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Fresenius Kabi is a company specializing in clinical nutrition,
infusion therapy and medicinal technology. Fresenius Kabi has two
production facilities in Sweden, one in Brunna and one in Uppsala.
The production facility in Brunna supplies the facility in Uppsala
with the raw materials needed to create ampules of anesthetics,
bags of parental nutrition, vitamin solutions and many other
medicinal products. Fresenius Kabi has recently made a big
investment in a software program called PAS-X which is designed to
store and control the flow of information during production of the
company’s various products. This information is currently written
by hand on paper in batch protocols and stored for up to 10 years
as part of the company’s quality assurance. The problem with PAS-X
and the motivation behind this thesis project is that the
production and production information therein is not optimized to
be controlled electronically. The production layout and process
flow have been largely adapted with manual information storage in
mind, making a direct transition to electronic storage
problematic. This project was ordered by the PAS-X project group
at Fresenius Kabi where the goals were to analyze the production
layout and production flow and subsequently rearrange the
production layout and revise the process using a LEAN methodology.
By identifying and eliminating areas of waste and also
standardizing the production of one of the company’s main
products, SMOFKabiven, this thesis and the work behind it was able
to theoretically reduce transportation distance during key moments
by 65 %, the time to complete selected operations by 40 % and
manpower necessity by 50 % in 75 % of analyzed work operations.
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Sammanfattning
Fresenius Kabi är ett företag som specialiserar sig på klinisk nutrition, infusionsterapi och medicinsk
teknik. Företaget har fabriker och anläggningar världen över med fokus på bl.a. produktion, forskning
och marknadsföring. I Sverige har Fresenius Kabi två produktionsanläggningar, en i Brunna och en i
Uppsala. Anläggningen i Brunna bistår fabriken i Uppsala med de råvaror som behövs för tillverkning
av intravenösa näringslösningar, anestetika, vitaminlösningar och många andra
läkemedelsprodukter.
Fresenius Kabi har nyligen investerat I ett mjukvaruprogram vid namn PAS-X som är konstruerat för
att lagra och kontrollera flödet av information vid tillverkning av företagets produkter. Informationen
antecknas för hand och lagras i arkivskåp i 10 år som en del av företagets arbete med
kvalitetssäkring. Problematiken med PAS-X och motiveringen bakom beställningen av detta projekt är
att produktionen och produktionsinformationen inom den inte är optimerade för att hanteras
elektroniskt. Produktionslayouten och processflödet är huvudsakligen konstruerat för manuell
informationslagring vilket försvårar en direkt övergång till elektronisk lagring av processinformation.
Detta projekt beställdes av projektgruppen för PAS-X på Fresenius Kabis fabrik i Uppsala och
genomförs under en tioveckorsperiod på plats i Uppsalafabriken. Målen med projektet var att
analysera produktionslayouten och processflödet och utifrån den insamlade informationen
omorganisera produktionslayouten samt revidera produktionsprocessen utifrån en LEANmetodologi. Genom att identifiera och eliminera slöseriområden inom produktionen och samtidigt
standardisera produktionen av en av företagets huvudprodukter, SMOFKabiven, lyckades detta
projekt i teorin reducera transportsträckor under nyckelmoment med 65 %, tiden att utföra utvalda
arbetsmoment med 40 % samt reducera bemanningskravet med 50 % i 75 % av analyserade
arbetsmoment.
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Förord
Denna rapport är skriven i samband med en projektbeställning av Fresenius Kabi Uppsala under
våren 2018. Rapporten och projektet bakom är den sista delen av utbildningen
högskoleingenjörsprogrammet inom maskinteknik som tar plats vid Uppsala Universitet.
Först och främst vill jag skänka ett stort tack till min handledare Anton Céron som antog sig
uppdraget att handleda och vägleda mig mot mitt mål, trots sitt fullspäckade schema. Därefter vill jag
även tacka skiftledare Stefan Larsson för sitt stora engagemang och stöd såväl före som under
projektets gång. Sedan så vill jag tacka gruppledarna Ronny Noyan, Hardi Sherwan och Hilding Falk
för att de åsidosatte tid under sina arbetspass för att stödja projektets undersökningar och för deras
passion i projektets lyckade genomförande.
Avslutningsvis vill jag även tacka min ämnesgranskare Lars Degerman för allt stöd, snabba respons
och upplyftande ord under arbetet.
Uppsala, juni 2018
Shadman Mohammad Saleh
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1 Inledning
Examensarbetet utförs under ca 10 veckor på Fresenius Kabis fabrik i Uppsala. Vid arbetets avslut
skall denna rapport verka som ett förbättringsförslag för projektgruppen på företaget. Denna
inledning skall ge en övergripande bild av situationen i dagsläget på företaget, motiveringen bakom
detta examensarbete samt tillvägagångssättet för att uppnå de mål som tagits fram vid projektets
start.

1.1 Företaget
Fresenius Kabi är ett företag som specialiserar sig på klinisk nutrition, infusionsterapi och medicinsk
teknik. Företaget har fabriker och anläggningar världen över med fokus på bl.a. produktion, forskning
och marknadsföring. I Sverige har Fresenius Kabi två produktionsanläggningar, en i Brunna och en i
Uppsala. Anläggningen i Brunna är världens största tillverkare av äggfosfolipider för farmaceutiskt
bruk och bistår fabriken i Uppsala med de råvaror som behövs för tillverkning av intravenösa
näringslösningar bestående av bl.a. aminosyror, glukos och emulsion.3

1.2 Bakgrund
Fresenius Kabi styr sin verksamhet utifrån bl.a. GMP (Good Manufacturing Practice) som är ett
regelverk för tillverkning och paketering av bl.a. läkemedel för att säkerställa en hög kvalitet på de
tillverkade produkterna.
I dagsläget styrs majoriteten av den parentala nutritionstillverkningen utifrån pappersprotokoll,
fortsättningsvis benämnda batchprotokoll. Tillverkningen i sig styrs av ett system för övervakning och
styrning av processer vid namn SCADA (Supervisory Control and Aquisition System). De ingående
receptvärdena i form av vikter, tider och material antecknas för hand i batchprotokollen när de
återfås av SCADA vid respektive operations avslut. En av primärprodukterna som produceras på
fabriken har benämningen SMOFKabiven där SMOF är en akronym för de ingående oljorna i
produkten (Soja, MCT, Oliv, Fisk).4 SMOFKabiven består av tre ingående komponenter. Dessa är
emulsion, aminosyra samt glukos. Varje komponent tillverkas separat på utsatta stationer på
beredningsavdelningen och fylls sedan i en s.k. trekammarpåse med en avskild kammare för varje
komponent.

3
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Fresenius Kabi AB, https://www.fresenius-kabi.com/se/om-oss/produktion, (2018-04-18)
Fresenius Kabi AB. SMOFlipid, https://www.fresenius-kabi.com/se/produkter/smoflipid, (2018-04-18)
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Figur 1-1 Trekammarpåse

Fresenius Kabi har nyligen implementerat ett datorsystem vid namn PAS-X som är tänkt att löpa
jämsides med SCADA vid produktion. PAS-X skall ersätta batchprotokollen med styrande dokument i
datorsystemet, detta för att på så sätt kunna styra alla steg i tillverkningsprocessen elektroniskt.
Införandet görs i samband med ett successivt upprättande av produktionsideologin lean genom hela
fabriken. PAS-X har redan införts vid glukostillverkningen och emulsioner står på tur, följt utav
aminosyror. Detta examensarbete kommer att behandla emulsionstillverkningen.

1.3 Problembeskrivning
Problemet med produktionsprocessen är att den inte är lämpad för en direkt övergång från papper
till elektronisk styrning. PAS-X har redan implementerats på glukosstationen som har påverkats
negativt både tidsmässigt och med hänsyn till transportsträckor varför detta använts som motivering
för detta examensarbete. För att undvika att emulsionerna påverkas på samma sätt som glukosen,
eller minimera de negativa aspekterna om dessa är oundvikliga, skall emulsionstillverkningen ses
över utifrån ett lean-perspektiv och revideras med hänsyn till vad PAS-X är kapabelt till att utföra
samt vad de relevanta regelverken och GMP tillåter.

1.4 Syfte och mål
Inför övergången till PAS-X finns det stora fördelar med att identifiera onödiga steg i befintlig
beredningsprocess d.v.s. det faktiska fysiska arbetet som utförs av processoperatörerna i dagsläget
för att inte bygga in flaskhalsar i systemet med hänsyn till operatörstransporter, väntetider och
bemanningskrav. Syftet med examensarbetet är att kartlägga processflödet för
beredningsavdelningen och därefter utifrån ett LEAN-perspektiv identifiera förbättringar inför en
framtida implementering av PAS-X.
Huvudmål:
ξ Standardisera tillverkningsprocessen för SMOFKabiven för körning i PAS-X genom att
reducera trefasig tillverkning till enfasig tillverkning.
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Delmål:
ξ
ξ

Reducera bemanningskravet d.v.s. dubbelsignaturer i kritiska moment d.v.s. där två
oberoende operatörer i dagsläget måste närvara.
Flytta arbetsmoment under förberedelsefasen till operatörskontoret utanför C-zon samt, om
möjligt, eliminera förberedelsemoment som anses överflödiga.
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2 Metod
Metoden kan delas upp i följande steg:
ξ
ξ
ξ
ξ
ξ

Nulägesanalys
Litteraturstudie
Teoretiska förbättringar
Sammanställning
Rapport

Arbetet inleds med utförandet av en nulägesanalys för att få en klar bild av hur produktionen ser ut i
dagsläget med hänsyn till de områden som skall optimeras. Analysen görs i samband med att
studenten medverkar i produktion, dels som observatör och dels som operatör för att identifiera
vilka arbetsmoment som kan revideras, flyttas eller plockas bort för att skapa ett bättre flöde i
processen. Därefter används leanverktygen slöseriidentifiering, 5S och verktyget spagettidiagram för
att belysa vilka typer av slöserier som är aktiva i produktionen. Parallellt med nulägesanalysen hålls
kontinuerliga intervjuer med anställda på beredningsavdelningen för att sammanställa
förbättringsförslag och ta vara på operatörernas kreativitet, en annan typ av slöseri som omnämns i
leanverktyget slöseriidentifiering. Efter att förbättringsförslagen har sammanställts sållas de förslag
som har en liten eller minimal inverkan på produktionsflödet bort. Även förslag som inte är
genomförbara med hänsyn till projektets allokerade tid stryks. En reviderad förslagssammanställning
förbereds för att tas vidare till Quality Assurance för att säkerställa vad som är genomförbarbart med
hänsyn till de relevanta regelverken. Möte med QA-avdelningen hölls den 4:e maj och de godkända
teoretiska förbättringarna förs vidare i projektet.
Då Fresenius Kabi är ett företag vars verksamhet fokuserar på läkemedel kommer en stor del av
arbetet att grunda sig i litteraturstudier i form av interna instruktioner och GMP-föreskrifter samt
andra regelverk som styr verksamheten. De lagar och regler som är relevanta till
förbättringsområdena i projektet sammanställs och förs vidare till QA tillsammans med
sammanställningen av förbättringsförslagen. Där används de som motivering till varför respektive
förbättring skall genomföras. Kontinuerliga möten med PAS-X förvaltning bokas in för
informationsinsamling gällande vad projektgruppen har genomfört inom de berörda arbetsområdena
samt för att diskutera huruvida processrevisioner är kompatibla med programmet eller inte.
Standardisering av produktionen av SMOFKabiven inleds med att identifiera de automatiskt styrda
momenten i produktionen och hur lång tid respektive operation tar att slutföra. Detta görs för att
hitta luckor i produktionen där manuella moment, exempelvis råvaruuppvägningen, kan utföras
samtidigt utan risk för att produktionen tar längre tid att slutföra. Informationsinsamlingen gällande
operationernas start/stopp-tider genomförs genom skapandet av ett dokument som bifogas med ett
visst antal batcher. Den insamlade informationen sammanställs slutligen i Excel där ett medelvärde
för tid/moment tas fram. Detta medelvärde blir sedan styrande när själva standardiseringen påbörjas
och den trefasiga SMOF-produktionen görs om till enfasig produktion.
Vid standardiseringens avslut tas ett förslag för enfasig körning fram där ordningsföljden av
arbetsmomenten motiveras utifrån den insamlade informationen från de batcher som använts vid
4

operationsmätningarna. Trefasig produktion syftar på de tre stora aktiviteterna som utförs jämsides
med varandra vid tillverkning av SMOFKabiven. Enfasig produktion syftar på en stor aktivitet som
utförs med alla ingående arbetsmoment i logisk ordningsföljd till följd av standardisering, något som
inte finns vid trefasig körning. Därefter görs en bedömning om huvudmålet har uppfyllts eller inte.
Slutligen så kommer ett reviderat batchprotokoll tas fram med de framtagna förbättringarna med
hänsyn till layout i produktionslokalen samt den nya ordningsföljden av arbetsmoment som
föreslagits. Därefter kommer ett nytt spagettidiagram att tas fram där transportsträckor och
tid/moment sammanställs och jämförs med den framtagna informationen från nulägesanalysen.
Resultaten kommer sedan att jämföras med delmålen för att bedöma om dessa har uppnåtts eller
inte.
Resultaten sammanställs i resultatavsnittet och rapporten avslutas med en redovisning av
genomförda förändringar samt deras effekt på produktionen. Även större förslag för framtida
förbättringar som noterats under projektets gång kommer att redovisas.

