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Sammanfattning 
 
AstraZeneca står inför tuffa utmaningar med få produkter i sen forskningsfas, patentutgångar 
och konkurrens från generika-företag. Därför har företagets ledning satt upp mål och utarbetat 
strategier för hur man ska klara av att hantera situationen och vara ett världsledande företag. 
För Sweden Operations, den svenska tillverkningsenheten, innebär det kraftiga 
personalminskningar och stora kostnadsbesparingar. Sweden Operations är mitt i sitt lean-
arbete och arbetar ständigt med att effektivisera sin verksamhet. En del i lean-arbetet är att 
arbeta med ständiga förbättringar. Flera av tillverkningsenhetens förbättringsförslag är av 
regulatorisk karaktär, dvs. registreringsfilen berörs. Funktionen inom AstraZeneca som 
handlägger globala ändringar är hårt belastade av företagets övergripande mål och strategier, 
och då främst Asset Strategy, vilket resulterar i att flera av de förbättringar som Sweden 
Operations önskar göra får avslag pga. resursbrist. För att klara av de effektiviseringskrav som 
ställs på Sweden Operations behöver den befintliga change control processen effektiviseras. 
Ett mer aktivt risktagande vid implementering av regulatoriska ändringar krävs, vilket 
rapporten beskriver. Rapporten visar att det finns en enorm vilja att förbättra inom 
tillverkningsenheten och den belyser flera exempel på ändringar där Sweden Operations kan 
spara kostnader och därmed generera personalneddragningar om ett aktivt risktagande vid 
implementering av ändringar görs. Risktagandet ska grunda sig på vetenskap och att 
patientens säkerhet aldrig får äventyras. Som grund för ett mer aktivt risktagande ligger de 
nya ICH riktlinjerna, Q8 Pharmaceutical Development, Q9 Quality Risk Management och 
Q10 Quality System. Rapporten föreslår ett nytt arbetssätt kring change control. Parallellt 
med att utveckla ett nytt change control system rekommenderas det att en tydlig 
prioriteringslista tas fram över ändringar inom Sweden Operations. Då kan organisationen 
som arbetar med regulatoriska ändringar, CMC Regulatory Compliance, arbeta efter den. Det 
bör också beaktas om Sweden Operations kan bidra med resurser till CMC Regulatory 
Compliance för att arbeta med Sweden Operations ändringar. 



 
Abstract 
 
AstraZeneca’s has a challenging future ahead with few new products in the “new product 
portfolio”, expiring patents and competition from generics. Therefore the company’s leaders 
have come up with targets and strategies as to how the company should manage the 
challenges and still be a leading pharmaceutical company. Sweden Operations, the Swedish 
manufacturing site needs to lower their costs and is therefore implementing lean production 
and is continuously working with improving their performance. Continuous improvements are 
one part of the company’s work with Lean. Many of the continuous improvements suggested 
by the site need to be submitted to worldwide authorities before implementation. The 
organisation within AstraZeneca that manages regulatory changes works with the company’s 
global targets and strategies, Asset Strategy, and therefore has little or no resources to work 
with Sweden Operations changes. Due to the focus to reduce costs Sweden Operations needs 
to find another way of dealing with regulatory changes and so the current change control 
system needs to be improved. A more active and proactive risk management strategy during 
implementation of regulatory changes needs to be developed, which is described in the report. 
The report shows that there is a desire to improve current ways of working within the Swedish 
manufacturing site. The report gives various examples of changes that will reduce costs and 
thereby the number of employees if the suggested changes could be implemented. The risk 
management should be based on science and the safety of the patient should never be 
adventured. The new guidelines from ICH, Q8 Pharmaceutical Development, Q9 Quality Risk 
Management and Q10 Quality System, are the platform for a more active risk management 
when implementing regulatory changes. The report suggests a new change control process. In 
parallel with performing a new change control system it is recommended that a list of 
prioritised changes is developed and written so the organisation that works with global 
changes, CMC Regulatory Compliance, is alerted to Sweden Operations priorities. It is also 
recommended to consider whether Sweden Operations could help CMC Regulatory 
Compliance with personnel resources to work with Sweden Operations changes. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 
För att få göra regulatoriska ändringar på kemi- och farmacidelen av en registreringsfile inom 
läkemedelsindustrin för marknadsförda produkter, ska ändringarna anmälas till myndigheter 
runt om i världen. Avgörande för omfattningen av ändringar är hur ursprungsansökan 
registrerades och vilka detaljer som inlämnades vid registreringsansökan. Beroende på 
ändringens karaktär och storlek ska ändringar i vissa fall meddelas till myndigheter för att 
direkt därefter implementeras inom industrin medan det i andra fall först ska ske ett 
godkännande av myndigheter innan implementering får ske. 
 
Den senaste tiden det varit ett ökat fokus kring risk management inom läkemedelsindustrin 
och det har kommit nya ICH-guidelines. ICH Q9 handlar om ”Quality Risk Management” (1). 
AstraZeneca befinner sig i ett affärskritiskt läge med få produkter i sen forskningsfas och har 
tagit strategiska beslut för att stärka sin forskningsportfölj varvid förvärvet av 
bioteknikföretaget Medimmune är ett av dessa beslut. Detta, tillsammans med de ökade 
kraven inom läkemedelsindustrin, gör att kostnadsbesparingar och effektivitet har fått ett ökat 
fokus. Arbetets syfte är att visa hur produktionsanläggninga rna inom AstraZeneca, i det här 
fallet den svenska tillverkningsdelen, Sweden Operations, kan bidra till en positiv effekt på 
kostnader genom ett aktivt risktagande i ändringshanteringsprocessen. Risk management i 
detta avseende handlar inte om patientrisk utan compliance risk. 
 

