vara med förutbestämd kvalitet. En process är därmed också ett antal aktiviteter 
som upprepas. Organisationens kvalitetsarbete förutsätter att man upprättar, 
dokumenterar, underhåller och förbättrar sina kvalitetssystem. Att arbeta med 
ständiga förbättringar är alltså en del i utvecklingen av kvaliteten2.  
 
Syftet med dokumentationsprocessen är att effektivisera utarbetande, styrning, 
tillverkning och granskning av batchdokumentation och omfattar styrande 
dokument som tillverkningsmetod, kontrollprotokoll och instruktioner. 
 
Kvalitetsbegreppet har alltid varit i fokus inom läkemedelsindustrin. Det finns 
välutvecklade funktioner för kvalitetssäkring och kvalitetskontroll. Orsaken är 
sannolikt att dessa funktioners uppgifter finns specificerade i GMP.   
 
Utifrån The rules governing medicinal products in the European Union, Volym 4, 
Good manufacturing practice och där främst kapitlen 1 och 4 samt 21 Code of 
federal regulations (21CFR) del 211 kan sammanfattning på ett antal krav på 
metoder och instruktioner sammanfattas 4, 8. 
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Dokument ska vara utformade, granskade, godkända och distribuerade med 
omsorg. 
Tillverkningsmetod för produkten ska innehålla  

• Namn och artikelnummer i enlighet med specifikation 
• Tillverkningsprocessen klart definierad 
• Batchstorlek, angiven med acceptansgränser för utbyte 
• En förteckning över allt material som ska användas med mängd och 

artikelnummer 
 
Instruktioner för processen ska innehålla  

• I vilken lokal utförandet sker och vilken utrustning som används 
• Metoder eller referens till metoder för förberedande av utrustning såsom 

rengöring, montering kalibrering och sterilisering 
• Detaljerad stegvis beskrivning av processen som kontroll av material, 

förbehandlingar, ordningsföljd för tillsats av material, blandnings tid och 
temperaturer 

• Metod för in-process kontroll med krav 
• Om nödvändigt förvaringskrav tid, temperatur, behållare och märkning för 

mellanförvaring av bulkmaterial 
• Varje eventuell försiktighetsåtgärd som ska vidtas 

 
Batchprotokoll ska finnas för varje tillverkad batch och under tillverkning ska 
dokumentation utföras vid tidpunkten för utförandet och ska minst omfatta 

• Kontroll av rengöring sedan föregående tillverkning 
• Datum och klockslag om nödvändigt då tillverkning och mellansteg 

påbörjas och avslutas 
• Signatur på den som utför varje definierat tillverkningssteg 
• Signatur på den som kontrollerar ett utförande steg som exempelvis 

vägning 
• Batchnummer och mängd på alla ingående kvantiteter av material 
• Varje viktigt steg i tillverkningen och vilken utrustning som använts  
• Dokumentation av in-process kontroller med signatur på utföraren 
• Erhållet utbyte 
• Steriliseringskurvor 

 
GMP säger också att det ska finnas loggböcker för viktig och kritisk utrustning. I 
loggboken ska validering, kalibrering, underhåll, rengöring, eller reparation 
dokumenteras med datum, signatur av utförande. Loggböcker ska föras i 
kronologisk ordning 
 
Enligt principen och paragraf 3 i första kapitlet i GMP ska 
läkemedeltillverkningen säkerställas så att produkten är lämplig för sitt ändamål 
och överensstämmer med marknadsföringstillståndet. Vid begäran om 
marknadsföringstillstånd skickas en beskrivning av bland annat tillverkning och 
kontroller in till myndigheterna. Produkten godkänns utifrån den 
dokumentationen.   
 
I första och fjärde kapitlet anges att kvalitetskontroll inom GMP omfattar 
provtagning, specifikationer, tester och dokumentation. Det ska finnas rutiner för 
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bedömning av att kvaliteten är tillfredsställande. Bedömningen baseras på 
utvärdering av tillverkningsdokumentation och att specificerade tester enligt 
specifikationen har utförts. I 21 Code of Federal Regulations (21CFR) del 211 
finns kravet att batchdokumentation ska granskas och godkännas av 
kvalitetsavdelningen. 
 