2.1 Avgränsningar
Detta examensarbete kommer inte att innefatta faktiskt arbete i PAS-X t.ex. skapande av processträd
och dylikt, detta arbete lämnas till projektgruppen på företaget. Arbetet kommer även att utesluta
själva materialbeställningen för de råvaror som används vid produktion av SMOFKabiven. Slutligen så
kommer examensarbetet endast att fokusera på förberedelsefasen d.v.s. uppstarten av batcher, oljeoch råvaruuppvägningen samt standardisering av beredningsprocessen vid produktion av
SMOFKabiven.
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3 Teori
I följande avsnitt kommer denna rapport att belysa de principer och verktyg som kommer att utgöra
grunden för det pågående förbättringsarbetet på beredningsavdelningen på Fresenius Kabi.

3.1 Lean
Lean är en filosofi som handlar om kontinuerlig förbättring i den egna processen och går
övergripande ut på att undvika alla former av slöseri5 och där fokus ligger på att skapa värde för
kunderna. En central del i arbetet med att eliminera aktiviteter som inte skapar värde för kunden är
att identifiera de processer som inom Lean kallas för värdeflöden och se till att dessa är effektiva. För
att öka flödeseffektiviteten är det lika viktigt att förstå vilket värde som skapas som att förstå hur
man kan identifiera och eliminera olika typer av slöseri, som på japanska heter muda6.

3.2 Slöseri (Muda)
Slöseri är starkt förknippat med lean och förebyggande åtgärder för att motverka slöseri är minst lika
viktiga som att eliminera dem helt7. För allt slöseri gäller det att prioritera förebyggande åtgärder och
därefter minska det slöseri som redan uppstått. Ohno redogör för sju typer av slöseri som
ursprungligen skapades för tillverkning men som även har betydelse i många typer av service.
Slöseri vid överproduktion innebär att man tillverkar för säkerhetens skull, för tidigt eller för mycket.
I många fall kan det även innebära att man använder en flaskhalsresurs vid fel tidpunkt för
tillverkning av fel produkt eller partistorlek. Målet är att tillverka ”Just-in-Time” med perfekt kvalitet
och varken mer eller mindre än vad som krävs. Överproduktion kan resultera i att fel inte upptäcks i
tid och att arbetstempot felaktigt pressas som i sin tur försämrar de tillverkade produkterna8 .
Slöseriet med väntan är troligtvis den näst värsta formen av slöseri och har en direkt koppling till ett
jämnt flöde. Ett jämnt flöde har väntetider som sin största fiende. Material eller komponenter som
inte befinner sig i rörelse är en klar indikation på slöseri, varför målet är att minimera väntetiderna så
mycket som möjligt. Några exempel på detta slöseri är operatörer som väntar, sena leveranser,
verktyg som används av någon annan, operatörer som övervakar maskiner mm.
Slöseriet med onödiga rörelser gäller både layouten och människorna som rör sig inom den. Denna
typ av slöseri innefattar den tid som slösas bort vid varje arbetsstation vars layout inte är optimal.
Varje rörelse som en operatör utför där denne t.ex. måste böja sig, plocka upp komponenter eller
helt enkelt anstränga sig mer än vad arbetsuppgiften borde kräva har en avsevärd effekt på såväl
kvaliteten som produktiviteten. Andra viktiga komponenter i detta slöseri är arbetsplatser som har
dubbla funktioner samt långa sträckor som operatörer måste gå mellan arbetsplatser. Om man kan
omorganisera värdeflödet och därmed eliminera en transport så har man eliminerat slöseri. Denna
typ av slöseri är väl lämpad att bekämpas med verktyget 5S9.

5

Bergman, B. Klefsjö, B. Kvalitet, från behov till förbättring (2012). s. 588
Bergman, B. Klefsjö, B. Kvalitet, från behov till förbättring (2012). s. 590
7
Bicheno, J. Holweg, M. Anhede, P. Hillberg, J. Ny verktygslåda för Lean (2013). s.24
8
Bicheno, J. Holweg, M. Anhede, P. Hillberg, J. Ny verktygslåda för Lean (2013). s.26
9
Bicheno, J. Holweg, M. Anhede, P. Hillberg, J. Ny verktygslåda för Lean (2013). s.27
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Slöseriet vid transporter omfattar det slöseri som uppstår där produkter och material måste flyttas
runt till sina slutdestinationer. Denna form av slöseri går inte att eliminera helt men måste ändå
reduceras med tiden. Sannolikheten att någonting skadas eller påverkas negativt står i direkt
proportion till aktiviteterna materialtransport och antalet transporter. För att öka medvetenheten
om denna typ av slöseri kan man vidta praktiska åtgärder som att t.ex. följa produkternas flödeslängd
genom en fabrik med fokus på bl.a. antalet steg som tas i samband med transporten.
Slöseriet med felaktiga processer kan efterliknas vid att ”använda en hammare som nötknäckare”.
Inom produktion innebär detta att man exempelvis utgår ifrån att användandet av en stor maskin är
fördelaktigt framför användandet av flera mindre maskiner. Detta slöseri leder till en ökad press att
köra maskinen hela tiden, istället för när behovet uppstår och uppmuntrar även till användandet av
generella maskiner istället för maskiner som är anpassade för ett visst ändamål. Följaktligen så
påverkar detta även layouten som i sig är en stor faktor i tidigare nämnda slöserier. Idealet är
användandet av maskiner med ledig kapacitet som matchar efterfrågan exakt10.
En annan förenklad beskrivning av denna typ av slöseri är processer som skapar produkter som inte
uppfyller ställda krav, eller produkter som kräver omjustering11.
Slöseriet med lager – material/enheter som ligger i lager skapar inget värde. Extra lager döljer även
andra problem som t.ex. obalans i produktion, sena leveranser, långa anslutningstider etc. Det ideala
tillståndet är att inte ha ett lager överhuvudtaget, något som i praktiken inte är möjligt att uppnå.
Dock kan man reducera lager genom att t.ex. arbeta enligt konceptet Just in Time (JIT)12 som innebär
att varje steg i processen endast skall producera det som nästa steg i tillverkningskedjan behöver, i
rätt kvantitet och vid rätt tid samt i ett kontinuerligt flöde. Några exempel på lagerbaserat slöseri är
att lagerstorleken överskrider en specifik gräns eller att det finns ett för stort säkerhetslager samt att
en stor mängd lager hålls fast vid en arbetsstation.
Slöseriet med defekter innebär tillverkning av produkter med fel och brister. Några exempel är
skrotning, klagomål, varor som inte är helt användbara samt omarbetning. Defekter i olika former
kostar pengar, både på lång sikt och på kort sikt. Det är viktigt att komma ihåg att kostnaden för att
rätta till felaktigheter hos tillverkade produkter har en tendens att öka ju längre tid som fortlöper
innan felet upptäcks. Det är därmed viktigt att spendera resurser på förebyggande åtgärder och
kvalitet vid källan istället för upptäckande åtgärder. Ordet ”kvalitetskostnad” används ibland för att
beskriva de kostnader som uppstår i samband med slöseriet med defekter. Detta är dock, enligt Bo
Bergman och Bengt Klefsjö ett mycket olämpligt begrepp då det ger signaler om att det är kvalitet
som kostar. Investeringar i förebyggande åtgärder har självfallet en kostnad men det är i slutändan
bristen på kvalitet som kostar. Istället borde begreppet kvalitetsbristkostnad13 användas. Juran talar
om kvalitetsbristkostnader och definierar dessa som ”de kostnader som orsakas av defekta enheter,
ofullkomliga processer eller förlorade försäljningsintäkter”. En modell för kvalitetsbristkostnader

10

Bicheno, J. Holweg, M. Anhede, P. Hillberg, J. Ny verktygslåda för Lean (2013). s.28
Bergman, B. Klefsjö, B. Kvalitet, från behov till förbättring (2012). s.591
12
Bicheno, J. Holweg, M. Anhede, P. Hillberg, J. Ny verktygslåda för Lean (2013). s.29
13
Bergman, B. Klefsjö, B. Kvalitet, från behov till förbättring (2012). s. 71
11

7

borde därför endast inkludera interna (skrotning, omarbetning, försening)- och externa (garanti,
reparationer, på-plats-service, förlorade kunder) felkostnader. 14
Slöseriet med outnyttjad kreativitet klassas av Ohno som en ny typ av slöseri. 1980-talet var det
årtionde som påverkades mest av onödig och dyr fabriksautomatisering vilket föranledde till att GM
och många andra lärde sig att en automatiserad fabrik som inte gagnas av ständiga förbättringar är
dömd att förlora produktivitet. Idag finns t.ex. såväl kvalitetsgrupper som målstyrda lag vars
uppkomst grundar sig i att utnyttja de tankar och idéer som arbetsstaben – inte bara styrelsen - har
med hänsyn till förbättringar. Proctor och Gamble drev flera likartade fabriker där den stora
skillnaden var inflytandet som medarbetarna hade på sin arbetsomgivning. De fabriker vars
medarbetare var motiverade hade 50 % högre produktivitet. Några exempel på detta slöseri är att
inte lyssna på medarbetarna, att endast tro att chefer har idéer som är värda att genomföra samt att
inte använda arbetsstabens kreativitet15.

3.3 5S
5S är ett väldigt användbart verktyg inom lean men har såväl nackdelar som fördelar. Fördelen är att
verktyget oftast har en positiv effekt på produktivitet och kvalitet samtidigt som det skickar en tydlig
signal till arbetarna om att lean har börjat implementeras. Nackdelen är att verktyget ibland kan ses
som ett enkelt tillvägagångssätt att skapa ordning och reda i fabriken där verktyget används samt att
uppmärksamheten kan avledas från de verkliga prioriteringarna16.
5S är ett sätt att arbeta med slöserieliminering genom att identifiera de metoder och
tillvägagångssätt som bidrar till uppkomsten av de typer av slöseri som redogjorts för ovan. Bakom
”den rena fabriken” ligger begreppet 5S som skapades i Japan. De 5 S:en står för fem japanska ord:
Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu och Shitsuke17. Någon direkt svensk översättning finns inte men de 5 S:en
kan övergripande, enligt Bergman och Klefsjö, översättas med: Sortera, Strukturera, Städa,
Standardisera och Skapa vana.
John Bicheno och Matthias Holweg betonar betydelsen av att tidigt etablera hos arbetarna att 5S inte
endast är ett verktyg för att städa i fabriken. Om denna etablering misslyckas riskerar verktyget att
skapa en trivial mentalitet gentemot inte bara 5S men även lean i sin helhet. De riktiga målen med
ett 5S program är att:
ξ
ξ
ξ

Reducera slöseri
Reducera variation
Förbättra produktivitet

Ett 5S program är väl lämpat att användas på en arbetsplats där de tre ovanstående målen är kända
samt där 5S ses som ett tillvägagångssätt för att uppnå dem.