1.2 Problemdiskussion 

 
AstraZeneca befinner sig i en situation med få produkter i sen forskningsfas och flera patent 
går ut den närmaste tiden och därför står företaget för stora utmaningar. Som ett resultat av 
detta är kraven på de olika funktionerna inom företaget stora. För Sweden Operations innebär 
det en personalreduktion med 1300 personer till 2009. För att företaget ska klara att producera 
befintliga volymer med färre antal anställda till en lägre kostnad ställs enorma krav på 
effektiviseringar och förbättringsåtgärder. Företagets lean-satsning är i full gång och flera av 
de förbättringsinitiativ som kommer från Sweden Operations är av karaktären att 
registreringsdokumentationen påverkas, dvs. regulatoriska ändringar. Pga. globala projekt, 
som också ska bidra till effektiviseringar inom företaget är de funktioner som handlägger 
regulatoriska ändringar kraftigt ansträngda resursmässigt och det finns få resurser att 
administrera de ändringsförslag som Sweden Operations kommer med. Den svenska 
tillverkningsdelen måste därför komma med förslag till andra angreppssätt än befintliga för att 
säkerställa framtida leveranser, en effektiv tillverkning och en kostnadsreduktion med färre 
anställda. 
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1.3 Syfte 

 
Rapportens syfte är att: 
 

• Undersöka och beskriva hur change controlprocessen (ändringshanteringsprocess) 
bedrivs inom AstraZeneca idag 

 
• Undersöka hur stora kostnadsbesparingar Sweden Operations kan göra genom att 

tillämpa ett mer aktivt risktagande vid implementering av regulatoriska ändringar 
 

• Ge förslag på framtida arbetssätt kring change control 
 

1.4 Begreppsdefinition 

 
Syftet med begreppsdefinitionen är att definiera begrepp som är nödvändiga för vidare 
läsning. 
 
GMP: Good Manufacturing Practise. Ett kvalitetssystem som läkemedelsföretag lyder under. 
Systemets syfte är att säkerställa att det finns spårbarhet på all tillverkning och kontroll av 
läkemedel. 
 
Compliance: Ett begrepp/uttryck som används inom läkemedelsindustrin för att beskriva att 
ett företag följer den ursprungsregistrering (tillsammans med eventuella variationer) som 
gjordes då produkten introducerades och fick sitt första myndighetsgodkännande på 
marknaden, dvs. om företaget är ”in compliance”. 
 
Change Control (cc)/Ändringshantering: Enligt GMP ska det finnas ett system som hanterar 
ändringar som kan påverka farmaceutisk tillverkning och kontroll 
 
Regulatorisk ändring: En ändring till en produkts ursprungsansökan. Det finns regulatoriska 
ändringar av olika omfattande karaktär. Vissa ändringar behöver få ett godkännande från 
myndighet innan de kan implementeras inom verksamheten medan mindre ändringar enbart 
kräver att myndigheten blir notifierad, dvs. får vetskap om ändringen. 
 
Sweden Operations: AstraZeneca är ett globalt företag och består av flera 
tillverkningsenheter. Sweden Operations är den svenska produktionsanläggningen som 
innefattar anläggningar i Södertälje och Umeå. 
 
Chemistry Manufacturing and Control (CMC): Kemi/farmacidelen av den 
registreringsdokumentation som skickas in till myndigheter vid registreringsändringar. 
 
Orphan drugs/Särläkemedel: Läkemedel som är avsedda att behandla allvarliga 
sjukdomstillstånd men där väldigt få patienter drabbas av sjukdomen (5/10 000 individer) så 
att det inte ger ekonomisk bäring att forska kring sjukdomar om inte företagen får 
subventioner från myndigheter. 
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För förkortningar, se nedan under 6. Ordlista. 
 
Valutan som avses i arbetet är den svenska kronan. 
 

1.5 Avgränsningar 

 
Arbetet inkluderar enbart den svenska tillverkningsenheten och hur den skulle kunna använda 
sig av ett annat angreppssätt än det befintliga, vid ändringshantering och på så sätt öka sin 
effektivitet. Förfaringssättet är dock tillämpbart på övriga tillverkningsenheter inom företaget 
eftersom gällande kvalitetsmanual, Quality and Compliance Manual (QCM), som styr 
ändringshanteringsprocessen är global och tillämpas inom hela företaget.  
 
Generellt belyser arbetet olika typer av ändringar inom USA och Europa och anledningen till 
det är att andra länder har nationella lagstiftningar som skiljer sig åt. De största skillnaderna 
finns inom den amerikanska och europeiska lagstiftningen och för att begränsa arbetet, 
tillsammans med att fokusera på några av de stora aktörerna görs begränsningen att till största 
del hantera USA och Europa. 
 

1.6 Ansats och metod 

 
En kvalitativ metod har använts för insamling av data. Urvalet har bestått av personer inom 
AstraZeneca som har stor kunskap inom change control processen. Data som bearbetas har 
erhållits från personer med den totala överblicken över Sweden Operations 
ändringshanteringssystem och dess avslutade, pågående och planerade ändringar. Kvantitativa 
data har redovisats som kostnadsbesparing per år eller manår per år. 
 

1.7 Informationssökning 

 
Metoden för arbetet var att införskaffa information genom litteratursökning i den nationella 
bibliotekskatalogen, LIBRIS. Den erhållna informationen från LIBRIS tillsammans med 
författarens erfarenhet från arbete inom AstraZeneca med change control och regulatoriskt 
arbete skulle utgöra underlaget till arbetet. Sökord som användes var: regulatoriska risker, 
variationer/variations, riskhantering/risk management och out of compliance. Uppsatsens 
ämne är smalt och därför erhölls endast ICH-guidelines vid sökning i LIBRIS. Sökresultat 
från LIBRIS och all den kunskap som finns inom företaget i form av kompetens som personal 
besitter har varit grunden till arbetet. Underlag som erhållits från personer inom relevanta 
funktioner har studerats tillsammans med företagets interna föreskrifter och regelverk. Utöver 
det har även riktlinjer och regelverk från olika nätverk och myndigheter beaktats och 
studerats. 
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1.8 Insamling av data och teknik 

