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Abstract

Process equipment and laboratory design

Lovisa Mickelsson, Patrick Posluk, Viktor Sanderyd, Emelie Sedvall, Kerime
Sener, Henrik Ån

Abstract 

The purpose of this project was to develop an efficient 
process flow for Fresenius Kabi’s small scale production 
laboratory of parenteral three chamber bags and vials, 
as well as to design a storage tank.

In order to increase the efficiency of the process flow, a 
number of aspects were considered. Main factors 
included placements of machinery and items to allow 
easy access and movement from different stations, and 
suggested improvements of the method and equipment 
at the different stations. Hence the report is divided into 
two parts; technical solutions and the strategic layout of 
the rooms. 

Environmental aspects were also taken into 
consideration throughout the project, to ensure 
workplace safety as well as environmental safety. The 
project has strived to fulfill all applicable regulations, 
and overall this report shows safety precautions and 
ways to handle and minimize hazards that can occur. 

Many different concepts were thought up and 
considered to improve the process flow. One of the final 
decisions was for the bag filling to have a nozzle which 
could flow both nitrogen and solution, eliminating the 
need to switch nozzles. It is also recommended that the 
capping should be done by a handheld semi-automatic 
machine rather than a modified pair of pliers, as this 
would mean an increase in process speed as well as a 
reduced number of defects occurring during capping.  

It is suggested that a new storage tank should be 
constructed out of stainless steel with a lid to which it is 
possible to attach several different sensors to be able to 
monitor the temperature, pH and dissolved oxygen. It 
should also be equipped with a double bottom where 
warm or cold water can flow which would enable 
heating or cooling of the solution. To guarantee an 
equal distribution of heat, a stirrer should be installed.   

The results and conclusions that are brought up should 
provide Fresenius Kabi with valuable theoretical insights 
and a broadened perspective of possible solutions to 
achieve an optimal process flow. 
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Sammanfattning 
 
Målsättningen med projektet var att utveckla och dimensionera ett effektivt processflöde för 
Fresenius Kabis småskaliga produktion av näringslösningar i trekammarpåsar och vialer, samt 
att designa en mellanlagringstank. 
Ett stort antal aspekter granskades i syfte att förbättra processlinjens effektivitet. De främsta 
faktorerna innefattar hur komponenter och kringutrustning kan placeras för att möjliggöra enkel 
åtkomst och obehindrad rörelse mellan stationer, samt förslag kring hur metoder och 
utrustningen vid olika stationer kan förändras till det bättre. Rapporten behandlar således i 
huvudsak två delar; tekniska lösningar samt strategisk utformning av lokalerna. 
 
Under hela projektets gång togs miljömässiga faktorer också i beaktande. Detta för att 
säkerställa en god arbetsmiljö där alla upptänkliga åtgärder vidtagits för att värna om 
säkerheten, samt att vikt lags vid att hantering av avfall och utsläpp på alla sätt ska kunna ske 
tillfredställande. Projektet har strävat efter att uppfylla samtliga applicerbara lagar och 
regleringar, och genomgående i rapporten nämns förebyggande riskåtgärder. 
 
En mängd olika konceptuella lösningar övervägdes för att förbättra processflödet i produktionen. 
Det rekommenderas att fyllningen av trekammarpåsar ska utföras med ett munstycke genom 
vilket kvävgas och näringslösning kan tillföras, med hjälp av reglerbara ventiler. Detta utesluter 
tidskrävande byten av munstycken under fyllningsprocessen. Vidare föreslås att en ställning 
används under påsfyllning, då det minskar ståtiden för en operatör. Ett alternativ som 
påsförsegling är att använda en lättopererad, halvautomatisk förseglingsmaskin istället för en 
mindre pålitlig, modifierad tång med hög felmarginal. 
 
Rekommendationen är att en mellanförvaringstank konstrueras i högkvalitativt rostfritt stål, med 
ett specialutformat lock i vilket ett antal olika sensorer kan fästas. Sensorerna kan användas för 
att mäta pH och halten upplöst syre i lösningen. Mellanlagringstanken bör också vara 
dubbelbottnad, så att tempererat vatten kan flöda under den och agera värmeväxlare, för att 
kunna temperaturanpassa lösningen i tanken. En omrörare ska finnas i mellanförvaringstanken, 
för att ge jämn värmedistribution. 
 