Det ska finnas redovisande dokumentation av de steg i produktionen och 
kvalitetskontrollen som definierats i metoder och instruktioner, vilka visar att 
aktiviteterna har utförts enligt föreskrivet samt att produkten har förväntad kvalitet 
och kvantitet. Dokumentation av utförda moment ska ske när aktiviteten utförs. 
Dokumentationen ska även möjliggöra batchspårning 
 
Det är företagets eget beslut att beskriva om hur dokumentationen ska se ut i 
detalj. I GMP beskrivs minimikrav på tillverkningsmetod och instruktion. Inom 
företaget har man beslutat att tillverkningsmetod och batchprotokoll ska 
kombineras så att en del är tillverkningsmetoden och den andra är redovisning av 
utförda moment och använda material. Man har i sitt system definierat att 
handhavanden som tillhör utrustning ska beskrivas i instruktioner. 
 
 

2.4 Diskussion kring metod 
Metoden att utgår ifrån nuvarande dokument och ett definierat nuläge kan 
diskuteras. Ett alternativ är att utgå ifrån riktlinjerna i GMP och utifrån dem bygga 
upp en struktur för tillverkningsmetod och instruktion. För projektet valdes 
alternativet att utgå från befintliga dokument. Orsaken till valet att utgå från 
nuläget, baseras på att den detaljerade informationen som krävs för utarbetande av 
dessa dokument inte är möjlig att inhämta inom detta projekts ramar. 
 
Intervjuernas validitet kan verifieras i samband med att förslaget till ny 
tillverkningsmetod utarbetats. Det skickas runt till operatörerna för att ge dem 
möjlighet att lämna synpunkter på innehåll och uppbyggnad.  
 
 
 
3 Nulägesanalys 
 
En nulägesanalys utförs för att definiera hur nuläget eller ärläget ser ut. Denna 
nulägesanalys sker genom att begrunda den idag genererade dokumentationen för 
ett par batcher. Tillverkningsdokumentation granskas i detalj och jämförts med de 
uppgifter som framkommit under intervjuerna med andra företag och operatörerna 
i tillverkningen på företaget. 
 
Tillverkningsdokumentationen består av batchprotokoll (PBR), tillhörande bilagor 
som steriliseringskurvor, larmutskrifter, larmbedömning, fermentationskurvor, 
uppvägningsdokumentation, filtertester mm samt analysresultat från in-process 
kontroller och slutanalyser.  
 
Innan en tillverkning startar kopieras tillverkningsmetoden upp från en master och 
batchnummer skrivs in. En kontroll utförs av kvalitetsavdelningen av att alla sidor 
finns, rätt utgåva använts och att rätt batchnummer skrivits på alla sidor. 
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Tillverkningsmetoden består i dag av uppvägning inför produktion, 
produktionsprocessen, in-process kontroller som utförs under tillverkningens gång 
samt en materiallista för uttag från lagersystemet av material som används under 
tillverkningen. Tillverkningen utförs sedan enligt tillverkningsmetoden med 
tillhörande instruktioner som komplement vid tillverkningen. 
 
Uppvägning av varor sker ett antal dagar före det att tillverkningen startar, vilket 
medför att ett godkänt dokument ska finnas klart lång tid i förväg.   
 
Tillverkningen utförs enligt tillverkningsmetod och instruktioner för utrustning 
som används i processen. Ett antal steg i tillverkningen finns beskrivna både i 
tillverkningsmetoden och i instruktioner samt att stegen i vissa fall finns beskrivna 
i fler instruktioner och med olika information avseende exempelvis ordningen. 
 
Tillverkningsdokumentationen är icke kronologiskt uppbyggd vilket gör att 
bläddring mellan olika avsnitt är oundviklig, bläddrandet medför också att det 
föreligger stor risk för att vissa steg inte blir dokumenterade trots att de utförts.  
Tillverkningsmetoden är uppbyggd så att värden dokumenteras på ett flertal 
ställen. 
 
Efter en tillverkning sammanställer och granskar produktionen 
batchdokumentationen innan den överlämnas till kvalitetsavdelningen. 
Produktionens granskning bör ta ca fem arbetsdagar. Dokumentationen innehåller 
även information som inte kan fyllas i förrän haltanalysen på slutgiltiga 
intermediatet utförts. Halt och beräknat utbyte fylls i av produktion under tiden 
som granskningen på kvalitetsavdelningen sker. Kvalitetsavdelningen utför en 
detaljerad granskning och gör en bedömning av tillverkningsdokumentationen för 
att säkerställa att tillverkningen och kontroller är utförda i enlighet med 
marknadsföringstillståndet.  
 