14

Bergman, B. Klefsjö, B. Kvalitet, från behov till förbättring (2012). s. 72
Bicheno, J. Holweg, M. Anhede, P. Hillberg, J. Ny verktygslåda för Lean (2013). s.29-30
16
Bicheno, J. Holweg, M. The Lean Toolbox, The essential guide to lean transformation (2009). s. 78-79
17
Bergman, B. Klefsjö, B. Kvalitet, från behov till förbättring (2012). s. 591
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Seiri (sortera) handlar inte bara om att gruppera verktyg och liknande utifrån arbetsområde utan det
innebär också att man tar bort sådant som helt enkelt inte behövs på arbetsplatsen. Seiri föranleder
till att arbetsuppgifter förenklas då endast det som behövs för att utföra uppgiften i fråga finns
tillgängligt. En sidoeffekt av Seiri är att utrymme utnyttjas mer effektivt. Försiktighet måste dock tas
vid sortering då en alltför nitisk bild av ”ordning och reda” kan flytta fokus från det som har en faktisk
inverkan på verksamheten18.
Seiton (strukturera) har en direkt inverkan på arbetsflödet och handlar om effektivitet genom
strukturering av arbetsplatsen. Allt material och alla verktyg skall sättas på avsedd plats för att
operatörer snabbt och effektivt skall kunna lokalisera- och använda dem. Seiton förespråkar att allt
har sin plats och att verktygstavlor och skuggade konturer kan vara till hjälp för att skapa avgränsade
och tydliga ytor för det som skall användas av operatörerna. Ett väldigt effektivt sätt att angripa
Seiton är att använda sig av spagettidiagram och målet är att minimera onödiga rörelser (gång,
letning, sträckning etc.)19.
Seiso (städa). ”Att städa är att kontrollera”. Seiso syftar till att skapa prydliga och rena arbetsplatser.
Städning innebär inte endast att man plockar upp efter sig utan innefattar också ”visuell städning”20.
Visuell städning betonar operatörens ansvar att hålla utkik efter felplacerat material och leta efter
avvikelser och deras orsaker. I en verkstad innebär städ att man t.ex. avlägsnar allt oljespill som
upptäcks men med ett Seisotänk skall man även ställa sig frågan ”varför blir det läckage?”.
Genomsökning av arbetsplatsen kan även inkludera aktiviteter som övervakning, kalibrering,
slöserisökning och rengöring.
Seiketsu (standardisering) blir möjligt att genomföra först när föregående 3S implementerats. Det är
ett sätt att skapa bästa möjliga arbetsplats genom att skapa ordning och reda hos personalen och på
arbetsplatsen. Standardisering är det slutgiltiga målet med 5S och för att uppnå detta måste en rutin
för underhållning implementeras. 5S är inte ett engångsverktyg utan skall ses som ett
underhållsverktyg, varför detta måste betonas för att verkligen lyckas med dess implementering.
Slutligen så omfattar standardisering inte endast renlighet utan även mätning, träning och
arbetsbalans21.
Shitsuke (skapa vana) är enligt Bergman och Klefsjö det svåraste S:et at få att fungera. Shitsuke
syftar till att underhålla och förbättra standarden. Som tidigare nämnt är det väldigt viktigt att skapa
en mentalitet av vana hos arbetarna för att upprätthålla 5S tänket. När shitsuke har uppnåtts
fungerar ordning och reda automatiskt hos arbetarna utan att det behöver påpekas från ledningen22.

18

Bergman, B. Klefsjö, B. Kvalitet, från behov till förbättring (2012). s. 592
Bicheno, J. Holweg, M. Anhede, P. Hillberg, J. Ny verktygslåda för Lean (2013). s.80
20
Bicheno, J. Holweg, M. Anhede, P. Hillberg, J. Ny verktygslåda för Lean (2013). s.80
21
Bicheno, J. Holweg, M. The Lean Toolbox, The essential guide to lean transformation (2009). s. 80
22
Bergman, B. Klefsjö, B. Kvalitet, från behov till förbättring (2012). s. 592
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3.4 Spagettidiagram
Ett välkänt verktyg inom lean för skapande av effektivare layouter är spagettidiagram23. Slöseriet
med onödiga rörelser samt slöseriet med transporter kan effektivt bekämpas med spagettidiagram
då man får en överblick över såväl produktflödena som de regelbundna (eller oregelbundna)
materialhanteringsrutterna. Vid användandet av ett spagettidiagram tas en layout fram över fabriken
och de fysiska flödena för den valda produkten ritas upp. Lagerområden skall markeras ut i
diagrammet och även omarbetningar samt inspektionspunkter. De framtagna leveransflödena
markeras med olika färger och de totala avstånden som dessa rör sig över beräknas, likaså flödets
totala längd. En lean layout grupperar lager i flera supermarkets, vilka komponenter tas via
pullsystem. Av den anledningen bör material ej spridas ut på många olika platser. Spagettidiagram
kan även användas i andra miljöer, t.ex. på arbetsplatsnivå, för minskning av ställtid och allmänt
slöseri.

Figur 3-1 Exempel på spagettidiagram

23

Bicheno, J. Holweg, M. Anhede, P. Hillberg, J. Ny verktygslåda för Lean (2013). s.104
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4 Good Manufacturing Practices och FDA
GMP är ett kvalitetssystem som används för att säkerställa att läkemedelsklassade produkter
produceras utifrån de kvalitetsstandarder som är lämpliga för användningsområdet i fråga.
Produktion skall även utföras i enlighet med tillstånd för klinisk prövning, produktspecifikation eller
marknadsföringstillstånd och kvalitetssystemet behandlar såväl tillverkning som kvalitetskontroll24.
FDA står för Food and Drug Administration och är den amerikanska motsvarigheten till
Läkemedelsverket. FDA, läkemedelsverket och respektive myndighet från Fresenius Kabis marknader
utför regelbundet inspektioner för att säkerställa att de aktuella regelverken och lagarna för berörda
marknader upprätthålls på korrekt sätt.
De grundläggande kraven i GMP är25:
1. Tillverkningsprocesser skall vara systematiskt granskade med ett erfaret synsätt samt
kapabla att konsekvent producera läkemedel med avsedd kvalitet som uppfyller givna
specifikationer.
2. Validering krävs för tillverkningsprocesser och de kritiska stegen inom dem samt för
signifikanta förändringar som berör tillverkningsprocessen i fråga.
3. Nödvändiga hjälpmedel för GMP skall finnas tillgängliga. Detta inkluderar:
a. Utrustning och försörjning som lämpar sig för verksamheten i fråga.
b. Utrymmen och lokaler som är adekvata för ändamålet.
c. Personal med utbildning och kvalifikation.
d. Passande förvaring och transport.
e. Etiketter, material och behållare av korrekt typ.
f. Procedurer och instruktioner som är godkända i enlighet med kvalitetssystemet för
läkemedel.
4. Instruktioner och procedurer skall skrivas på ett klart och tydligt språk samt specifikt
anpassas för lokalerna där de används.
5. Procedurer skall utföras på korrekt sätt av personal med lämplig utbildning.
6. Dokumentation skall föras under tillverkning för att säkerställa att ingående aktiviteter,
procedurer och instruktioner de facto har genomförts samt att produktkvalitet och –
kvantitet är som förväntat.
7. Avvikelser som anses vara väsentliga skall fullt utredas samt dokumenteras med målet att
implementera korrigerande åtgärder och fastställa grundorsaken bakom avvikelserna i fråga.
8. Komplett historik för en batch skall finnas genom tillverkningsdokumentation, inklusive
distributionsdokumentation, i ett omfattande och tillgängligt format, för att en batch skall
kunna spåras.
9. Risk vid distribution av produkt skall minimeras med avseende på dess kvalitet med hänsyn
till GDP.
10. Ett system för indragning av produktbatch från försörjningsställe eller försäljning skall finnas.
Skäl till defekter med avseende på kvalitet och reklamationer skall utredas och lämpliga åtgärder ska
vidtas för att förebygga återupprepning.

24
25

EudraLex, The rules governing medicinal products in the European Union, Volym 4, Del 1 (2014). s. 12
EudraLex, The rules governing medicinal products in the European Union, Volym 4, Del 1 (2014). s. 14
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4.1 Regelverk
Utöver GMP och FDA omfattas produktionen på Fresenius Kabi av ett par andra regelverk som måste
tas hänsyn till innan en förändring kan implementeras. Detta avsnitt redogör för de lagar och regler
som gäller för de områden som kommer att belysas av detta examensarbete. En förändring i
arbetsmiljön eller produktionsprocessen måste godkännas av alla regelverk innan implementering
kan godkännas. Teoriavsnittet kommer endast att redogöra för vad respektive regelverk kräver inom
varje berört arbetsområde.

4.2 EudraLex, The rules governing medicinal products in
the European Union, Volym 4, Del 1
Lokaler och utrustning – Princip
-

-

Lokaler och utrustning måste vara placerade, designade, konstruerade, anpassade
och underhållna för att passa avsedd verksamhet. Layout och design ska syfta till att
minimera risker för fel samt möjliggöra effektiv rengöring och underhåll så att
korskontamination, ansamling av damm och smuts och varje negativ påverkan på
produktkvalitet undviks.
Lokaler ska vara belägna i en omgivning som, bedömd tillsammans med de åtgärder
som tas för att skydda tillverkningen, utgör minimal risk för att kontaminera material
eller produkt26.

Lokaler och utrustning – Tillverkningsområde
-

-

-

-

Lokaler ska företrädesvis ha sådan layout så att tillverkning kan göras i närliggande
utrymmen i logisk ordningsföljd i relation till tillverkningsstegen och till den
renhetsnivå som krävs.
Lämpliga utrymmen för förvaring under arbete och för halvfabrikat ska möjliggöra
välordnad och logisk placering av utrustning och material för att minimera risk för
förväxling mellan olika läkemedelsprodukter eller deras råvaror, undvikande av
korskontamination samt minimering av risk att något tillverknings- eller kontrollsteg
missas eller används felaktigt27.
Kontroller under tillverkning kan göras i tillverkningsutrymmen under
förutsättningen att det inte innebär någon risk för tillverkningen28.
Normalt ska det finnas separat provtagningsområde för startmaterial. Om
provtagning görs i förrådsutrymmen, ska det göras på ett sådant sätt att
kontamination eller korskontamination förhindras.
Separata rum kan behövas för att skydda känsliga instrument från vibration, elektrisk
störning, fukt etc.29.

Lokaler och utrustning – Utrustning

26

EudraLex, The rules governing medicinal products in the European Union, Volym 4, Del 1 (2014). s. 34
EudraLex, The rules governing medicinal products in the European Union, Volym 4, Del 1 (2014). s. 36
28
EudraLex, The rules governing medicinal products in the European Union, Volym 4, Del 1 (2014). s. 38
29
EudraLex, The rules governing medicinal products in the European Union, Volym 4, Del 1 (2014). s. 40
27
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-

Tillverkningsutrustning ska vara designad, placerad och underhållen för att passa för
avsett användningsområde.
Utrustning för mätning, vägning, registrering och kontroll ska kalibreras och
kontrolleras vid definierade intervall med lämpliga metoder. Adekvat dokumentation
från sådana tester ska finnas30.