De resultat och slutsatser som tas upp i denna rapport bör tillhandahålla Fresenius kabi med 
värdefulla teoretiska insikter, såväl som ett bredare perspektiv på olika lösningar som finns 
tillgängliga för att uppnå ett optimalt processflöde.�
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund  
Fresenius Kabi är ett globalt och marknadsledande företag inom läkemedelsbranschen som 
ingår i den tyska koncernen Fresenius AG. Företaget specialiserar sig inom utveckling och 
tillverkning av klinisk nutrition, infusionsterapi samt medicinsk teknik. Produktionsanläggningen i 
Uppsala tillverkar i nuläget intravenösa näringslösningar (parenteral nutrition). 
Näringslösningarna förekommer i ett flertal storlekar, antingen i form av kammarpåsar, ampuller 
eller vialer. Bland sortimentet finns det befintliga produkter såsom Kabiven®, StruktoKabiven® 
och SmofKabiven®. 
 
Uppdragsgivaren, Fresenius Kabi, har gett projektgruppen i uppgift att planera samt inreda ett 
laboratorium för tillverkning av parenteral nutrition i form av 3CB (trekammarpåsar) och vialer, 
innehållande aminosyra-, glukos- och emulsionslösningar. Laboratoriet skall  användas för 
utveckling av nya produkter och de tillverkade påsarna och vialerna är till för hållbarhetsstudier. 
Denna småskaliga produktion i laboratoriet skall  foga sig i enlighet med gällande riktlinjer för  
arbetsmiljö, säkerhet, samt miljömässig påverkan och utsläppshantering. 

1.1.1 Parenteral nutrition 
Parenteral nutrition är en intravenös näringslösning där vätska och näring administreras i 
blodbanan via en venkateter. Beroende på osmolalaliteten hos lösningen kan detta 
administreras centralt eller perifert. Tillförsel på detta vis hindrar läkemedlet från att passera 
mag-tarmkanalen och genomgå en 1:a passagemetabolism. Parenteral nutrition, PN, ges när 
mag-tarmkanalen hos patienten är nedsatt eller när oral- och enteral näringstillförsel inte täcker 
näringsbehovet. PN kan antingen ges som underhållsterapi, eller som TPN ,total parenteral 
nutrition1. 
  
TPN förekommer vanligtvis i form av kammarpåsar som innehåller en blandning av följande 
lösningar: aminosyra, glukos samt emulsion. I påsen måste spårämnen samt vitaminer tillsättas. 
Konstruktionen av laboratoriet kommer främst fokusera på tillverkning av TPN-lösningar, som 
nämnt ovan.  

1.1.2 TPN:s komponenter  
Lösningarna som kommer att beredas i laboratoriet på Fresenius Kabi  är aminosyralösning, 
glukoslösning och emulsionslösning. Ingående beskrivning av vad varje komponent innehåller 
tas ej upp då det är en åtskillig mängd tillsatser i varje enskild lösning; exempel kan 
aminosyralösningen innehålla 20 till 30 olika varianter. Tillsatserna varierar också mellan olika 

                                                
1 Nutritionshandboken (2006) 
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batcher. Oberoende av formuleringen hos TPN-lösningarna består de av följande 
grundläggande ingredienser2: 

• Sterilt vatten bidrar till hydrering. 
• Glukos är tillsammans med andra kolhydrater en av de viktigaste energikällorna för 

kroppens celler och hjärnan. Vanlig dos av glukos som människan behöver är 3-5 g/kg 
av kroppsvikten per dag.  

• Aminosyror bidrar till bildning av molekylära byggstenar för proteinsyntesen. Trauma 
och skador kan göra att patientens utsöndring av kväve är förhöjd vilket kan ge en 
negativ kvävebalans samt förbrukning av kroppens proteinlager. Behandling med 
aminosyror kan hjälpa till att upprätthålla en positiv kvävebalans.  

• Elektrolyter som finns i TPN-lösningar är kalium-, magnesium-, kalcium-, fosfat-, klorid- 
och acetatjoner. Elektrolyter samt vätska ger kroppen en positiv vätskebalans.  

• Vitaminer behövs för att kunna sätta igång olika kemiska processer och upprätthålla 
kroppens metabola funktioner. Vattenlösliga vitaminer bör tillsättas vid början av 
administreringen av total parenteral nutrition.   

• Mineraler fungerar i många fall som kofaktorer vilket innebär att de bidrar till enzymers 
katalytiska förmåga. De viktigaste mineralerna som adderas i lösningen för TPN är zink, 
koppar, järn, krom, molybden, mangan och selen.  