 
Insamlad data kan delas in i primär- och sekundärdata. Primärdata utgörs av den del som 
forskaren/författaren själv samlar in. Sekundärdata utgörs av data som redan existerar. 
Eftersom ämnesområdet i denna uppsats är väldigt smalt har det varit svårt att utgå från någon 
sekundärdata. Tekniken som har använts för insamling av data är intervjuer. Intervjuerna har 
genomförts via personliga möten. Personer som intervjuats är följande: chef över sektionen 
som handlägger alla ändringar inom Sweden Operations och de personer inom sektionen som 
handlägger ärendena, Site Change Managers (SCM). Chef till sektionen som författar 
dokument till alla regulatoriska ändringar inom CMC Regulatory Compliance. Även personer 
som arbetar inom CMC Regulatory Compliance har intervjuats. I de fall då förtydligande till 
olika ändringsförslag har krävts har berörda personer kontaktats direkt. Eftersom författaren 
till arbetet själv arbetar inom AstraZeneca har det förenklat processen för insamling av data. 
 
För att få en bild över hur myndigheter, i det här fallet Läkemedelsverket, förhåller sig till de 
nya riktlinjerna, ICH Q8, 9 och 10, som givits ut har också deltagande i seminarium 
förekommit. 
 

2. Teori 
 

2.1 Företagets utmaningar 

 
AstraZeneca’s affärsidé är ”AstraZeneca ska förbättra livet för patienter och skapa värde för 
samhället och våra aktieägare genom att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra 
innovativa receptbelagda läkemedel inom viktiga områden” och för att nå dit har företagets 
ledning, Senior Executive Team (SET), utarbetat flertalet målområden som olika funktioner 
ska arbeta med (2). Detta arbete skrivs ur ett Operations-perspektiv, dvs. ett 
produktionsperspektiv och för Sweden Operations finns det tre stycken strategiska 
förbättringsområden, SFO. Se Figur 1. 
 
SFO 1 - Sourcing & Asset Strategy 
SFO 2 - Effektivisering & Lean 
SFO 3 - Ledarskap & Kommunikation 
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De tre strategiska förbättringsområdena ska göra Sweden Operations till världens bästa 
läkemedelsförsörjare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Strategiska förbättringsområden (Chefsmöte inom Sweden Operations 2008-02-23), 
(3) 
 
SFO 1 innefattar vilka delar av Sweden Operations produktsortiment och anläggningar som 
ska finnas kvar inom företaget och vilka som ska outsourcas. Ur ett globalt Operations 
perspektiv innebär Asset Strategy att vissa tillverkningsenheter läggs ner/säljs inom företaget. 
Allt för att skapa ett effektivt företag som skapar produkter till patienter på ett så 
konkurrenskraftigt sätt som möjligt. 
 
Samtidigt som arbete med Asset Strategy pågår är det ett stort fokus på effektiviseringar och 
kostnadsbesparingar. Ur ett svenskt perspektiv är det viktigt att den svenska 
produktionsanläggningen står sig väl i förhållande till andra produktionsanläggningar inom 
företaget. Dels för att behålla tillverkning i landet dels för att vara det första valet av 
tillverkningsenhet inom koncernen då nya produkter ska introduceras på marknad. Sweden 
Operations måste alltså bidra till de kostandseffektiviseringar som krävs för att AstraZeneca 
ska vara ett läkemedelsföretag i världsklass. Dessa täcks in i: 
 
SFO 2: Flera av de ändringar som Sweden Operations vill göra för att bidra till 
effektiviseringar är av omfattningen att CMC- filen påverkas, dvs. regulatoriska ändringar. 
För att implementera de ändringar som Sweden Operations önskar göra för att effektivisera 
sin verksamhet krävs det resurser inom de regulatoriska funktionerna som handlägger 
ändringarna. Innan genomförande av ändringar med regulatorisk karaktär får ske krävs det ett 
godkännande av Global Supply Director (GSD). Hela ändringshanteringsprocessen finns 
beskriven i avsnitt ”2.4 Dagens change control process inom Sweden Operations”. Om inte 



  6 

tillverkningsenheterna får genomföra de ändringar som de önskar göra och gång på gång får 
negativa besked från GSD och regulatory funktioner finns det en risk att den 
förändringsbenägenhet och vilja som nu finns inom tillverkningsenheten kommer att 
reduceras. Det blir då väldigt svårt att få personalen att komma med förbättringsförslag med 
resultatet att det blir svårt att klara de kostnadseffektiviseringar och personalminskningar som 
krävs för att produktionsanläggningen och AstraZeneca ska vara ett läkemedelsföretaget i 
världsklass. (3) 
 
De strategiska beslut som är fattade i och med SFO 1 innebär att ett väldigt stort antal 
variations, ändringsärenden, måste göras. Arbetsbördan på CMC Regulatory Compliance som 
handlägger de regulatoriska ändringarna som berörs av Asset Strategy är väldigt stor vilket 
innebär att ändringar som är en direkt konsekvens av Asset Strategy prioriteras, och att andra 
ändringar får stå tillbaka. I praktiken innebär det att det finns knappt med resurser för de 
ändringar tillverkningsenheterna har behov av. Utöver de ändringar som Asset Strategy och 
Lean-arbetet skapar så tillkommer en ökad volym ändringar från målområdet ”tillväxt”, dvs. 
ett mål att öka AstraZenecas försäljning. Därmed uppkommer ett ökat behov av att dels 
lansera produkter på nya marknader, och dels att göra ”line extensions” (utveckling av 
befintliga produkter). Båda dessa aktiviteter kräver resurser från CMC Regulatory 
Compliance, och konkurrerar ytterligare med tillverkningsenheterna om resurser. Detta enligt 
samtal med chefen för Regulatory Delivery CMC Regulatory Compliance, Global Quality 
Operations. (4) 
 
Prioriteringarna som CMC Regulatory Compliance arbetar enligt är följande: (5) 
 

• Licence to Operate (Licence Renewals, Annual Reports, myndighetsfrågor) 
• Asset Strategy  