Lokaler och utrustning – Övrigt
-

Det ska finnas loggböcker för väsentlig eller kritisk analys- och produktionsutrustning
samt lokaler där produkt har processats. Dessa ska användas för att i kronologisk
ordning registrera, där det är lämpligt, varje användning av lokal, utrustning, metod,
kalibrering, underhåll, rengöring eller reparation, inklusive datum och identitet på
individer som utför dessa aktiviteter31.

Tillverkning – Princip
-

Tillverkningsaktiviteter måste följa klart definierade procedurer; de måste följa
principerna i GMP så att produkter framställs med avsedd kvalitet och i enlighet med
relevanta tillverknings- och marknadsföringstillstånd32.

Tillverkning – Allmänt
-

-

Allt material och produkt ska förvaras under lämpliga förhållanden som fastställts av
tillverkaren, samt på ett välordnat sätt som möjliggör segregering mellan batcher och
lageromsättning.
Aktiviteter med olika produkter ska inte utföras samtidigt eller direkt i följd i samma
rum om det inte är riskfritt med tanke på sammanblandning eller
korskontamination33.

Tillverkning – Startmaterial
-

-

Startmaterial ska bara dispenseras av utsedda personer och ska följa skriftliga
procedurer för att säkerställa att korrekt material är riktigt uppvägt eller uppmätt i
rena och ordentligt märkta behållare.
Varje dispenserat material och dess vikt eller volym ska kontrolleras oberoende och
kontrollen ska dokumenteras34.

4.3 EudraLex, The rules governing medicinal products in
the European Union, Volym 4, Del 2
Byggnader och inrättningar – Utformning och konstruktion

30

EudraLex, The rules governing medicinal products in the European Union, Volym 4, Del 1 (2014). s. 42
EudraLex, The rules governing medicinal products in the European Union, Volym 4, Del 1 (2014). s. 64
32
EudraLex, The rules governing medicinal products in the European Union, Volym 4, Del 1 (2014). s. 64
33
EudraLex, The rules governing medicinal products in the European Union, Volym 4, Del 1 (2014). s. 66
34
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-

Byggnader och inrättningar ska ha tillräckligt utrymme för välordnad placering av
utrustning och material för att förhindra sammanblandning och förorening
Flödet av material och personal genom byggnader eller inrättningar ska utformas så
att sammanblandning eller förorening förebyggs35.

Processutrustning – Utformning och konstruktion
-

Utrustning som används i tillverkning av halvfabrikat och API ska vara av lämplig
utformning och adekvat storlek, och lämpligt placerade för avsedd användning
rengöring, sanering (vid behov) och underhåll36.

Processutrustning – Underhåll och rengöring av utrustning
-

Där utrustning är avsedd att användas för kontinuerlig eller kampanj- tillverkning av
efterföljande batcher av samma halvfabrikat eller API, ska utrustningen rengöras
med lämpliga intervall för att förhindra uppbyggnad eller överföring av föroreningar
(t.ex. nedbrytningsprodukter eller oönskade nivåer av mikroorganismer)37.

Processutrustning – Kalibrering
-

Utrustning för styrning, vägning, mätning, övervakning och test, där detta är kritiskt
för att säkerställa kvalitet på halvfabrikat eller API, ska kalibreras enligt skriftliga
procedurer och fastställd planering38.

Processutrustning – Datoriserade system
-

Där kritisk data registreras manuellt, ska en ytterligare kontroll göras att korrekt data
registrerats. Detta kan göras av en annan operatör eller av systemet själv39.

4.4 Code of Federal Regulations Parts 210, 211 and 11
Avsnitt C – Byggnader och inrättningar, design- och konstruktionsegenskaper
-

-

Varje byggnad som används I tillverkning, hantering, packning och förvaring av
läkemedelsprodukt ska vara lämplig i storlek, konstruktion och placering så att det
enkelt går att rengöra, underhålla och arbeta korrekt.
Varje sådan byggnad ska ha tillräckligt med utrymme för att utrustning och material
ska kunna organiseras på ett sätt så att man förebygger sammanblandningar mellan
olika råvaror, primärbehållare, förslutningar, etiketter och dekorerat
förpackningsmaterial, halvfabrikat och läkemedelsprodukter och även för att
förhindra kontaminering. Flöde av råvaror, primärbehållare, förslutningar, etiketter
och dekorerat förpackningsmaterial, halvfabrikat och läkemedelsprodukter ska
anpassas för att förebygga kontaminering.

35
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-

Aktiviteter ska utföras i speciellt definierade områden som har lämplig storlek. Det
ska finnas separata eller definierade utrymmen för företagets aktiviteter för att
förebygga kontaminering eller sammanblandning40.

Avsnitt D – Utrustning, design, storlek och placering av utrustning
-

Utrustning som används för tillverkning, hantering, packning eller förvaring av
läkemedelsprodukt ska ha lämplig utformning, storlek och vara korrekt placerad för
att möjliggöra korrekt användning samt rengöring och underhåll41.

Avsnitt D – Utrustning, automatisk, mekanisk eller elektronisk utrustning
-

Lämpliga kontrollsystem ska finnas för datorer eller relaterade system för att
säkerställa att ändringar i styrande tillverknings- och kontrolldokument eller andra
dokument bara genomförs av auktoriserad personal. Indata till och utdata från
beräkningar eller annan registrerad data i datorn eller det relaterade systemet ska
kontrolleras så att det är korrekt42.

4.5 21 CFR 820 och 11
Avsnitt G – Produktions- och processtyrning
-

Varje tillverkare skall säkerställa att all utrustning som används vid tillverkning
uppfyller specificerade krav och är tillämpligt konstruerade, producerade, placerade
och installerade för att underlätta underhåll, justering, rengöring och användning43.

Avsnitt G – Produktions- och processtyrning, kontroll-, mät- och provningsutrustning
-

Kalibreringsrutiner skall inkludera specificerade anvisningar och gränser för
noggrannhet och precision. När gränserna inte uppfylls skall det finnas bestämmelser
för korrigerande åtgärder44.

Subpart C – Elektroniska signaturer, den elektroniska signaturens komponenter och
kontroll/styrning
-

Om en individ utför en serie av signeringar under en enda kontinuerlig period under
kontrollerat systemtillträde ska den första signeringen utföras med alla signaturens
komponenter, efterföljande signeringar kan göras med minst en av komponenterna
som bara är utförbar av, och avsedd för användning enbart av, individen.

40
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-

När en individ utför en eller flera signaturer som inte utförs under en enda,
kontinuerlig period av kontrollerat systemtillträde ska varje signering göras med
signaturens alla komponenter45.

Subpart C – Elektroniska signaturer, kontroll/styrning av användaridentitet/lösenord
-

45
46

Initial och periodisk test av objekt, så som dosor och kort, som innehåller eller
genererar användaridentiteter eller lösenordsinformation för att säkerställa att dessa
fungerar korrekt och inte har förändrats på ett otillåtet sätt46.

Key2Compliance, 21 CFR 820 och 11 (2010). s. 70
Key2Compliance, 21 CFR 820 och 11 (2010). s. 72
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5 Produktionslayout och nulägesanalys av
produktion
Protokollet för SMOFKabiven består förenklat av sex olika moment. Dessa är:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Förberedelser
Oljefas
Vattenfas
Uppvägning av råvaror
Homogenisering
Avslutande aktiviteter

Av sekretesskäl kommer det fullständiga receptet inte att visas i denna rapport, dock kommer delar
från ett batchprotokoll att användas som referens där ingående material och fullständiga
instruktioner kommer att kortas ner och ges andra namn. Detta kommer inte att ha en nämnvärd
påverkan på slutresultatet då batchrecepten inte har något med förbättringsarbetet att göra, endast
de ingående aktiviteternas utformning.

5.1 Förberedelser, oljefas, råvaruuppvägning
Figur 4-1, 4-2, 4-3 och 4-4 illustrerar förberedelsefasen, uppvägningen av råvaror samt oljefasen för
SMOFKabiven. Förberedelserna är identiska oavsett batchstorlek. Förberedelserna skall genomföras i
kronologisk ordning och signeras för hand i rutorna till höger innan nästkommande moment får
påbörjas. Dessa förberedelser genomförs inne på C-zon d.v.s. renrum.
Förberedelser:

Figur 5-1 Förberedelser SMOFKabiven
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Figur 5-2 Förberedelser SMOFKabiven fortsättning

Oljefas:

Figur 5-3 Oljefas SMOFKabiven
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Råvaruuppvägning:

Figur 5-4 Råvaruuppvägning SMOFKabiven

Råvaruuppvägningen, oljefasen och vattenfasen består av separata blad för att faserna skall kunna
utföras parallellt med varandra av två eller flera operatörer. En SMOFKabiven batch inleds med
förberedelsefasen som kan utföras av en ensam operatör då förberedelsemoment 1-10 endast
kräver enkelsignaturer. Själva produktionen får inte påbörjas fram tills dess att förberedelserna har
avslutats. Vid förberedelsernas avslut startas oljefasen och råvaruuppvägningen upp parallellt med
varandra och löper jämsides fram tills dess att Acryllamiden tillsätts i punkt 4.1.5. Vissa moment i
såväl oljefasen som vattenfasen är tidskritiska vilket betyder att det finns ett krav på precision när
dessa hanteras samtidigt. Operationerna i SCADA är endast automatiserade när operationen väl har
startats upp men uppstarten i sig kräver manuell input från en operatör.47
En förenklad bild av processen kan illustreras enligt flödesschemat i figur 4-5:
Förberedelser

Uppstart Oljefas

Uppvägning råvaror

Vattenfas + oljefas
avslut

Sammanslagning
oljefas och
vattenfas

Oljefas fort.

Acryllamide
tillsättning

Råvaror avslut

Oljefas fort.
Uppstart vattenfas

Figur 5-5 Förenklat
processflöde SMOFKabiven

47

Daniel A. Björklund (2018), PB-LVP Beredning SMOFlipid. Internt dokument. Uppsala: Fresenius Kabi; Dok. Nr
217048/24
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Figur 5-6 illustrerar placeringen av varje förberedelsemoment sett ovanifrån produktionslokalen.
Förberedelsefasen innefattar punkt 1-10 och uppvägningen av råvaror under själva beredningen
innefattar endast punkt 8.1–8.5 :

Figur 5-6 Placering av förberedelsemoment SMOFKabiven

Figur 5-7 och tillhörande tabell 1 och 2 illustrerar ett spagettidiagram som reflekterar hur
förberedelserna genomförs med hänsyn till hur operatörerna rör sig samt tiden/sträckorna för varje
arbetsmoment. Sju operatörer deltog i undersökningen där varje enskild operatör fick genomföra
förberedelsefasen oberoende av varandra. Transportsträckorna var nästintill identiska då alla valde
den kortaste rutten till varje arbetsmoment. Tiderna sammanställdes och ett medelvärde togs fram
som reflekterade operatörernas totala tid.
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Tabell 5-1 Tid/moment - förberedelser
Tid i s OP 1
Moment
Wfi/Nitro
Kvävgas
Kalibrering
PCV
Loggbok Nitro/olja
Datum brutna fat
Materialkontrol
IMS
Loggbok lokalvård
Total tid
Medelvärde tid