• Fettemulsioner består av olika mängder triglycerider, fettsyror och fosfolipider. 
 

1.2 Laboratoriets arbete i dagsläget 
 
För att förbättra och effektivisera processflödet för produktionen av trekammarpåsar (3CB) och 
vialerna i laboratoriet på Fresenius Kabi togs hänsyn till hur arbetet utförs i dagsläget. 
 
I laboratoriet arbetar fyra till fem operatörer och momenten i processlinjen sker i flera olika 
lokaler. Det görs 2-3 batcher om 50 enheter i veckan och produktionen sker i form av beredning 
av tre olika lösningar som fylls och förseglas i 3CB och vialer. 
  
Först måste råvarorna hämtas och vägas upp. Dessa förvaras på en rad olika sätt, däribland 
kylförvaring, frysförvaring samt rumstempererad förvaring. Dessutom förekommer förvaring i 
kvävgasatmosfär. Uppvägningen är ett ganska stort arbetsmoment, bara aminosyralösningarna 
innehåller ett tjugotal råvaror, och mätnoggrannheten är stor då lösningarna måste nå väldigt 
specifika sammansättningar. Ofta vägs dessa upp dagen innan berednings- och 
fyllningsmoment sker, då denna del av processen är väldigt tidskrävande. Syrehalten 
monitoreras under hela beredningsprocessen, då produkterna är känsliga för syre. Efter 
beredningen när råvarorna har lösts upp, pH har kontrollerats, och lösningen har tempererats, 
så fylls lösningarna i 3CB eller vialer. Fyllningen görs genom att en peristaltisk pump pumpar 
upp lösning från en tank, där två påsar åt gången kan fyllas med en flödeshastighet som totalt 
sett motsvarar 200 ml/minut. Fyllningen upplevs som processlinjens flaskhals eftersom detta är 
ett tidskrävande moment med mycket ståtid. 

                                                
2 Osborn (2011) 
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Därefter förseglas påsarna genom att en kapsyl placeras kring påsöppningen och kläms åt, 
detta moment benämns cappning. Det utförs med olika sorters kapsyler och görs för hand med 
en tång som har tillverkats i Fresenius Kabis egna verkstad. Under cappningen kontrolleras 
syret, fyllningsgraden, mängden lösning i påsen och storleken på utrymmet för headspace, det 
skyddande kvävgaslagret som finns överst i varje påse. 
  
I nuläget kan samma person blåsa i kvävgas, fylla och cappa, men ibland kan två personer 
arbeta parallellt, då är det i princip en som fyller och en som cappar. Tillverkas färre än 100 
påsar kan en person fylla och cappa; medan är det fler än 100 påsar behövs åtminstone två 
personer för att hinna med arbetet under rimlig tid. Om påsen är tänkt att rymma flera lösningar 
så upprepas processen igen med nästa lösning. Efter dessa moment är det återstående arbetet 
att påsen, som i sig är syrepermeabel, skall  omslutas av ett skyddande plastlager, så kallat 
overwrap, samt att påsarna skall  steriliseras. Detta utförs för närvarande av en annan avdelning 
på Fresenius Kabi. 
 
Processlinjens arbete i nuläget innebär en del fysiskt krävande moment i form av tunga lyft, 
främst vid förflyttning av vattenkärl, samt ett flertal saker som måste dras runt på vagnar i 
lokalen. Den utrustning som finns i laboratoriet är inte anpassad för att lämpa sig för operatörer 
av olika längd. 

1.3 Syfte 
Projektets huvudsakliga mål var att dimensionera utrustningsstorlek och effektivisera flödet för 
tillverkning av 3CB i ett laboratorium. En önskan från företaget var att försöka inkludera en 
förbättring av flödet för vialproduktion så att tillverkningen av 3CB (cirka 1 liter/produkt) samt 
vialer (10-100 ml/produkt) skall  kunna genomföras i samma produktionslinje.  
Ett delmål med projektet var att se över säkerhetsutrustning och andra relevanta frågeställningar 
gällande arbetsmiljö och avfallshantering. Detta är en viktig aspekt vid placering av utrustning 
och möbler ur säkerhets- och miljöperspektiv. 
 
Ett annat delmål var att konstruera två mobila mellanlagringstankar med en kapacitet av ca 30 
liter som skall  ha omrörning och möjlighet till att koppla in en rad olika sensorer.  
Den slutgiltiga ritningen med tillhörande tekniska lösningar skall  förhoppningsvis tillhandahålla 
utvecklingsavdelningen med ett nytt synsätt.  