Granskningen av tillverkningsdokumentationen är mycket resurskrävande och tar 
stora resurser i anspråk både inom produktion och på kvalitetsavdelningen.     
När alla analyser är klara lämnas kontrollprotokollet till kvalitetsavdelningen och 
bifogas till batchdokumentationen innan batchen kan slutbedömas. En 
slutbedömning måste utföras innan batchen kan gå vidare till nästa 
produktionssteg. 
 
 
 
4 Resultat och diskussion 
 
Ett förslag till ny tillverkningsmetod har skapats genom att systematiskt och 
kronologisk gå igenom processen och samtidigt beakta GMP och företagets 
interna riktlinjer. Det nya förslaget har färre sidor jämfört med föregående 
tillverkningsmetod. I metoden hänvisas till renodlade instruktioner med 
information om hur utrustning handhas och kopplas.   
 
Resultatet av nulägesanalysen har valts att här redovisas utifrån projektets 
enskilda mål.   
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• Tillverkningsdokumentationen ska efter varje tillverkningsdag vara så 
komplett att den kan överlämnas till kvalitetsavdelningen för vidare 
granskning. 

• Beskrivningar bör, så långt det är möjligt, vara stegvis och i kronologiskt 
uppbyggda. 

 
De två första delmålen har av praktiska skäl bearbetats tillsammans eftersom 
målen har ett inbördes samband. 
De i arbetet använda metoderna visar att den nuvarande metoden inte är 
kronologiskt uppbyggd. Enligt personalen utförs bläddrande fram och tillbaka för 
att dokumentera olika moment. Metoden är uppbyggd utifrån hur man arbetar med 
utrustningen och inte i strikt kronologiskt ordning. På flera ställen förekommer att 
momenten är beskrivna under andra dagar än de i verkligheten utförs. 
Efter studier på plats och intervjuer konstateras att tillverkningen i stort 
utsträckning kan beskrivas stegvis och i kronologisk ordning. Det har framkommit 
att ett antal steg utförs parallellt. De parallella stegen eller momenten bör till viss 
del beskrivits tillsammans för att få en tydlighet i beskrivningarna. Den 
kronologiska ordningen avseende dag kan uppfyllas fullt ut. Att beskriva 
processen mot uppsatta mål medför en del omflyttning och förtydligande för att få 
en tydlig beskrivning. 
 

• Informationen ska inte finnas på fler ställen som exempelvis både i 
instruktion och i tillverkningsmetod.   

 
Tillverkningsmetoden med tillhörande instruktioner har lästs och jämförts i detalj 
för att definiera hur man idag beskrivit olika steg och handhavanden.  
Under granskningen visade det sig att det på ett flertal ställen fanns samma 
information. Viss information som exempelvis handhavande finns beskriven i två 
eller ibland fler instruktioner. Det förekommer även liknande eller samma 
beskrivning i både tillverkningsmetod och instruktion. Vanligast förekommande 
är att information som beskriver handhavande av utrustning står i 
tillverkningsmetoden. Noteras bör att information som förekommer på fler ställen 
ibland är otydlig eller tvetydig. Under intervjuerna framkom att det var ett starkt 
önskemål att strukturera och renodla informationen så att den inte finns på fler 
ställen. Företaget anser att det även av andra skäl nödvändigt att styra upp och 
likrikta dokumentationen. Ett av skälen är att personalen lättare kommer in i 
arbetet när de roterar mellan olika produktionsavsnitt. 
 
 

• Identifiera in-process kontroller som inte behövs för processen och 
inkludera dessa i kvalitetskontrollen. De in-process kontroller som av 
biologiska säkerhetsskäl måste göras i produktionslaboratoriet ska 
särskiljas från tillverkningsmetoden. 