 
Arbetsbördan som Asset Strategy bär med sig gör att det knappt finns något utrymme till 
andra slags ändringar, dvs. förbättringar och effektiviseringar. Detta bekräftas vid samtal med 
chefen för Regulatory Delivery inom CMC Regulatory Compliance (4). Sweden Operations 
har effektiviseringskrav på sig och det finns tydliga planer på hur tillverkningsenheten ska 
arbeta och implementera lean för att bli bättre. Inom flera avsnitt inom Sweden Operations 
pågår det arbete med värdeflödesanalyser. Flödet alternativt delar av ett produktionsflöde 
mappas upp (det kan också vara ett administrativt flöde) och visar hur det nuvarande 
tillståndet ser ut och hur mycket tid som är värdeskapande respektive ren förlust. Därefter 
samlas representanter från flera olika avdelningar/sektioner för att komma fram till förslag på 
förbättringsidéer. Detta resulterar i en ofta diger handlingsplan innehållande aktiviteter som 
kan göras för att förbättra verksamheten, korta ledtider och minska kostnader. Flera av 
aktiviteterna är av regulatorisk karaktär och problemet är då hur de ska implementeras om det 
ständiga svaret från CMC Regulatory Compliance är att det inte finns tillräckliga resurser i 
dagsläget för att genomföra förslagen.  
Tillverkningsenheterna inom AstraZeneca och däribland Sweden Operations behöver ta ett 
större ansvar för att driva igenom förbättringsförslag och använda sig av ett annat och nytt 
angreppssätt vid implementering av regulatoriska ändringar. 
 
SFO 3: Det tredje strategiska förbättringsområdet handlar om hur chefer och ledare i företaget 
ska agera i de förändringstider som råder. (3) 
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2.2 ICH Q 8, 9 och 10 

 
ICH, har givit ut en guideline, Q9 Quality Risk Management, som handlar om riskhantering 
(1). Den tillsammans med Q8 Pharmaceutical Development och Q10 Pharmaceutical Quality 
System är de grundläggande riktlinjerna för framtida kvalitetssyn inom läkemedelsbranschen 
(6,7). I Q8 beskrivs det att syftet med Pharmaceutical Development är att läkemedelsföretags 
design av en produkt, dess kvalitet och tillverkningsprocess ska vara sådan att produkten hela 
tiden uppvisar samma beteende. Om ändringar görs inom design space (ett definierat område) 
behöver de inte ändringshanteras till myndigheter. En ändring utanför design space kommer 
med största sannolikhet att generera en regulatorisk ändring som kräver ett 
myndighetsgodkännande innan implementering får ske. Tanken är att kvalitet ska byggas in i 
produkten och därmed öka kunskapen om produkten och hur den varierar på olika typer av 
processförändringar och att det ska leda till mindre antal regulatoriska ändringar efter första 
godkännande av produkt. Det kommer också att minska den kvalitetskontroll som idag görs 
på färdig produkt eftersom produktens kvalitet kontrolleras under tillverkningsprocessen. 
(6, 8)  
Detta gäller framtiden och kan appliceras på nya produkter men någonting måste göras med 
de produkter som finns på marknaden idag. 
 

2.2.1 Bakgrund till Q 8, 9 och 10 
 
Regelverket kring läkemedelsindustrin är under stor förändring och det talas om ett 
paradigmskifte, vilket startade med att FDA initierade Process Analytical Technology (PAT) 
och 21st Century GMP initiativ. Syftet med 21st Century GMP initiativet var bland annat att 
jobba för en tidig implementering av nya tekniker och att uppmuntra implementering av 
riskbaserade beslut. I slutet av 1900-talet noterade FDA att det forskas fram få nya innovativa 
produkter från läkemedelsindustrierna samtidigt som det går väldigt långsamt med att ständigt 
förbättra befintliga produkter på markanden. I diskussioner FDA hade tillsammans med 
industrierna framkom det att den enorma arbetsbördan och byråkrati kring change control var 
en stor del som hindrade företagen från att komma med innovativa förslag. Ytterliggare en 
anledning är den enorma kostnadspress som finns inom industrin. Företagen har helt enkelt 
inte råd med ett försenat MAA- eller NDA- godkännande på grund av att myndigheterna 
kräver ytterliggare tid för remissläsning på grund av att ett nytt ”sätt” har implementerats. 
Utöver detta upptäckte FDA att på grund av deras egna besparingskrav inom sin verksamhet 
hade de inte möjlighet att göra så omfattande och frekventa inspektioner som de tidigare gjort 
och fattade därför ett beslut att något måste göras. FDA initierade vad de kallar ”Desired 
State” vilket går ut på att läkemedelsindustrin ska öka sin kunskap om sina produkter och 
bygga in kvalitet i produkten. Det tillsammans med ett aktivt risktagande där risktagandet hela 
tiden är omvänt proportionellt mot den vetenskapliga kunskapen om produkten ska resultera i 
ett mindre byråkratiskt regulatoriskt arbete gällande ändringshantering. Ett av FDA’s mål är 
att industrierna ska flytta fokus från att vara strikt in compliance till att fatta beslut på 
vetenskapliga grunder och ständigt arbeta med att förbättra befintliga processer. (9) 
 
FDA la alltså grunden till detta paradigmskifte inom läkemedelsindustrin och för att få med 
Europa och Japan vilka är de övriga två aktörerna inom ICH höll man i juli 2003 en GMP 
workshop där man enades om att en femårig vision var: ”A harmonized pharmaceutical 
quality system applicable across the life cycle of the product emphasizing an integrated 
approach to risk management and science.” Workshopen resulterade i Q8, Q9 och Q10. (9) 
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2.2.2 Q8 Pharmaceutical Development 
 