1.4 Avgränsningar  
Projektet behandlar ej i detalj hur beredningsprocesser och dylikt sker. Då en mängd olika 
lösningar kommer att användas i systemet, görs en generell effektivisering, som ej är specifik för 
någon viss näringslösningssammansättning. Resultatet innefattar en lista över allmänna 
specifikationer som utrustningen skall  (måste) respektive bör (önskvärt) uppfylla. Då dessa 
specifikationer är av generell natur, kommer inte exakt prestanda för varje komponent att listas. 
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Förslagen som ges i detta projekt innefattar en kravlista på vilka specifikationer utrustningen 
behöver uppfylla, och en allmän rimlighetsbedömning kring ekonomin har gjorts. Dock kommer 
varken vad detta motsvarar i reda kostnader eller ekonomiska aspekter för specifika krav att tas 
upp. En kostnadskalkyl kommer därför inte att inkluderas i denna rapport, istället är det upp till 
inköpsansvarige på Fresenius Kabi att säkerställa att utrustningen som senare köps in svarar 
mot dessa krav, och i övrigt är så anpassad som det är kostnadsmässigt försvarbart. 
 
Produkterna som skall  tillverkas i laboratoriet är endast avsedda för hållbarhetsstudier. Kliniska 
tester på människor eller djur kommer ej att implementeras enligt Fresenius Kabi, därmed har 
sådana etiska aspekter inte tagits upp i projektet. 
 
Möjligheterna till att göra en benchmarkstudie antingen gentemot den befintliga processen på 
utvecklingssidan, eller gentemot den betydligt mer storskaliga produktionen av existerande 
produkter föreslogs till företaget. Det skulle då kräva tillgång till att praktiskt bevittna arbetet. Då 
detta skulle erfordra ett antal tillstånd och liknande (utifrån säkerhets- och miljöklassningarna av 
utrymmena) bedömdes det av företaget vara alltför svårgenomförligt.  

2. Upplägg och Metod  
Arbetet indelades i olika moment och en grupp fick ansvaret att bekanta sig med de miljö- och 
säkerhetsföreskrifter som kan tänkas gälla för ett processlaboratorium, medan en annan grupp 
ålades att fundera ut hur produktionslinjen rimligtvis ser ut och hur den kan effektiviseras på ett 
för skalan lämpligt sätt. Med de tankarna som utgångspunkt kunde den gruppen sedan delas 
upp och fokusera antingen på specifika komponenter i processlinjen eller på deras inbördes 
placering i lokalen med avseende på riskminimering, effektivisering, avstånd och arbetsmiljö. 
 
Företaget var inledningsvis medvetet sparsmakade med den information de gav om hur de 
tillreder produkten och vilken utrustning som krävs för detta. Målet med detta var att inte styra 
projektgruppen utan ge dem en möjlighet att angripa problemet med ett nytt synsätt. 
Projektgruppen fick därför själva sätta sig in i hur produkten, intravenös näring, kan tänkas 
tillverkas och vilka komponenter som erfordras. Avsikten var att projektgruppens bild av 
processlinjen skulle stämmas av med företagets expertis, för att eventuellt korrigera brister och 
rent generellt verklighetsförankra bilden, om nödvändigt. Utöver kraven på produktvolym och 
batchstorlek, var det även givet att två stycken befintliga beredningsmaskiner skulle användas 
vid produktionen och att det inte var aktuellt att byta ut dessa.  

2.1 Miljöregler 
För att laboratoriet skall  följa de riktlinjer som finns gällande miljökrav, arbetsmiljöregler och 
säkerhetsföreskrifter innefattar projektet att se över allmänna miljöfrågor, såväl som 
avfallshantering, säkerhetsutrustning samt arbetsmiljö. För att bekanta sig med de miljö- och 
säkerhetsföreskrifter som kan vara aktuella i ett laboratorium erhölls ett dokument som beskriver 
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hur avfall skall  hanteras för att följa kommunens regler. Föreskrifter från bland annat 
Arbetsmiljöverket och Läkemedelsverket granskades för att få en överblick gällande miljö och 
säkerhet i laboratoriet.  

2.2 Utformning av laboratoriet 
För att illustrera komponenters inbördes placering i lokalerna bestämdes det att en planritning 
skulle göras som skulle ligga till grund för en 3D-skiss, vilken på ett mer verklighetstroget sätt 
kan klargöra storleken på komponenterna och de utrymmen som operatörerna skall  arbeta i. 
Tanken var att en skiss snabbt skulle etableras för att sedan diskuteras både inbördes så att 
miljögruppens resultat kunde tas i beaktande och med företaget för att sedan revideras tills 
strukturen uppfyllde både krav och önskemål. 