Tid i s OP 2

Tid i s OP 3

Tid i s OP 4

Tid i s OP 5

Tid i s OP 6

Tid i s OP 7

6
19
40
47
160
57
144
25
20

15
15
39
50
207
25
82
20
21

10
21
41
57
154
28
88
28
20

12
29
59
47
203
35
60
18
17

10
29
53
48
161
67
71
15
16

6
32
38
49
108
24
59
7
14

27
52
63
76
167
104
81
14
25

518

474

447

480

470

337

609

476,4285714

Tabell 5-2 Transportsträcka - förberedelser
Moment
Wfi/Nitro
Kvävgas
Kalibrering
PCV
Loggbok Nitro/olja
Datum brutna fat
Materialkontrol
IMS
Loggbok lokalvård
Total sträcka

Sträcka i m OP 1 Sträcka i m OP 2 Sträcka i m OP 3 Sträcka i m OP 4 Sträcka i m OP 5 Sträcka i m OP 6 Sträcka i m OP 7
0
0
0
0
0
0
0
7
7
7
7
7
7
7
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
20
20
20
20
20
20
20
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
5
5
5
5
5
5
5
43
43
43
43
43
43
43
8
8
8
8
8
8
8
16
16
16
16
16
16
16
133

133

133

133

133

133

133

Figur 5-7 Spagettidiagram - utförande av förberedelser
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6 SMOFKabiven
6.1 Nulägesanalys
SMOFKabiven består förenklat, som tidigare nämnt, av sex stycken olika moment, förberedelser,
oljefas, vattenfas, råvaruuppvägning, homogenisering, avslutande aktiviteter. Vid uppstart av en
SMOF-batch utför en ensam operatör förberedelserna för att sedan med hjälp av en andra operatör
förbereda och starta upp oljefasen, råvaruuppvägning och vattenfasen d.v.s. de tre ingående
beredningsfaserna. Oljefasen, vattenfasen samt råvaruuppvägningen består av separata blad i
batchprotokollet. Detta möjliggör för operatörerna att dela upp arbetet, vanligtvis med att en
operatör övervakar och styr oljefasen samtidigt som den andra operatören hanterar
råvaruuppvägningen.
Vattenfasen bör, enligt instruktion påbörjas i slutet av oljeuppvägningen för att inte riskera att
vattenfasen blir för kall48 i samband med att den måste invänta att oljefasen avlutas.
Instruktionsmässigt så finns inte, utöver rekommendationen gällande uppstart av vattenfas, en helt
standardiserad metod för tillverkning av SMOFKabiven med avseende på hur de ingående faserna
samverkar med varandra. Instruktionen för beredning av emulsioner förklarar endast hur varje
enskild fas skall utföras. Resultatet av beredningsinstruktionens utformning är att operatörer skapar
sitt eget processflöde som övergripande efterliknar varandra men där de ingående momentens
rangordning och utförande varierar där fokus endast är att inte missa de kritiska momenten. Med
andra ord så tajmar operatörer de tre ingående faserna utifrån vad de själva tycker är smidigt. I och
med att denna rapport har som mål att utifrån ett lean-perspektiv förbättra processen kommer
standardisering av processen att vara i fokus. För att standardisering skall vara möjligt måste
operatörsvariation elimineras samtidigt som processen följer samma flöde varje gång, oavsett
batchstorlek. En standardiserad process resulterar även i att upplärning av nya operatörer förenklas
då erfarna operatörer inte längre kan lära ut flera olika tillvägagångssätt och på så sätt öka risken för
att den mänskliga faktorn negativt inverkar vid produktion.
Då operationerna i SCADA kräver manuell input från en operatör föranleder detta till att en risk
uppstår i fall en batch måste dumpas eller en avvikelse måste utredas om ett kritiskt moment
misslyckas att genomföras. Detta på grund av att de tidskritiska momenten styrs utifrån den
mänskliga faktorn och inte är automatiserade. Efter avslutad oljeuppvägning tillsätts acryllamiden (se
figur 2.5) varpå uppvärmning av oljan startar. När oljefasen har nått lämplig temperatur förs den över
och slås samman med vattenfasen. Oljefasens temperatur innan överföring är kritisk för lyckat
genomförande. Om t.ex. temperaturen blir för hög brinner oljan upp och batchen måste dumpas.
Utöver temperaturkrav hos vissa operationer finns även krav med avseende på tid t.ex. hur länge
vattenfasen respektive oljefasen måste röras om vid tillsättning av diverse råvaror innan nästa
operation kan startas. Alla ingående parametrar styrs utifrån batchprotokollet och varierar beroende
på produkt och batchstorlek.

48

Daniel A. Björklund (2018), PB-LVP Beredning av emulsioner system 1. Internt dokument. Uppsala: Fresenius
Kabi; Dok. Nr 203282/23
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6.2 Trefasig produktion
Batchprotokollen har tre separata blad för de ingående faserna vilket betyder att processen i PAS-X,
konstruerat av projektgruppen på företaget, i dagsläget har tre stycken processträd som löper
parallellt med varandra. Figur 4-5 visar en förenklad bild av processen där endast fasernas samverkan
illustreras. Processen beskrivs mer detaljerat enligt figur 5.1. där även de ingående operationerna
(dock inte alla operationer p.g.a. rådande sekretess) i varje fas redovisas:

Figur 6-1 Trefasig produktion SMOFKabiven
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6.3 Produktionsvariation
För att standardisering skall vara möjlig måste operatörsvariation elimineras i samband med hur
operatörerna i fråga hanterar tre faser samtidigt. En operatör kanske påbörjar uppvägningen av
råvaror efter att alla oljorna har vägts upp medan en annan operatör väger allt material direkt efter
att uppvägningen för den första oljan har startats upp. I samband med kritiska parametrar där
operatörerna måste övervaka tider och temperaturer blir produktionen mer enhetlig bland
operatörerna då ett misslyckande vid manuell input i SCADA ofta innebär en förlorad batch eller en
avvikelse som måste utredas. Arbetsmomenten som inte är kritiska genomförs oftast utifrån vad
operatören i fråga anser vara det mest optimala flödet. Detta skapar i sig en konflikt med hänsyn till
GMP och i viss mån även 5S då det finns en alldeles för stor variation vid tillverkning. Denna variation
i produktionen leder fortsättningsvis till att vissa risker uppstår.

6.4 Risker
Risker som noterats med avseende på kvalitet vid observation av produktionsprocessen är:

-

Arbetsmoment glöms bort
Arbetsmoment startas upp för sent
Arbetsmoment startas upp för tidigt
Kritiska moment genomförs samtidigt som icke kritiska moment
Stressfyllda situationer då faser skall koordineras
Övervakning av kritiska moment sker samtidigt som genomförande av icke kritiska
moment
Stor spridning i transportsträckor i samband med felplanering av fastajming
Felkommunikation mellan operatörer med avseende på uppstart av arbetsmoment
Separata blad för faser skapar förvirring och risk för felplacering och
sammanblandning av dokument, speciellt när flera batcher produceras samtidigt
Nycertifierade operatörer förvirras vid körning med olika erfarna operatörer p.g.a.
varierande rutiner

Dessa risker gäller för produktion utifrån pappersprotokoll. Vid produktion genom PAS-X tillkommer
ytterligare risker. Dessa risker har tagits från hur glukostillverkningen ser ut i dagsläget då PAS-X
redan har implementerats vid den stationen och därmed kan användas som utgångspunkt. Riskerna i
samband med PAS-X är bl.a.

-

Mjukvaruproblem (programkrasch, problem med internetuppkoppling,
programfrysning etc.)
Vid fel input i PAS-X låser programmet vidare framsteg fram till dess att felet har
åtgärdats, motsvarigheten på papper är en snabb felskrivning
Begränsad mängd datorer
Begränsad datorutrustning (möss, tangentbord)
Stor variation i programacceptans beroende på operatörsålder (påverkar utbildning)
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-

Flexibilitetsbegränsning, mer monoton körning (orsakat p.g.a. ej optimerad
tillverkningsprocess, mindre risk ju mer optimerad processen är)
Förvirring när flera batcher tillverkas samtidigt m.a.p. navigering i programmet

De noterade riskerna grundar sig i att det är för många moment att hålla reda på samtidigt vilket
försvåras ytterligare när två operatörer måste samarbeta och dela upp arbetsuppgifterna emellan sig
under produktionens gång. Om huvudproblematiken uppstår p.g.a. för många faser som löper
parallellt med varandra är den mest rimliga lösningen att reducera antalet faser och ta bort de luckor
mellan dem som tillåter variation i hur de genomförs jämsides med varandra.

6.5 Processinformation inför standardisering
Huvudmålen för detta examensarbete är:
ξ
ξ

Standardisera tillverkningsprocessen för SMOFKabiven för körning i PAS-X genom att
reducera trefastillverkning till enfasig tillverkning.
Möjliggöra ökad produktionskapacitet med hänsyn till bemanning på produktionssystemen.

Då det inte finns någon instruktion som kräver att de tre ingående beredningsfaserna felkoordineras
med avseende till varandra kommer standardiseringen av processen inför övergång till PAS-X att
innebära att det endast kommer att finnas en beredningsfas med alla ingående aktiviteter i logisk
ordningsföljd. Denna sammanslagning möjliggörs genom att utnyttja att oljeuppvägningen är den
absolut största flaskhalsen under produktion av SMOFKabiven. Oljeuppvägning utförs genom en
pumpstation som pumpar respektive olja från fat till ett gemensamt oljekärl. Flödeshastigheten för
oljorna varierar beroende på oljans viskositet men är generellt väldigt låg. Detta gör att
operationerna i SCADA för respektive olja tar så pass lång tid att andra moment t.ex. uppvägning av
råvaror kan utföras samtidigt utan att processen i helhet tar någon längre tid. Hela processens
minimala tidsåtgång avgörs av hur lång tid de automatiska operationerna kräver vilket betyder att en
optimal process i detta scenario, där de automatiska momenten inte förbättras, inte skall ta någon
extra tid för utförande av sidoaktiviteter.
För att kombinera de tre faserna måste arbetsmomenten rangordnas på ett sätt där risken för
feltajming minimeras och varje berörd manuell operation måste alltså få tillräckligt med tid att
utföras under luckorna som skapas mellan varje oljeuppvägning. Tillvägagångssättet för identifiering
av bästa logiska ordningsföljd är att undersöka oljeflödet för respektive olja. När ett medelvärde har
tagits fram kan man få reda på ungefär hur mycket tid man har på sig att utföra sidoaktiviteter under
oljeuppvägningen.
För att beräkna operationstiden samt flödeshastigheten för respektive olja observerades
produktionen av ett antal batcher. Tabell 6-1, 6-2, 6-3 och 6-4 illustrerar den insamlade
informationen från ett antal batcher med batchstorlekarna 1500 L, 2000 L och 2250 L. Därefter
beräknades ett medelvärde för såväl operationstiden som flödeshastigheten för respektive olja.
Operationstiden noterades endast i antal minuter av de ansvariga operatörerna, varför en spridning i
resultatet återfinns.
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Tabell 6-1 Processinformation oljeuppvägning SMOF 1500 L
1500 L
SBO
Fisk
Oliv
MCT

1500 L
SBO
Fisk
Oliv
MCT

Start
12:15
12:25
12:49
13:09

Start
18:48
18:56
19:16
19:35

Stopp
12:18
12:46
13:06
13:21

Stopp
18:53
19:12
19:32
19:42

Mängd i Kg Fatbyte ja/nej Operationstid i min Flödeshastighet kg/min
88,5
44,8
74,8
89,9