Q8, Pharmaceutical Development handlar om processförståelse och quality by design. Q8 tar 
också upp vikten av att applicera PAT i registreringsansökningarna. Eftersom utveckling av 
läkemedel och förbättringar i olika steg i tillverkningsprocessen är ett ständigt lärande 
uppmuntrar denna riktlinje de som ansöker om nya godkännande att visa både positiva och 
negativa resultat i sina studier. Den information och de kunskaper som fås via utvecklingen av 
läkemedlet är sedan grunden för risktagande eftersom det i ett tidigt stadium har påvisats vilka 
parametrar som är kritiska för processen och således för produktens kvalitet. I och med dessa 
försök visar man på design space och var den finns. Nyttan för industrierna är att när man har 
påvisat var man har sitt design space och baserar sin ursprungsansökan på det kan dessa 
därefter obehindrat göra ändringar lokalt inom sitt design space utan regulatoriska 
ansökningsprocedurer, vilket kommer att minska den tröghet som finns inom dagens change 
control process. (6, 9) 
 

2.2.3 Q9 Quality Risk Management 
 
Q9, Quality Risk Management sammanfattar en process och verktyg som industrin kan 
använda sig utav i utvecklingsfasen av ett läkemedel och dess tillverkning för att effektivt och 
aktivt hantera risker. Till skillnad från övriga riktlinjer beskriver den hur riskhantering kan 
tillämpas men inte detaljerade krav. Två principer som ska hanteras vid riskhantering, och 
som tas upp i Q9, är: 

- Utvärderingen av riskerna ska baseras på vetenskaplig kunskap och expertis och alltid 
med hänsyn tagen till patient 

- Mängden arbete och dokumentation ska alltid korrespondera och vara proportionerlig 
mot risken som avses (1) 

2.2.4 Q10 Quality System 
 
Q10, Quality Systems beskriver hur industrin ska utveckla effektiva kvalitetssystem som 
bygger på cGMP och ISO standarder. Implementering av Q10 ska stödja innovativa lösningar 
och ständiga förbättringar under en produkts livscykel och den ska stärka länken mellan 
forskning och produktion inom industrin. Om utformningen på de kvalitetssystem som ett 
företag har bygger på effektiva system där det finns en god produkt- och processkunskap och 
det finns ett användande av riskhantering både av industrin och myndigheter ska det främja ett 
mer flexibelt arbetssätt kring regulatoriska ansökningar. Noteras bör att eftersom industrin, 
med jämna intervall, inspekteras visar företaget där hur det förhåller sig till sina 
kvalitetssystem och uppbygganden av dem. (7, 9) 
 

2.2.5 Det önskade framtida scenariot 
 
Målet med Q8, 9 och 10 är att nå ett visst tillstånd inom industrin och det kommer att ta sin 
tid, förmodligen upp till 10 år men om det inte ska ta längre tid måste företagen ta sitt ansvar 
och börja implementera detta nu. Se önskat framtida scenario, desired state, och det 
nuvarande tillståndet, current system i Tabell 1 nedan. (9) 
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Tabell 1. Current System och Desired State enligt Q8, 9 och 10 (9) 
 
Current System  Desired State 
Quality by testing and inspection Quality by Design – Quality assured by well 

designed product & process 
Data intensive MA application – disjointed 
information without “big picture” 

Knowledge rich submission - supporting 
product & process design 

Specifications based on process history Specifications based on product performance 
requirements 

“Frozen process” discouraging changes Flexible process within design space allowing 
continues improvement 

Focus on repetition – often avoiding or 
ignoring variation 

Focus on robustness – understanding and 
controlling variation 

 
 

2.3 Vilka möjligheter ger ICH 8, 9, 10 för industrin 

 
Gert Ragnarsson, professor från Läkemedelsverket i Uppsala, höll den 14 mars en föreläsning 
om ”Vilka möjligheter ger ICH Q 8, 9, 10 för industrin?”. Seminariet inleddes med en kort 
presentation av Christer Johansson, ordförande för Apotekarsocietetens ”Sektion för 
Kvalitetssäkring”. Christer Johansson uttryckte att det talas om ett paradigmskifte inom 
läkemedelsindustrin och grunden till detta paradigmskifte är ICH Q8, 9 och 10. 
 
ICH Q8, 9 och 10 ger en bra grund för nyregistrering av läkemedel och samtidigt måste något 
göras med befintliga läkemedel. Enligt Christer Johansson är det så mycket som 60 % av 
företagets personella och finansiella resurser som åtgår till variationsarbete. Därför pågår det 
också en revidering av variationsguidelinen inom Europa som snart ska ges ut. Initiativet till 
revideringen kommer från den europeiska kommissionen med förhoppningen att antalet 
variationer ska minska. I förslaget till den nya guidelinen diskuteras det att i Europa införa en 
motsvarighet till USA’s Annual Report, vilket skulle ge positiva effekter. 
 
Bakgrunden till lanseringen av ICH Q8, 9 och 10 är att vid undersökning av hur många nya 
läkemedel som lanserats sedan 1994-2003 har det hela tiden varit en sjunkande siffra. Under 
2007 kan dock ett trendbrott skönjas men enligt Gert Ragnarsson är det svårt att urskilja vilka 
av dessa som rör sig om NCE:er, dvs. en ny produkttyp som inte tidigare finns på markanden 
eller orphan drugs. (10) 
 
Det är naturligtvis inte enbart ett bekymmer för industrin att få nya läkemedel forskas fram 
utan för hela samhället. Som ett led i att komma till rätta med den administrativa börda som 
det kostar, både för myndigheter och industrin att registrera och administrera nyregistreringar 
och variationer på redan godkända produkter tillskapades ICH Q 8, 9, 10. 
 
Hur kan då företag inom läkemedelsindustrin använda sig av de nya riktlinjerna? Att något 
måste göras är en självklarhet och nu är det upp till företagen att anamma det nya synsättet. 
Nyttan med implementering av de nya riktlinjerna är uppenbar och på frågan om Prof. 
Ragnarsson ser några problem med implementering av dem svarade han: ”Om det inte finns 
kunskap i de högre chefsleden kommer det att vara en bromskloss.” Annars ser han enbart 
positivt på tillämpningen, men betonar att förändringen inte kommer att gå över en natt, men 
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med vilja och engagemang kommer industrin att lyckas. Christer Johansson betonade vikten 
av att inte enbart personer inom kvalitetsorganisationerna anammar det nya synsättet utan 
även produktion och andra funktioner. Det kommer att göra att produk tions- och 
kvalitetsorganisationerna möts.  
 