 
Tillverkningsmetod och kontrollprotokoll har granskats för att kunna utvärdera 
vad som dokumenterats var och identifiera vem som utför vad samt var i 
processen de olika analyserna utförs. För varje analys har operatörer inom 
tillverkningen tillfrågats om analysens resultat behövs för den fortsatta processen. 
Utifrån svaren som givits har utvärderats vilka analyser som kan flyttas från 
tillverkning till analyslaboratoriet för att på så sätt frigöra resurser i produktion.  
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Ett antal analyser som utförts i reningen kan flyttas från tillverkningsmetoden till 
kontrollprotokollet. Den information som finns i tillverkningsmetoden är möjlig 
att inkludera i kontrollprotokollet. Vid genomgången identifierades att resultatet 
av in-process kontroller i flera fall, främst på reningen, dokumenterades på fler 
sidor i dokumentationen. Värden överförs till andra sidor i dokumentationen. 
Detta anses utgöra en risk då fel data kan överföras. 
Kontrollprotokollet har delats upp i fyra delar. Tre delar för in-process kontroller 
som utförs vid fermentation, rening och på kvalitetslaboratoriet. Den fjärde delen 
är för slutanalyser på kvalitetslaboratoriet. Kontrollprotokollet kompletterades 
med information/dokumentation som görs vid analys enligt de formulär som finns 
för analysering på kvalitetslaboratoriet. Det som framkom vid granskningen av 
tillverkningsdokumentationen var att vissa in-processvärden kunde återfinnas på 
ett flertal ställen. Eftersom överföring alltid medför en risk har dokumentationen 
så långt det går ändrats så att informationen skrivs endast på ett ställe. 
 

• Särskilja tillverkningskompositionen så att uppvägning kan ske separat. 
 
I tillverkningsmetoden är uppvägningen ett eget avsnitt i metoden som kan 
särskiljas. Det har under arbetet med denna frågeställning framkommit att för att 
kunna applicera det i ett större sammanhang. Dessutom vill man även för varor 
som har samma materialspecifikation men olika tillverkningsförfaranden kunna 
väga upp i förväg innan batchnummer kan åsättas. Det har även framkommit att 
för vissa tillverkningar erhålls batchnummer först vid start av tillverkningen 
utifrån ett databaserat system. Detta innebär ett ytterligare mål – att uppvägningen 
icke ska vara batchspecifik vid själva uppvägningen. Dock måste uppvägningen 
vara produktspecifik. I GMP står att uppvägningen ska vara batchspecifik samt att 
uppvägning av varor ska styras avseende spårbarhet till batch. Detta mål kan 
uppnås genom att ett ”batchnummer” skapas för själva uppvägningen. 
Batchnumret kopplas vid tillverkning till batchnummer för tillverkningen. 
 

• Effektivisera dokumentationen genom minskad omfattning 
 

Huvudsyftet med examensarbetet har varit att utifrån ett antal delmål identifiera 
om det går att effektivisera processen. Som komplement till ovanstående ställdes 
frågan om antalet dokument kunde minskas. En del av frågan besvaras i 
ovanstående punkter där man identifierat att det finns information och 
dokumentationskrav på mer än ett ställe. Denna identifiering som gjorts i 
ovanstående punkter har resulterat i ett förslag till tillverkningsmetod samt ett 
förslag till hur olika instruktioner kan ändras för att få större tydlighet och mer 
renodlad strukturering. Förslaget innebär att tillverkningsmetodernas totala antal 
sidor blir 70 jämfört med idag 136 sidor. Man kan alltså i denna delen minska 
dokumentationen med cirka 50 %.  
 
Tillverkningsdokumentationen består idag även av ett antal bilagor. Dessa bilagor 
har studerats i detalj och arbetet har resulterat i ett förslag till hur omstrukturering 
av bilagorna kan utföras. Bilagornas antal är olika från batch till batch. Ett 
överslag för ett antal batcher visar att det är cirka 127 sidor per fermentation- och 
cirka 60 sidor per reningsbatch. Enligt förslaget kan dessa minskas till totalt cirka 
75 sidor.  
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Eftersom både produktions och kvalitetsavdelningen går igenom samtliga sidor i 
nuläget innebär det en minskning av dokumentationen med cirka 50 %. Arbetet 
med att dokumentera och kontrollera dokumentation på flera platser är 
tidskrävande och det innebär även där en minskning när ovanstående mål är 
uppfyllda. 
 

• Framtagna dokument 
 

Sammanfattade riktlinjer har beskrivits i ett dokument som kan användas som 
underlag vid utarbetande av nya tillverkningsmetoder. Motsvarande riktlinjer för 
instruktioner har beaktats och beskrivits i ett särskilt dokument som kan användas 
vid utarbetandet och revision av instruktioner.  
Interna dokument som specifikation, kritiska parametrar för produkten och 
företagets egna styrande dokument samt befintlig tillverkningsmetod har även 
studerats i detta projekt och en kvalitativ innehållsanalys har utförts av dokument 
som styr tillverkningen. 
 
Resultatet av undersökningen redovisas i ett förslag till 
tillverkningsdokumentation, uppvägningsprotokoll och kontrollprotokoll för 
fermentation respektive rening. Till dessa dokument finns ett antal förslag till 
ändringar av instruktioner. Av sekretesskäl är dessa endast tillgängliga på 
företaget.  
 