Nej
Nej
Nej
Nej

3
21
17
12

Mängd i Kg Fatbyte ja/nej Operationstid
88,4
44,8
74,8
89,8

Nej
Nej
Nej
Nej

29,5
2,133333333
4,4
7,491666667

Flödeshastighet kg/min
5
16
16
7

17,68
2,8
4,675
12,82857143

Tabell 6-2 Processinformation oljeuppvägning SMOF 2000 L

2000 L
SBO
Fisk
Oliv
MCT

2000 L
SBO
Fisk
Oliv
MCT

2000 L
SBO
Fisk
Oliv
MCT

2000 L
SBO
Fisk
Oliv
MCT

Start
20:49
20:54
21:18
21:50

Start
01:58
02:07
02:38
03:05

Start
14:28
14:34
14:56
15:26

Start
03:35
03:44
04:17
04:53

Stopp
20:53
21:16
21:47
22:16

Stopp
02:03
02:36
03:01
03:20

Stopp
14:32
14:54
15:18
15:34

Stopp
03:39
04:11
04:49
05:07

Mängd i Kg Fatbyte ja/nej Operationstid i min Flödeshastighet kg/min
118,5
59,7
100,1
120

Nej
Nej
Ja
Ja

4
22
29
26

Mängd i Kg Fatbyte ja/nej Operationstid
118,5
59,9
99,8
119,9

Nej
Ja
Nej
Nej

Flödeshastighet kg/min
5
29
23
15

Mängd i Kg Fatbyte ja/nej Operationstid
118,6
59,6
99,7
119,9

Nej
Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej
Nej

23,7
2,065517241
4,339130435
7,993333333

Flödeshastighet kg/min
4
20
22
8

Mängd i Kg Fatbyte ja/nej Operationstid
118,5
59,8
99,8
119,7

29,625
2,713636364
3,451724138
4,615384615

29,65
2,98
4,531818182
14,9875

Flödeshastighet kg/min
4
27
32
14

29,625
2,214814815
3,11875
8,55
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Tabell 6-3 Processinformation oljeuppvägning SMOF 2250 L

2250 L
SBO
Fisk
Oliv
MCT

2250 L
SBO
Fisk
Oliv
MCT

2250 L
SBO
Fisk
Oliv
MCT

2250 L
SBO
Fisk
Oliv
MCT

2250 L
SBO
Fisk
Oliv
MCT

Start
01:20
01:30
01:56
02:26

Start
09:34
09:45
10:11
10:47

Start
05:23
05:30
05:50
06:26

Start
13:18
13:31
14:03
14:34

Start
16:08
16:17
16:49
17:20

Stopp
01:25
01:53
02:24
02:47

Stopp
09:38
10:07
10:47
11:09

Stopp
05:28
05:49
06:24
06:36

Stopp
13:23
14:00
14:30
14:52

Stopp
16:12
16:45
17:17
17:46

Mängd i Kg Fatbyte ja/nej Operationstid i min Flödeshastighet kg/min
133,4
67,5
112,4
134,9

Nej
Nej
Nej
Nej

5
23
28
21

Mängd i Kg Fatbyte ja/nej Operationstid
133,6
67,2
112,2
134,8

Nej
Nej
Nej
Nej

Flödeshastighet kg/min
4
22
36
22

Mängd i Kg Fatbyte Ja/Nej Operationstid
133,7
67,3
112,2
134,8

Nej
Nej
Ja
Nej

Nej
Nej
Nej
Nej

5
19
34
10

Nej
Ja
Nej
Nej

26,74
3,542105263
3,3
13,48

Flödeshastighet kg/min
5
29
27
18

Mängd i Kg Fatbyte ja/nej Operationstid
133,5
67,5
112,4
134,9

33,4
3,054545455
3,116666667
6,127272727

Flödeshastighet kg/min

Mängd i Kg Fatbyte Ja/Nej Operationstid
133,5
67,4
112,5
134,8

26,68
2,934782609
4,014285714
6,423809524

26,7
2,324137931
4,166666667
7,488888889

Flödeshastighet kg/min
4
28
28
26

33,375
2,410714286
4,014285714
5,188461538

Medelvärdet för operationstiden, mängd uppvägd olja och flödeshastigheten sammanställdes för
respektive batchstorlek.
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Tabell 6-4 Medelvärde av processinformation SMOFKabiven

Operationstid i min (medelvärde)
SBO
Fisk
Oliv
MCT

Mängd i kg (medelvärde)
SBO
Fisk
Oliv
MCT

Flödeshastighet kg/min (medelvärde)
SBO
Fisk
Oliv
MCT

1500 L
4
18,5
16,5
9,5

1500 L
88,45
44,8
74,8
89,85

1500 L
22,1125
2,421622
4,533333
9,457895

2000 L
4,25
24,5
26,5
15,75

2000 L
118,525
59,75
99,85
119,875

2000 L
27,88824
2,438776
3,767925
7,611111

2250 L
4,6
24,2
30,6
19,4

2250 L
133,54
67,38
112,34
134,84

2250 L
29,03043
2,784298
3,671242
6,950515
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7 Standardisering
För att skapa ett enfasigt flöde måste de manuella momenten utföras under tiden som de
automatiska operationerna pågår. De manuella momenten innefattar huvudsakligen
råvaruuppvägningen och deras tillsättning till de olika kärlen och tankarna som används.
De manuella uppvägningarna utgörs av:
-

Acryllamide
Liten mängd SBO
Chloroform
Nitro/WFI

Acryllamide, SBO och Chloroform kräver så pass små mängder oberoende av batchstorlek att de vägs
upp med hjälp av en bordsvåg och små bägare inne på varje system. Utförandet av dessa
arbetsmoment observerades men inga tider för själva utförandet noterades. Tidtagning bedömdes
som överflödig då ingen operatör krävde mer än ~ 2 minuter för att utföra respektive uppvägning.
Tidsåtgången för fisk, oliv- och MCT - operationerna är så pass långa att de manuella uppvägningarna
kan utföras med marginal efter start av valfri olja utan någon nämnvärd risk för feltajming. Dock blir
det problematiskt att motivera att någon manuell uppvägning skall utföras under själva SBO
invägningen då operationen avslutas så pass snabbt p.g.a. den höga flödeshastigheten, trots att
många operatörer med säkerhet hinner utföra 1-2 uppvägningar under tiden som SBO vägs in. Målet
är som sagt att reducera variation i tillverkningen, därmed måste tillräckligt med tid allokeras till de
manuella momenten för att de med marginal skall kunna utföras mellan luckorna som skapas av de
automatiska momenten.
Tidsåtgången för Nitro/WFI – uppvägningen växlar p.g.a. att den utförs i ett separat rum. Mängderna
som krävs varierar beroende på batchstorlek och Nitrofaten måste bytas ut för hand med jämna
mellanrum. Det finns även en noterad risk vid uppvägningen nämligen att det endast finns en
Nitrovåg vilket betyder att det kan bildas en kö när flera system vill väga upp samtidigt. Tidsåtgång
för byte av Nitrofat krävde inte mer än 5 minuter för alla observerade operatörer. Flödeshastigheten
för Nitropumpen varierar mellan 6-10 kg/min och ingående viktkrav av Nitro/WFI beror på
batchstorlek. Förutsatt att inget fatbyte behöver utföras kräver den största batchstorleken ej mer än
10 minuter för själva uppvägningen. Med fatbyte inkluderat och eventuell kö exkluderat kräver
arbetsmomentet maximalt 15 minuter oavsett batchstorlek. En mätning på eventuella köers inverkan
har inte utförts då faktorn är väldigt slumpmässig och problematisk att baka in i bedömningen.
Nitro/WFI - uppvägningen kan därmed, utifrån den insamlade informationen om batchstorlek 2000 L
och 2250 L (tabell 6), utföras och avslutas med marginal efter att operationen för olivuppvägningen
har startats. Dock kan samma säkerhet inte appliceras på batchstorlekar < 2000 L.
För att säkerställa att Nitro/WFI - uppvägningen kan startas och avslutas efter att en vald
oljeuppvägning (oavsett batchstorlek) har startats är det motiverat att välja oljeoperation utifrån
vilken olja som har den lägsta flödeshastigheten och längsta operationstiden. Fisk har överlägset
lägst flödeshastighet, därmed är det motiverat att utföra Nitro/WFI – uppvägningen efter att fisken
har startats och därmed flytta uppvägningen av Acryllamide, Chloroform och liten mängd SBO till
efter start av olivuppvägning. Vattenfasen har som sagt inga krav rent instruktionsmässigt som kräver
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att den startas upp efter en viss tid eller efter ett visst moment. Dock är det rekommenderat att inte
starta den för tidigt då det finns risk att temperaturen i vattenkärlet blir för lågt om vattnet får stå
och vänta för länge. När vattenfasen startas upp varierar som tidigare nämnt från operatör till
operatör, dock startas den i de allra flesta fall parallellt med MCT-uppvägningen då MCT-operationen
markerar att oljefasen börjar nå sitt slut. Vattenfasen kan teoretiskt sett startas tidigare förutsatt att
man med säkerhet kan säkerställa att temperaturen i vattenkärlet inte sjunker under en viss nivå.
Detta skulle dock kräva en långtidsvalidering och kan därför inte undersökas under projektets gång.
Huvudmålet är dock att standardisera processen samt kraftigt reducera variationen i processen vilket
har uppfyllts i och med åtgärderna ovan. Med hänsyn till projektets allokerade tid och
standardiseringen av SMOFKabiven kommer vattenfasen att startas upp precis efter att operationen
för MCT-uppvägningen har startat. Vid MCT-uppvägningens slut tillsätts Acryllamiden i oljekärlet följt
av tillsättning av Nitro/WFI till vattenkärlet. Slutligen så fortlöper processen som den gjort i dagsläget
då endast genomförande av vattenfasen kvarstår.

7.1 Enfasig produktion
Med hjälp av motiveringarna i avsnitt 6.6 och den insamlade processinformationen tas ett
kontinuerligt standardiserat flöde fram, ett s.k. enfasigt flöde där alla ingående arbetsmoment i de
tre faserna rangordnas utifrån vad som anses vara det mest optimala genomförandet av aktiviteter.
Rött motsvarar manuell uppvägning, blått motsvarar vattenfasen, beige motsvarar oljefasen och
grönt motsvarar sammanslagningen av alla faser. Detta flöde är teoretiskt men är testbar i praktiken
då operatörer endast behöver producera ett visst antal batcher med hjälp av detta flöde för att
belysa eventuella svagheter.

Figur 7-1 Enfasig produktion SMOFKabiven
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Processflödet ovan är alltså framtaget utifrån den insamlade informationen om oljestationen och
tidsåtgången hos de automatiska momenten i oljefasen. De manuella momenten har rangordnats
med motiveringen att de skall utföras samtidigt som de automatiska momenten och inte före, efter
eller när operatörerna själv känner att det passar. För att eliminera variationen i
tillverkningsprocessen och minimera risken för att avvikelser uppstår till följd av den variationen
måste processen i överlag följa samma flöde varje gång. Detta uppnås då man i viss mening ”tvingar”
operatörer att utföra aktiviteterna i ett förutbestämt flöde i samband med PAS-X körning.

7.2 Enfasig produktion och dess fördelar
-

Ökad produktkvalitet till följd av kraftig reduktion i variation
Ökad processäkerhet
Minskad variation i tillverkningstid
Kortare upplärningstid då operatörer under utbildning jobbar med samma flöde
oavsett handledare
Minskad risk för avvikelser i produktion
Minskad risk för felkommunikation mellan operatörer
Minskad risk för sammanblandning av dokument till följd av kraftig reduktion av
processträd i PAS-X
Eliminerad risk att kritiska arbetsmoment utförs samtidigt som icke-kritiska
Minskad risk att arbetsmoment glöms bort
Minskad risk för feltajming av samspelet mellan faserna
Kortare transportsträckor till följd av minskad variation i utförandet av
arbetsmoment

Flödet kan dock inte med säkerhet anses vara det mest optimala utan måste införas och
långtidstestas i praktiken innan en slutgiltig bedömning kan göras. Dock anses flödet vara en bra
utgångspunkt som motiveras utifrån den insamlade processinformationen. Ovanstående fördelar
gäller trots att flödet kanske inte är det mest optimala då den stora majoriteten av alla nackdelar
med produktionen i dagsläget grundar sig i just den stora processvarationen. Variationen reduceras
alltså kraftigt i samband med standardiseringen oavsett om det finns utrymme för ytterligare
optimering.
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8 Förbättringar i produktionslayout och
bemanningskrav
Delmålen för detta examensarbete är:
ξ
ξ

Reducera bemanningskravet d.v.s. dubbelsignaturer i kritiska moment d.v.s. där två
oberoende operatörer i dagsläget måste närvara.
Flytta arbetsmoment under förberedelsefasen till operatörskontoret utanför C-zon samt, om
möjligt, eliminera förberedelsemoment som anses överflödiga och ordningen för
genomförelse.