AstraZeneca är mitt i sitt lean-arbete och har kommit en bit på vägen men det finns mycket 
kvar att göra. En jämförelse kan göras med bilindustrin där man nästan helt har tagit bort 
kvalitetskontrollavdelningarna. Christer Johansson utmanade läkemedelsindustrin och sa att 
det är rimligt att kvalitetsorganisationen utgör 5 % av företaget. AstraZeneca och övriga 
läkemedelsföretag har mycket arbete kvar att göra för att nå liknande siffror. Inom 
AstraZeneca görs det undersökningar av hur stor del av produktionskostnaden som 
kvalitetsorganisationerna utgör. Den 23 maj anordnades ett informationstillfälle för alla chefer 
inom Sweden Operations där ledningen berättade att målet för Sweden Operations är att 
kvalitetskostnaden tillsammans med totalkostnaden för läkemedel behöver bli avsevärt bättre. 
Detta är nödvändigt för att Sweden Operations ska kunna konkurrera med övriga 
tillverkningsenheter och läkemedelsindustrier som är mer kostnadseffektiva än vad Sweden 
Operations är. (11, 12) 
 

2.4 Dagens change control process inom Sweden Operations 

 
För att Sweden Operations ska kunna genomföra de förändringar som de ämnar göra måste 
det ske en förändring till det befintliga ändringshanteringssystemet. Detta stycke beskriver 
den nuvarande processen. 
Enligt GMP ska system finnas för att hantera ändringar som kan påverka farmaceutisk 
tillverkning och kontroll, s.k. Change Control (13). Anledningen till det är att 
läkemedelsmyndigheter ansvarar för patienternas hälsa och varje enskild patient kan inte själv 
ta ställning till om ett läkemedel är säkert att förtära eller inte. Därför kräver myndigheterna 
att läkemedelsföretag har kontroll på de ändringar som görs och de kräver också att få göra en 
bedömning av ändringen beroende på dess karaktär. Allt för att säkerställa patientsäkerheten. 
 
AstraZeneca’s QCM, som styr ändringshanteringsprocessen är “Principles and 
Responsibilities for the Management of Change in Operations” (14). Sweden Operations har 
brutit ner QCM till en föreskrift ”Hantering av ändringar (Change Control) inom Sweden 
Operations Formulated Products and packaging” (13). Den person som har förslag på en 
ändring fyller i en speciell blankett. När ändringsförslaget är förankrat och godkänt hos chef 
tas förslaget upp för bedömning och beslut i så kallade beslutsgrupper. Det finns 
beslutsgrupper, som träffas på regelbunden basis, innehållande representanter från olika 
avdelningar beroende på föreslagen ändring. Beslutsgruppen går igenom och godkänner, 
alternativt avslår alla föreslagna ändringar inom ramen för change control. Det finns olika 
slags ändringar, lokala ändringar som hanteras internt inom respektive tillverkningsenhet och 
ändringar som kräver en global hantering. Ändringar som är av regulatorisk karaktär eller 
påverkar den globala varuförsörjningen ska hanteras i AstraZenecas globala 
ändringshanteringssystem, Manufacturing Change Management (MCM). SCM gör 
bedömningen huruvida ändringen ska hanteras i MCM eller inte. Råder det någon som helst 
tvekan huruvida en föreslagen ändring har regulatorisk påverkan eller inte ställs en förfrågan i 
MCM, systemet, via en Regulatory Implications Assessment Report (RIAR), där personer 
med regulatorisk expertis svarar på frågan om ändringen är av regulatorisk karaktär eller inte. 
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Regulatoriska ändringar och ändringar som påverkar den globala varuförsörjningen måste 
godkännas av GSD. 
 
Sweden Operations och övriga tillverkande enheter inom AstraZeneca får enbart göra 
ändringar som är business critical och med business critical menas: “Whether a change is 
business critical or not, will ultimately have to be assessed by the Global Supply Director 
(GSD). She/He will make the decision whether a proposal presented to her/him is critical for 
the brand. Anything, which affects the security of supply (e.g. major supplier or process 
issues), would fall into this category. Major local cost saving initiatives might also fall into 
this category, but they again need to be agreed upfront by the GSD. The CMT lead, i.e. 
Regulatory Account Manager, will have to assess the feasibility and timing against category 1 
(License to operate) and 2 (Asset Strategy) changes from a regulatory perspective.” (15) 
 

2.4.1 Regulatoriska ändringar 
 
Det finns olika slags regulatoriska ändringar och för USA och Europa klassas de in i följande: 
 

• Europa 
 

Typ 1a – mindre ändring. ”Tell and do” 
Typ 1b – mindre ändring ”Tell wait and do” 
Typ II – större ändring 

 
En Typ 1a ändring är en mindre ändring som endast kräver en notificeringsprocedur 
på 14 dagar inom den ömsesidiga respektive centrala godkännande processen. För 
nationella godkännanden krävs godkännanden brev från myndighet innan ärendet kan 
avslutas. 

 
Typ 1b är också en mindre ändring som innebär att om myndigheten inte har svarat på 
registreringsansökan kan ändringen implementeras under förutsättning att det första 
godkännandet skett via den ömsesidiga och centrala godkännande proceduren. För 
nationella ansökningar krävs ett godkännandebrev från myndigheten och tiden för 
godkännanden är 60 dagar. 

 
En Typ II ändring är en större ändring som kräver att myndigheten har lämnat svar för 
att ändringen ska kunna genomföras. 