De förslag till tillverkningsmetoder som tagits fram har diskuterats med 
produktionen i detalj och varit ute på remiss i tillverkningsorganisationen.  
 
I samband med detta har också dokumentering i loggböcker diskuterats och 
motsvarande instruktion har omarbetats av dess ansvariga. I förslaget till 
tillverkningsmetod som arbetats fram har förslaget till loggboksinstruktion 
beaktats och det som ska dokumenteras i loggbok har tagits bort från 
tillverkningsmetoden. 
 
Att testa detta i produktion har inte varit möjligt inom ramen för detta projekt då 
tillverkningen sker först en tid efter det att projektet avslutats. Det ska utarbetas 
ett antal instruktioner som komplement till projektet för att det ska kunna 
genomföras i sin helhet. Dessa instruktioner måste skrivas av 
produktionspersonalen eftersom det är de som har tillräckligt med sakkunskap för 
att skriva instruktionerna. Följande dokument har definierats att de ska uppdateras 
för det att den nya dokumentationen kan införas i produktion: 

• Instruktioner för fermentation, 12 stycken specificerade i bilaga 3 
• Instruktioner för rening, 14 stycken specificerade i bilaga 4 
• Instruktioner för uppvägning, 2 stycken specificerade i bilaga 5 
• Tillverkningsmetod för fermentationsmedium 
• Tillverkningsmetod för fosfatbuffert 

 
När avdelningen bildades i sin nuvarande form 2004 sattes den samman av 
personer från Processutveckling och Forskning. De var inte vana att skriva 
dokumentation för reguljär tillverkning. Detta har resulterat i att dokumentationen 
är beskriven på olika nivå samt att man har upprepat eller beskrivit information 
som redan står i annan del av dokumentationen. Att dokumentationen ser ut som 
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den gör är till stor del beroende på att flera personer med olika bakgrund skrivit 
avsnitt och instruktioner för de delar av produktionen de var ansvariga för under 
överföringen till Stockholm.  
Dokumentationsvolymen växte, metoderna var bristfälliga och struktur saknades. 
Den stora dokumentationsvolymen innebar att arbetet med granskning av 
dokumentation blev ineffektivt.  
 
 
 
5 Slutsats 

 
SBL Vaccin har idag inga tydliga riktlinjer för hur tillverkningsmetod med 
tillhörande instruktioner ska tas fram. Genom att ta fram specifika riktlinjer för 
dokumentationsförfarandet går det att effektivisera dokumentationen enligt 
uppställda önskemål.  
 
Genom att strukturera dokumentationen på ett annat sätt än idag har projektets 
mål uppfyllts. Tillverkningsdokumentationen är så komplett att den efter varje 
tillverkningsdag kan lämnas till kvalitetsavdelningen för granskning. 
Beskrivningarna är stegvis och kronologiskt uppbyggda. Informationen är så långt 
det är möjligt endast beskriven på ett ställe. 
Dessutom är in-process kontroller utbrutna ur tillverkningsmetoden och överförda 
till analysprotokollet. Tillverkningskompositionen har särskilts och uppvägning 
kan ske separat. 
En rekommendation för hur man i fortsättningen ska arbeta vid framtagning av ny 
tillverkningsmetod är framtagen. 
 
Rapporten bygger till stor del på subjektiva tolkningar av gällande guidelines. 
Påpekas bör att genom benchmarking har validiteten i dessa tolkningar till viss del 
verifierats. 
 
Att färdigställa batchdokumentationen efter varje arbetsdag innebär att man 
kommer ihåg vad som gjorts och kan ta tag i eventuella avvikelser på en gång 
vilket innebär att informationen går snabbare och att aven 
dokumentationsprocessen går snabbare. 
 
Arbetet med detta har setts som nödvändigt för företaget. Personalen inom de 
olika processavsnitten är entusiastiska över resultatet och ser det som en stor 
förenkling trots att kvaliteten på underlaget för granskning inte påverkats annat än 
att det är mindre dokument. En viss skepsis mot att lämna ifrån sig dokumentation 
finns dock hos personalen. 
 