Detta avsnitt kommer att gå igenom delmålen var för sig från framtagningen av förbättringsförslagen
fram till den teoretiska implementeringen utifrån överenskommelse med QA-avdelningen. Alla
förbättringsförslag måste godkännas av QA då det i slutändan är de som avgör huruvida ett förslag är
genomförbart med avseende på kvalitet och GMP-föreskrifter.

8.1 Reduktion av bemanningskrav - råvaruuppvägning
I dagsläget kräver majoriteten av arbetsmoment under oljefasen och råvaruuppvägningen
dubbelsignaturer vilket betyder att två oberoende operatörer måste signera att arbetsmomentet har
utförts korrekt. Figur 2.3 och 2.4 illustrerar hur råvaruuppvägningen och oljefasen ser ut i dagsläget.
Dubbelsignaturer motsvarar moment som anses kritiska d.v.s. är avgörande för produktens slutliga
kvalitet. För att ersätta en dubbelsignatur med en enkelsignatur och därmed reducera
bemanningskravet ställer QA kravet att en metod måste införas som kan säkerställa samma- eller
högre säkerhet än dubbelsignaturer. Signaturerna görs i dagsläget för hand, motsvarigheten i PAS-X
är en tresiffrig kod som är unik för varje operatör samt ett lösenord. Problematiken som finns är att
en dubbelsignatur inte säkerställer att den andra operatören faktiskt har dubbelkontrollerat en vikt,
en tid eller en temperatur. Den andra operatören kan ha signerat arbetsmomentet under stress eller
för att denne har ett förtroende för den andra operatören som faktiskt har utfört arbetsmomentet.
Varje system har egna bordsvågar som används för råvaruuppvägningen. Dessa vågar har
kvittoskrivare uppkopplade som i dagsläget inte fyller någon funktion. När en råvara vägs upp kan en
operatör, om denne vill, skriva ut ett kvitto med den uppvägda vikten och klistra fast denna i
batchprotokollet, detta är dock inte ett krav med dagens produktionsmetod. Ett kvitto är ett faktiskt
bevis på att en vikt har vägts upp korrekt och kan användas som bevis upp även om bägaren har
lämnat vågen. Den säkerheten finns inte i dagsläget med endast dubbelsignaturer just för att man i
efterhand inte kan bevisa att den nedskrivna vikten i protokollet motsvarar vad som vägdes upp. En
av de framtagna förbättringarna är därför att utnyttja kvittoskrivarna vid uppvägning och införa en
metod att operatörer måste skriva ut ett kvitto och bifoga med batchprotokollet.
Efter möte med QA godkändes en ny metod där dubbelsignaturer ersätts under råvaruuppvägningen
med enkelsignaturer samt ett kvitto. Råvaruuppvägningen har fyra stycken separata arbetsmoment
med dubbelsignaturer, tre av dessa utförs med hjälp av en bordsvåg medan den fjärde, Nitro/WFIuppvägningen, utförs med hjälp av en golvvåg. Nitro/WFI-vågen har inte en kvittoskrivare
uppkopplad men har en inbyggd funktion att skriva ut kvitton. Om en kvittoskrivare köps in, kopplas
upp och valideras för användning kan även Nitro/WFI-uppvägningen utföras med enkelsignaturer.
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Sammanfattningsvis så revideras metoden för råvaruuppvägningen genom att ersätta de fyra
dubbelsignaturerna med enkelsignaturer där operatören som utfört uppvägningen skriver ut ett
kvitto och bifogar med protokollet. För att införa ett ytterligare lager av säkerhet under
råvaruuppvägningen införs ytterligare ett arbetsmoment med dubbelsignatur som skall utföras efter
att alla råvaror har vägts upp. Denna dubbelsignatur kräver att en oberoende operatör kontrollerar
kvittona och att dessa stämmer överens med ingående parametrar. Operatören behöver alltså inte
längre vara med under själva uppvägningen och observera att momenten utförs korrekt. Ett nytt
reviderat batchprotokoll illustreras nedan för råvaruuppvägningen:

Figur 8-1 Råvaruuppvägning SMOFKabiven - reviderat

8.2 Reduktion av bemanningskrav - oljeuppvägning
Oljeuppvägningen utgörs av automatiska operationer där operatörerna manuellt skriver in önskad
vikt genom ett börvärde i SCADA. SCADA pumpar därefter respektive olja under ”snabbt flöde” fram
tills att vikten närmar sig börvärdet varpå operationen övergår till ”långsamt flöde”. Slutligen så
”stabiliseras” vikten innan operationen avslutas. GMP föreskrift EudraLex, The rules governing
medicinal products in the European Union, Volym 4, Del 2, avsnitt Processutrustning – datoriserade
system, säger följande gällande uppvägningar och automatiserade system: Där kritisk data registreras
manuellt, ska en ytterligare kontroll göras att korrekt data registrerats. Detta kan göras av en annan
operatör eller av systemet själv. Detta betyder att SCADA kan verka som en signatur under moment
som utförs av programmet.
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För att motivera att respektive oljeuppvägning och resulterande vikt skall kunna signeras av en
ensam operatör måste SCADA kunna säkerställa att ingående vikter hamnar inom gräns och att
framkomst i systemet skall förhindras om en slutlig vikt är under eller över gräns. En sådan
säkerhetsåtgärd finns inte programmerat i SCADA för just oljeoperationerna. Samtidigt så siktar
respektive oljeoperation endast på ett börvärde och har alltså inga övre eller undre gränser.
Operationerna är inte sekvensstyrda d.v.s. de kan startas i vilken ordning som helst samt startas
oavsett om föregående operation är inom gräns eller inte. Det finns dock andra operationer i SCADA
som är sekvensstyrda vilket betyder att möjligheten finns att programmera om oljeoperationerna.
Ett framtaget förbättringsförslag är att införa max/min-värden för respektive oljeoperation samt
införa sekventiell körning. Detta skulle resultera i att varje olja körs i rätt ordning samt att SCADA
förhindrar att nästkommande olja startas om föregående vikt hamnar utanför infört max/min-värde.
Dubbelsignaturerna för oljefatens batchnummer kommer inte att kunna ersättas med
enkelsignaturer på papper då batchnummer/artikelnummer är styrande för produkterna och är högst
kritiska för rätt kvalitet på slutprodukten. I PAS-X finns möjligheten att med en streckkodsläsare
skanna streckkoderna på oljefaten och därmed eliminera risken för att skriva fel för hand samt utföra
en felaktig visuell kontroll. Batchnummer/artikelnummer kommer därför att endast kräva
enkelsignaturer i PAS-X. Ett nytt reviderat batchprotokoll illustreras nedan för oljeuppvägningen:

Figur 8-2 Oljeuppvägning SMOFKabiven - reviderat
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8.3 Omorganisering av produktionslayout
Nästa delmål innefattar att optimera arbetslayout för att minimera tid/arbetsmoment,
transportsträckor vid utförande av förberedelsefasen samt vid materialtransport. Enligt GMPföreskrifter som berör arbetsytor samt QA:s input spelar det ingen roll i vilken ordning alla ingående
arbetsmoment i förberedelsefasen utförs. Det enda som krävs är att arbetsmomenten utförs innan
produktionen startar. Optimeringen av arbetslayouten kommer att utgöras av att plocka bort
arbetsmoment som inte behöver utföras inne på C-zon och istället kan utföras med samma säkerhet
på operatörskontoret samt placera om material och utrustning.
Moment 9 - IMS-kontroll – utförs inne på C-zon genom en dator som ligger väldigt avlägset i relation
till systemen. Det finns dock en IMS-dator på operatörskontoret varför det motiverades till QA att
den kontrollen skall utföras på kontoret innan operatörerna går in på C-zon och inte under själva
produktionen.
Moment 4 – PCV-station – ligger även den väldigt avlägset. PCV står för Portable Charge Vessel och
är ett metallkärl monterat på en hjulanordning som används vid Nitro/WFI-uppvägning. Det finns
ingen rimlig motivering till varför alla PCV: er står där de gör idag. Framtaget förbättringsförslag är
därför att döpa om alla PCV: er och i samband med de nya namnangivelserna flytta dem till
respektive system. Varje PCV får en unik ”parkeringsplats” i anslutning till varje system. Vid felaktig
eller trasig PCV används PCV – Reserv fram tills att berört system får tillbaka sin ursprungliga PCV.
PCV A byter namn till PCV system 1
PCV B byter namn till PCV system 2
PCV C byter namn till PCV system 3
PCV E byter namn till PCV Reserv
Moment 3 – Kalibrering – utförs idag i samma rum som pumpstationen för oljorna är lokaliserad. För
att minimera risk för kontamination samt reducera transportsträckorna dels vid pH-provtagning och
kalibrering av instrumenten flyttas bordet med alla instrument närmre system 1, 2 och 3. Detta stöds
såväl av GMP-föreskrifter samt QA.
Moment 8.4 och 8.5 – MCT-olja och Olivolja – kommer att flyttas in i rummet där pumpstationen är
lokaliserad. Det utrymme som frigörs när bordet med kalibreringsinstrument (moment 3) flyttas
kommer att användas som en dedikerad lagerplats för dessa två oljor. Då fiskfaten och olivfaten har
samma färg kommer fiskfaten ej att förflyttas då risken för sammanblandning är för stor. Om
fiskfaten byter färg kan även de lagras i samma rum som MCT-oljan och olivoljan.
Moment 8.1 och 8.2 – Fosfolipider och Acryllamide – kontrolleras i dagsläget inne på C-zon innan
uppstart av produktion. För QA motiverades det att kontrollen är mer rimlig att utföras utifrån då det
inte är rimligt att gå in i produktionslokalen och därefter kontrollera att nödvändigt material finns
tillgängligt. Om material inte finns så kan man upptäcka det tidigare om man kontrollerar det utifrån
istället för att byta om, gå in i produktionslokalen och sedan upptäcka att material inte finns
tillgängligt. Fosfolipiderna lagras i en frys med glasdörrar i bägge ändarna. Man kan p.g.a. detta
kontrollera frysen både inne på C-zon och utanför C-zon. Kontroll av dessa råvaror förflyttas därmed
till operatörskontoret då frysen är placerad bredvid.
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Moment 5 och 6 – Loggbok Nitro/Olja – antecknas för hand innan uppstart av varje batch och är det
momentet som i överlag tar längst tid att utföra enligt figur 2.7. PAS-X har en datumlagringsfunktion
och förbättringsförslaget är att införa datumlagring på alla ingående datum i arbetsmomentet. PAS-X
kommer efter implementering att förvarna när ett utgångsdatum börjar närma sig. Operatörer
kommer inte längre behöva skriva in all information för hand innan varje batch då all nödvändig
information lagras i systemet. Detta moment plockas därmed bort helt när PAS-X införs.
Den nya produktionslayouten som sammanställts utifrån förändringarna ovan illustreras på bilden
nedan:

Figur 8-3 Placering av förberedelsemoment SMOFKabiven - reviderat
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8.4 Reviderad ordningsföljd av arbetsmoment
Avslutningsvis så skall arbetsmomenten under förberedelsefasen få en ny ordningsföljd för att
minimera transportsträckor under utförande. Den nya ordningsföljden, motiverat utifrån de
kvarvarande momenten i den nya produktionslayouten och deras avstånd till startpunkten, blir:
1.
10.
4.
2.
3.
8.
7.
5.
6.
8.
8.