 
• USA 
 

Annual Report – mindre ändring ”Do and tell” 
Change Being Affected (CBE) “Tell wait and do”  
Prior Approval Supplement (PAS)- större ändring  

 
En ändring som enligt det amerikanska regelverket klassas som en Annual Report kan 
implementeras direkt efter lokal cc-hantering och rapporteras till FDA, den 
amerikanska läkemedelsmyndigheten, i ett samlat dokument en gång per år. När i 
tiden en Annual Report skickas in till FDA beror på när produkten fick sitt första 
godkännande. En CBE däremot kan implementeras först då det gått 90 dagar från det 
att läkemedelsföretaget skickat in ändringen under förutsättning att FDA inte har 
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kommit tillbaka med några följdfrågor. Större ändringar som klassas som Prior 
Approval Supplements får inte implementeras förrän FDA har givit sitt godkännande. 
(16,17) 

 
När myndigheter har godkänt en submission, det inskick som har gjorts till myndigheter i 
respektive land via landets marknadsbolag, ska tillverkningsenheten implementera ändringen.  

3 Resultat och Diskussion 
 
För att belysa det problem som Sweden Operations har med svårigheten att driva igenom och 
därefter implementera ändringar tar detta stycke upp ändringar som innebär 
kostnadsbesparingar och effektiviseringar för tillverkningsenheten. Exemplen kommer från 
den grupp inom Sweden Operations som handlägger alla ändringar som hanteras i cc-
systemet. En förfrågan ställdes till chefen för avdelningen som handlägger alla ändringar 
inom Sweden Operations vilka ärenden de har exempel på där Regulatory funktionerna har 
avslagit ändringsförslag från tillverkningsenheten.  
 

4 Slutsatser och rekommendationer 
 

4.1 Reflektioner 

Som beskrivs i avsnitt ”2.2 ICH Q8, 9 och 10” finns det förutsättningar i och med de nya 
ICH-riktlinjerna att minska den administrativa bördan och på så sätt enklare göra ändringar 
och förbättringar på nya produkter. Med de riktlinjerna som grund bör företaget se över hur de 
kan utmana dagens change control system. 
 
De exempel på ändringar som gavs vid diskussioner med olika personer inom organisationen 
tillsammans med förfrågan till Change Control- gruppen inom Sweden Operations visar att 
det finns en vilja inom tillverkningsenheten att utmana dagens processer och arbetssätt genom 
alla de förbättringsförslag som har lagts. Undersökningen visar att frustrationen är stor kring 
resurssituationen hos CMC Regulatory Compliance eftersom det resulterar i att flera av de 
förbättringsförslag som finns inte kan implementeras. Vid ett genomförande av 
ändringsförslagen skulle ledtidminskningar och kostnadsbesparingar göras. Det är nödvändigt 
för att Sweden Operations ska kunna stå sig väl i konkurrensen med övriga 
tillverkningsenheter inom företaget men också för att AstraZeneca ska fortsätta att vara ett 
världsledande företag. Kostnadsbesparingar och effektiviseringar som Sweden Operations gör 
resulterar i att resurser frigörs till forskningen så att nya innovativa läkemedel kan forskas 
fram vilket är av nytta ur patientsynpunkt såväl som ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 
 

4.1.1 Vad är en kostnadsbesparing? 
 
För att regulatoriska ändringar ska få implementeras ska ändringen vara av sådan art att 
leveransförmågan äventyras alternativt ska en implementering kunna generera stora 
kostnadsbesparingar. Vid studerandet av insamlad data framgår det att det finns en potential 
för Sweden Operations att se över de kostnadsbesparingar som görs idag så att det på ett 
enkelt och entydigt sätt går att jämföra ändringar med varandra. 
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Ytterligare en aspekt som bör beaktas är vad som avses med en kostnadsbesparing och vilket 
tidsperspektiv som ska beaktas. Vissa ändringar ger en momentan besparing och kan relativt 
enkelt räknas hem. Exempel på det är borttagande av en analyspunkt eller stängning av en 
laboratorielokal. Det finns andra ändringar där det är svårare att påvisa den direkta 
kostnadsbesparingen men som ger effekter på sikt. SHM är ett sådant område. Sweden 
Operations lean produktionssystem, se Figur 2, bygger på fyra prioriteringar vilka är följande: 
 

1. Säkerhet/Hälsa/Miljö 
2. Kvalitet 
3. Leverans 
4. Ekonomi 

 
Prioriteringarna är lika viktiga för verksamheten och står normalt inte i konflikt med varandra. 
Om en konfliktsituation skulle förekomma är det prioritetsordningen ovan som ska råda. 
 



  14 

 

 
 
Figur 2. Sweden Operations leanhus (23)  
 
SHM-förbättringar ger inte alltid en direkt kostnadsbesparing utan kan ett ekonomiskt tillslag 
på längre sikt. Företagets medarbetare känner, och faktiskt ser, att företaget främjar en bättre 
arbetsmiljö vilket kan få en direkt koppling till att medarbetare känner sig mer delaktiga i 
arbetet tillsammans med att sjukfrånvaron sjunker om personalen mår bra på jobbet vilket i 
sig är en väldigt stor kostnadsbesparing. Effekten syns dock inte direkt till skillnad från 
ändringsförslag där besparingar direkt kan kvantifieras. 
 

4.1.2 Kostnadsbesparingar och lean 
 
Som beskrivs i Stycke ”4.1.1 Vad är en kostnadsbesparing” ger vissa ändringar en direkt 
besparing. De direkta kostnadsbesparingar med de ständiga förbättringar som görs inom 
företagets leansatsning kan vara svårare att se en direkt effekt av på samma sätt som SHM-
förbättringar. Lean-principen bygger på att eliminera förluster och addera värde. Det är 
personalen som arbetar som har kunskap om processer och arbetssätt och då tid frigörs för att 
arbeta med ständiga förbättringar genererar det fler förbättringar. Ofta är det flera mindre 
ändringar som tillsammans ger en effekt och det kan vara svårt att se den direkta och stora 
effekten av ett ständigt förbättringsförslag. Då medarbetare känner sig delaktiga i processen 
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och att de har en möjlighet att påverka sin vardag bidrar det till ett större välbefinnande, vilket 
ger en direkt koppling till sjukfrånvaro med stora kostnadsbesparingar som följd. 
 