Arbetet med att särskilja dokumentationen för uppvägning och in-process 
kontroller har medfört att dokumentationen är mer lätthanterlig och tiden för 
förberedande har förkortats. Det har också gett en större flexibilitet om man vill 
kasta om i produktionsplanen. Det har gett en möjlighet att granska produktions-
dokumentationen efter varje arbetsdag. Det har gett en tydligare bild av flödet och 
gjort det lättare för kvalitetsavdelningen att granska dokumentationen. 
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6 Rekommendationer 
 
En rekommendation som görs är att man på samma sätt arbetar vidare med de 
andra tillverkningsmetoderna och särskiljer uppvägning och analys. Även 
instruktioner bör ses igenom och struktureras på föreslaget sätt. 
 
I framtiden när man genomför liknande projekt, bör en person utses att ha en 
övergripande roll avseende granskning och utarbetande av dokumentation.  
Det är viktigt att personerna som ska utarbeta dokumentation i framtiden är väl 
insatta i processen. De skall förstå syftet med dokumentationen och hur 
dokumentationsprocessen fungerar.  
I projektet har en mall för hur tillverkningsmetod och instruktion för handhavande 
av utrustning ska utarbetas tagits fram för att underlätta och styra upp 
motsvarande processer i framtiden, se bilaga 1-2. 
 
Oberoende av detta projekt har man haft en uppgift inom organisationen att ta 
fram en reviderad instruktion för hur loggböcker ska se ut och vad som ska stå i 
loggböckerna. Denna instruktion har tagit tid att utarbeta för att passa alla 
funktioner inom organisationen och är vid denna rapports skrivande ännu inte helt 
färdig och införd i organisationen. När den instruktionen föreligger i färdig form 
kan eventuellt ytterligare steg i tillverkningsmetoden elimineras som exempelvis 
ifyllande av rengöring. 
Det finns en avvikelse som, enligt föreslagen korrigerande åtgärd, innebär att för 
varje vara och material ska utgångsdatum dokumenteras. Då det inom företaget 
finns andra system för att definiera utgångna varor behöver inte denna 
dokumentering göras. När man i produktion ska använda en vara är det många 
gånger för sent att åtgärda i den stunden. Det måste på annat sätt säkerställas att 
denna kontroll utförs i ett tidigare steg i förberedelser för en tillverkning.  
 
För att projektet ska kunna genomföras fullt ut i enlighet med de här framtagna 
förslagen måste ett antal instruktioner skrivas om och ett par instruktioner måste 
tillkomma. Dessa instruktioner finns specificerade i bilaga 3-5. 
 
De förslag till tillverkningsmetod som tagits fram i arbetet redovisas i bilaga 6 – 9 
och uppvägningsprotokoll i bilaga 10 – 13. Förslaget till kontrollprotokoll 
redovisas i bilaga 14.  
 
Det är av stor vikt att man efter att ha tillverkat ytterligare ett antal batcher 
fastställer styrdiagram med styrgränser för processen i dessa lokaler1. Eftersom 
det finns styrgränser för processen för den tidigare tillverkningslokalen ska dessa 
tas hänsyn till och bekräftas i den analysen. Då det vid denna rapports 
sammanställning inte föreligger tillräckligt antal batcher tillverkade föreslås att 
man följer trenden under en period för att senare fastställa dessa styrvärden.  
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7 Sekretess  
 
Arbetet ska sekretessbeläggas eftersom de dokument som tas fram är beskrivning 
av tillverkningsmetod, kontrollprotokoll och instruktioner för en registrerad 
originalprodukt som ska hanteras konfidentiellt enligt uppdragsgivaren. 
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9 Bilagor 
 
Dessa bilagor medföljer inte rapporten av sekretesskäl. 
 

1. Instruktion för utarbetande av tillverkningsmetod 
2. Instruktion för utarbetande av PM instruktion 
3. Ändringsförslag till instruktioner för fermentation 
4. Ändringsförslag till instruktioner för rening 
5. Ändringsförslag till instruktioner för uppvägning 
6. Förslag till tillverkningsmetod för fermentation 
7. Förslag till tillverkningsmetod för rening 
8. Förslag till tillverkningsmetod för fermentationsmedium 
9. Förslag till tillverkningsmetod för PBS 
10. Förslag till uppvägningsprotokoll för fermentation 
11. Förslag till uppvägningsprotokoll för rening 
12. Förslag till uppvägningsprotokoll för fermentationsmedium 
13. Förslag till uppvägningsprotokoll för PBS 
14. Förslag till kontrollprotokoll 
15. Förslag till bilageförteckning, fermentation 
16. Förslag till bilageförteckning, rening 
17. Förslag till instruktion för linjerensning 

 