WFI/Nitrofilter
Loggbok lokalvård
PCV-station
Kvävgasfilter
Kalibrering
Fisk-olja
Datum brutna fat
Loggbok Nitro/Olja (eliminerat efter införande av PAS-X)
Loggbok Nitro/Olja (eliminerat efter införande av PAS-X)
Oliv-olja
MCT-olja

Ett spagettidiagram togs fram för den nya produktionslayouten. Samma princip som tidigare gäller
d.v.s. att om en operatör måste följa en specifik rangordning av moment så kommer denne att i
majoriteten av fall ta den kortaste möjliga vägen till sitt mål. Det resulterande spagettidiagrammet
och nya placeringen av arbetsmoment illustreras enligt figur 8-4.

Figur 8-4 Spagettidiagram - utförande av förberedelser - ny layout
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8.5 Transportsträckor och tid efter omorganisation
Den nya layouten och resulterande tid/arbetsmoment samt transportsträcka för utförande av
respektive arbetsmoment sammanställdes enligt tabell 7 och 8. Tid har enheten sekund och sträcka
har enheten meter:
Tabell 8-1 Tid/arbetsmoment efter förbättringar
Tid i s OP 1

Tid i s OP 2

Tid i s OP 3

Tid i s OP 4

Tid i s OP 5

Tid i s OP 6

Tid i s OP 7

Moment
Wfi/Nitro
Loggbok lokalvård
PCV
Kvävgas
Kalibrering
Kontroll Fisk
Datum brutna fat
Loggbok Nitro/olja
Kontroll MCT
Kontroll Oliv

9
19
16
30
17
7
35
95
0
0

6
14
12
11
6
11
45
127
0
0

10
17
8
13
15
6
10
225
0
0

6
10
16
20
17
14
62
172
0
0

8
15
9
25
14
9
42
166
0
0

10
14
14
21
20
12
38
177
0
0

9
13
11
27
18
11
57
183
0
0

Total tid

228

232

304

317

288

306

329

Tabell 8-2 Transportsträcka efter förbättringar
Moment
Sträcka i m OP 1 Sträcka i m OP 2 Sträcka i m OP 3 Sträcka i m OP 4 Sträcka i m OP 5 Sträcka i m OP 6 Sträcka i m OP 7
Wfi/Nitro
0
0
0
0
0
0
0
Loggbok lokalvård
4
4
4
4
4
4
4
PCV
4
4
4
4
4
4
4
Kvävgas
1
1
1
1
1
1
1
Kalibrering
5
5
5
5
5
5
5
Kontroll Fisk
9
9
9
9
9
9
9
Datum brutna fat
4
4
4
4
4
4
4
Loggbok Nitro/olja
5
5
5
5
5
5
5
Kontroll MCT
0
0
0
0
0
0
0
Kontroll Oliv
0
0
0
0
0
0
0
Tillbaka till system
14
14
14
14
14
14
14
Total sträcka

46

46

46

46

46

46

46
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9 Resultat och Analys
Följande avsnitt kommer att redogöra för arbetets resultat och kommer att återkopplas tillsammans
med tillhörande projektmål.

9.1 Standardisering
Huvudmål:
ξ

Standardisera tillverkningsprocessen för SMOFKabiven för körning i PAS-X genom att
reducera trefasig tillverkning till enfasig tillverkning.

Figur 9-1 T.V. Trefasig produktion SMOFKabiven, T.H. Enfasig produktion SMOFKabiven

9.2 Bemanningsreduktion
Delmål 1:
ξ

Reducera bemanningskravet d.v.s. dubbelsignaturer i kritiska moment d.v.s. där två
oberoende operatörer i dagsläget måste närvara.

Resultat råvaruuppvägning:
Med hjälp av kvittoskrivare samt med stöd från regelverk motiverades det till QA med lyckat resultat
att ersätta en operatörssignatur under arbetsmoment som kräver två signaturer med kvittoutskrifter
och en enkelsignatur. Detta resulterade i att 75 % av berörda arbetsmoment påverkades av ett
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reducerat bemanningskrav med 50 %. I samband med införandet av denna förbättring utfördes även
en revision av nuvarande protokoll, se figur 5-4 för protokollets design i dagsläget och figur 7-1 för
den reviderade versionen.
Resultat oljeuppvägning:
Vid oljeuppvägningen presenterades ett förbättringsförslag innehållande sekventiell styrning av
oljeoperationerna i kombination med max/min värden för de ingående vikterna i SCADA. Resultatet
av detta blir att oljeoperationerna endast kan köras i en ordning samtidigt som framkomst förhindras
av SCADA om en oljevikt hamnar utanför sitt programmerade intervall. Vidare behövs inte längre två
operatörer för att kontrollera vikterna i operationerna då SCADA tillåts att användas som en av de
två kontrollerna. Den tillagda säkerheten till följd av detta i kombination med stöd från relevanta
regelverk användes för att motivera införandet av denna förändring till QA, med lyckat resultat. I
praktiken reduceras antalet dubbelsignaturer med 75 % vid körning i PAS-X och ca 42 % vid körning
med dagens protokoll och därmed bemanningskravet med 50 % i berörda arbetsmoment. Det
nuvarande protokollet reviderades med den nya förbättringen, se figur 5-3 för nuvarande protokoll
och figur 7-2 för den reviderade versionen.

9.3 Transportsträckor och tid
Delmål 2:
ξ

Flytta arbetsmoment under förberedelsefasen till operatörskontoret utanför C-zon samt, om
möjligt, eliminera förberedelsemoment som anses överflödiga och ordningen för
genomförelse. Reducera transportsträckor samt tid för utförande av arbetsmoment under
förberedelsefasen.

En omorganiserad arbetsyta, ny rangordning för utförande av förberedelsemoment samt eliminering
av moment som ansågs överflödiga att utföras inne på c-zon föranledde till markanta tids- och
transportbesparingar. Det nya flödet under förberedelsefasen samt den nya layouten resulterade i
att transportsträckor under förberedelsefasen reducerades med ca 65 %. Tiden för att utföra
momenten under denna transportsträcka reducerades med ca 40 %. Ett nytt spagettidiagram
skissades upp för att reflektera den komprimerade arbetsytan och resulterande rörelsemönster hos
operatörerna, se figur 7-4. Insamlad information om tid att utföra berörda moment och
transportsträckorna som operatörer färdas vid utförande av dessa moment återfås av tabell 7 och 8.
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Slutsats och Diskussion

Under utförande av detta projekt noterades många förbättringsområden utöver de områden som
detta projekt omfattar. Trots att såväl delmålen som huvudmålet uppfyllts är det värt att notera att
ett förbättringsarbete ur ett lean-perspektiv, som omfattar Fresenius Kabis produktion, i överlag skall
fokusera på mer omfattande förändringar än de som detta arbete berör. Reduktionen av
dubbelsignaturer och därmed halveringen av bemanningskravet i de berörda arbetsmomenten samt
standardiseringen av SMOFKabiven är ett steg på vägen till en mer strömlinjeformad produktion,
dock påverkar denna förbättring inte tillverkningstiden något nämnvärt trots att processkapaciteten
ökar. Tillverkningen av SMOFKabiven kan ta allt från 2 timmar till 12 timmar beroende på
batchstorlek varför några minuters reduktion av tillverkningstiden inte markant påverkar processen.
De framtagna teoretiska förbättringarna i denna rapport är ett steg i rätt riktning i samband med
implementeringen av lean i hela fabriken, dock borde huvudsakligt fokus läggas på de
arbetsområden som nämnvärt kan reducera tillverkningstiden i samband med att fabriken successivt
ökar sin produktion. Ett arbete med lean skall huvudsakligen inte fokusera på förbättringar som
reducerar ledtider med sekunder/minuter.
Som tidigare nämnt är pumpstationen den största flaskhalsen vid produktion av SMOFKabiven. Vid
undersökning av system 1 och 2 framkom det att oljeuppvägning sker med hjälp av vågceller under
oljekärlen. Vågcellerna är strukturerade på ett sätt som gör att de, vid kommunikation med SCADA,
endast kan hantera en vikt åt gången. Efter varje avslutad oljeoperation tarerar vågcellerna vikten i
tanken för att kunna väga nästkommande olja. Varje olja kan alltså endast vägas var för sig vilket är
orsaken till att oljeuppvägningen tar så pass lång tid. Vågceller finns utplacerade i hela fabriken där
större vikter måste kontrolleras. På stationer och i utrustning som sköter mindre uppvägningar
används ofta s.k. flödesmätare. En flödesmätare beräknar flödet av vätska i ledningen som den är
placerad i. Utrustningen som flödesmätaren är kopplad till t.ex. en avfyllningstank behöver alltså inte
kontrollera vikten då flödesmätaren hanterar kontrollen. Då flödesmätare är kopplade till ledningen
mellan den mottagande utrustningen och dess respektive pump och inte till en vågcell under den
mottagnade tanken kan uppvägningar med flödesmätare ske samtidigt då ingen tarering krävs. Om
vågcellerna som kontrollerar oljeuppvägningen ersätts med flödesmätare kan alla oljor vägas
samtidigt och man kan därmed reducera den totala tidsåtgången för detta arbetsmoment ner till
endast tidsåtgången för den långsammaste oljan. Denna förändring kan vid vissa batchstorlekar
minska tillverkningstiden med en timme där tidsbesparingen ökar desto större batchstorlekar som
produceras. En stor rekommendation är således att implementera denna åtgärd för produktion av
SMOFKabiven.
Andra åtgärder för att underlätta produktion med PAS-X är t.ex. införande av bärbara tablets med
tillgång till PAS-X. Tablets skulle minska behovet av att en operatör måste röra sig till och från en
dator för att utföra arbetsmoment. I dagsläget tar operatörer med sig batchprotokollen när de rör sig
genom produktionslokalen och kan därmed signera arbetsmoment allteftersom de utförs. I PAS-X
måste en operatör lämna datorn för att utföra ett moment och sedan gå tillbaka till datorn för att
avsluta momentet, detta p.g.a. att de inte längre kan ta protokollen med sig. Vid samtal med
projektgrupperna som ansvarar för detta arbetsområde återfås det att åtgärderna ovan helt eller
delvis är inplanerade för implementering i framtiden.
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Avslutningsvis så leder de teoretiska förbättringarna i denna rapport, huvudsakligen
standardiseringen av SMOFKabiven till att produktionen strömlinjeformas samt minskar den
ingående variationen som tidigare återfanns. Den nya layouten för arbetsytan samt ordningsföljden
av utförande av arbetsmoment resulterade i avsevärda teoretiska skillnader med hänsyn till
tidsåtgång samt transportsträckor. Trots att dessa förändringar i teorin skapar besparingar kan deras
legitimitet inte säkerställas utan faktisk implementering då den mänskliga faktorn är så pass
avgörande. GMP kräver som tidigare nämnt att ett arbetsmoment måste slutföras och signeras innan
en operatör får påbörja nästa arbetsmoment. Trots detta skapar operatörer sina egna rutiner, rutter
och flöden som i många fall strider mot det krav som ställs i produktionen. Variationen som uppstår
till följd av den mänskliga faktorn förvårar möjligheten till att dra slutsatser om huruvida en
förbättring har den faktiska effekten som påstås. Man kan dock med säkerhet uttala sig om den
ökade produktionskapaciteten till följd av minskningen i bemanningskravet då detta inte behöver en
faktisk implementering för att bedöma.
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