4.1.3 Nyinvesteringar istället för optimering av befintlig utrustning 
 
Ytterliggare ett tänkbart scenario som ett resultat av svårigheten för Sweden Operations att 
driva regulatoriska förbättringsförslag är att tillverkningsenheten nyinvesterar istället för att 
optimera befintlig utrustning. Sweden Operations äger sin egen investeringsbudget och även 
om det naturligtvis är åtstramningar där också kan tillverkningsenheten påverka den. Om 
exempelvis en utrustning har potential att dubblera sin effekt men inte får genomföras skulle 
det kunna tänkas att tillverkningsenheten investerar i en ny utrustning. Nyinvesteringen får en 
direkt påverkan på fabrikspriset. Det är viktigt att Sweden Operations fabrikspris står sig väl i 
förhållande till övriga produktionsenheter. Dels för att få behålla tillverkningen i Sverige och 
dels för att behålla tillverkning inom företaget. Varken Sweden Operations eller AstraZeneca 
har råd att öka några kostnader i dagens konkurrensutsatta situation. En annan fråga att ställa 
är om AstraZeneca’s kunder är beredda att betala för att företaget inte optimerar sina 
processer och utrustningar. 
 

4.2 Hur kan Sweden Operations påverka CMC Regulatory 

Compliance för att driva igenom fler regulatoriska ändringar 

 
Chef för Change Management inom Sweden Operations Quality System berättade att hon och 
hennes organisation upplever det mycket svårt att få igenom flera av de förbättringsförslag 
som tillverkningsenheterna har eftersom CMC Regulatory Compliance är fullt belastade med 
Asset Strategy. Hon poängterade hur viktigt det är att de olika produktionsflödena inom 
Sweden Operations tillsammans går igenom vilka ändringar som är mest kritiska och kan få 
de största effekterna för tillverkningsenheten. Det underlaget ska lämnas till CMC Regulatory 
Compliance så att de har en tydlig prioriteringslista från tillverkningsenheten att arbeta efter. 
Idag är det upp till varje Account Manager inom Regulatory att under GSD’s ledning 
prioritera de ärenden som berör sin specifika produktportfölj. Det sker även en samordning av 
prioriteringarna mellan de olika produkterna inom CMC Regulatory Compliance.  
 
För att kunna påverka och hjälpa Regulatory med prioriteringar är det viktigt att 
avdelningarna inom Sweden Operations är enade och tillsammans gör en prioriteringslista 
över vad som först ska ändringshanteras för att få den största effekten. Det behöver göras för 
att kunna påverka GSD, som idag ansvarar för att fatta beslut huruvida en ändring anses vara 
affärskritisk eller inte. Enligt dagens arbetssätt skickar olika avdelningar inom Sweden 
Operations in förslag på regulatoriska ändringar som de får avslag på eftersom det inte finns 
gemensamma prioriteringar inom Sweden Operations. På centrala produktvårdsråd ska man ta 
upp till diskussion att olika flöden behöver göra prioriteringar bland de önskvärda 
ändringarna. När det arbetet är avslutat behöver det lyftas ytterligare en nivå för att få en 
gemensam samsyn inom Sweden Operations. (22) 
 
Ytterliggare en aspekt att fundera över är att då ansvarig Account Manager inom CMC 
Regulatory Compliance, gör upp en plan över vilka ändringar (variations) som ska skickas in 
till myndighet, för sitt respektive produktansvar, görs inte det i samråd med Sweden 
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Operations. Planerna för 2008 gjordes utan att Sweden Operations var involverade (5). Ett 
förslag är att tillverkningsenheten är delaktig i denna process. Sweden Operations är en av 
CMC Regulatory’s kunder och det kan kraftigt ifrågasättas varför inte de är med i denna 
process eller i alla fall får kommentera planen. 
 

4.3 Förslag på framtida change control process inom Sweden 

Operations 

 

4.4 Rekommendationer till Sweden Operations Management Team 

(SOMT) 

Arbetet visar att det finns många exempel på förbättringsförslag där Sweden Operations kan 
göra stora kostnadsbesparingar. Flera av dem implementeras inte på grund av prioriteringen 
av Asset Strategy. Resurserna från CMC Regulatory Compliance räcker inte till. För att kunna 
prioritera ändringar behöver SOMT se till att organisationen tar fram en prioriteringslista över 
Sweden Operations ändringar som ger kostnadsbesparingar. Listan ska meddelas till CMC 
Regulatory Compliance så att de kan arbeta enligt prioriteringarna. Krav bör också ställas på 
Regulatory. Sweden Operations är en av deras kunder.
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6 Ordlista 
 
API – Active Pharmaceutic Ingredient 
CBE – Change Being Affected 
cGMP – current Good Manufacturing Practise 
FDA – Food and Drug Administration 
FTE – Full Time Employee 
GSD – Global Supply Director 
ICH – International Conference in Harmonisation 
IR – Infraröd 
LC – Liquid Chromatography 
MAA – Marketing Authorisation Application 
MCA – Market Company Assessment 
MCM – Manufacturing Change Management 
NCE - New Chemical Entity 
NDA – New Drug Application 
Orphan drugs (särläkemedel) 
PAT – Process Ana lytical Technology 
PAS – Prior Approval Supplement 
QA – Quality Assurance 
QbD – Quality by Design 
QAJD – Quality Justification Document 
QCM – Quality and Compliance Manual 
QP – Qualified Person 
RIAR – Regulatory Implications Assessment Report 
RoW – Rest of the world 
RPS – Regulatory Position Statement 
RTR – Real Time Release 
SCM – Site Change Manager 
SET – Senior Executive Team 
SFO – Strategiska Förbättringsområde 
SHM – Säkerhet, Hälsa och Miljö 
SOMT – Sweden Operations Management Team 
SOP – Standarad Operating Procedure 