2.3 Intervju med personal 
Då oklarheterna var många när det gällde momenten i produktionslinjen och deras 
genomförande beslutades det att sammanställa en enkät med frågor till de operatörer som 
arbetar med denna process så som den ser ut i dagsläget. En lista formulerades med frågor om 
den aktuella processlinjen och arbetsmiljön, vad som kan förbättras och vilket drömscenariot 
skulle vara. Det bestämdes att enkäten skulle besvaras under samtal med operatörerna så att 
en dialog kunde hållas och lämpliga följdfrågor ställas. Hela projektgruppen, företagskontakten 
(som också är processoperatör) samt två andra processoperatörer hos Fresenius Kabi deltog i 
samtalet. Alla frågorna besvarades och tankar om hur processlinjen kunde effektiviseras 
diskuterades. Det blev tydligt att flera av momenten inte kunde eller behövde förändras eftersom 
operatörerna var nöjda med den aktuella lösningen eller eftersom det skulle innebära stora 
omkostnader för företaget. 

2.4 Tekniska processlösningar 

2.4.1 Fyllning och cappning 
Det konstaterades att produktionsflödets tydligaste punkt som kunde förbättras var fyllningen av 
påsar, som uppfattades som tidskrävande och ineffektiv. Det konkreta problemet var att 
fyllningen av påsarna tar lång tid, då flödeshastigheten är låg och påsöppningarna är smala. 
Dessutom krävdes många moment för att förbereda påsen, fylla, och tillföra ett skyddande 
kvävgaslager på toppen. För att effektivisera detta användes ett brett synsätt med flera 
angreppspunkter. Möjligheterna att öka flödet, fylla mer än en påse i taget, minska tiden för varje 
moment, och begränsa antalet moment undersöktes extensivt genom studier av processen och 
samtal med operatörer och komponenttillverkare. Ett flertal lösningskoncept togs fram och 
analyserades utifrån effektivitet, komplexitet och praktisk omfattning. Dessa reviderades sedan 
kontinuerligt, i takt med att projektgruppen sökte återkoppling kring idéerna från relevanta 
kontakter inom Uppsala Universitet, såväl som från produktansvariga hos underleverantörer 
samt från företaget. Ursprungligen designades fyllningsanläggningen för att kunna användas 
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både till påsar i varierande storlek, men också till vialer. Efter samråd med företaget befanns det 
dock vara mer praktiskt att se över separata lösningar för fyllning av respektive produkt, 
eftersom möjligheterna och begränsningarna mellan de två produkterna är tämligen 
väsensskilda. Ett antal praktiska försök genomfördes för att ta reda på hur några av detaljerna 
kring påsfyllningen effektivt kan genomföras. Försöken utfördes med demonstrationsexemplar 
av olika påsar från Fresenius Kabi, samt nyttjade material och utrustning från Uppsala 
Universitet. Dessa praktiska studier inkluderade hur påsarna kan fästas vid munstycken, vilken 
position de behöver vara i för att fyllning av lösning skall  kunna genomföras till önskad volym, 
och vilka möjligheter och begränsningar som finns vid kvävgastillförsel till påsarna.   
 
Vidare upplevde projektgruppen att det fanns förbättringsmöjligheter inom försegling och 
packning av produkterna. En fylld påse behöver sedan förseglas, vilket alltså benämns 
cappning. Svårigheten med hur förseglingen för närvarande utförs är att tången som brukas av 
operatörerna för att klämma åt en kapsyl runt påsöppningen har en låg reproduceringsgrad, 
vilket resulterar i flertalet trasiga förseglingar under en batch. Detta eftersom denna manuella 
variant av cappning innebär en överhängande risk att kapsyler placeras snett, och/eller 
appliceras med för stor eller för liten kraft, vilket därigenom ger en defekt försegling. Cappningen 
i dess nuvarande form är således känslig för mänskliga riskfaktorer. Projektgruppen strävade 
därför efter att konstruera en anläggning som varken kräver någon omfattande erfarenhet eller 
operatörsvana för att kunna skötas. Detta skulle då innebära att samma kraft appliceras vid varje 
försegling, oavsett vem som är handhavande. Anläggningen i fråga behöver vara 
anpassningsbar för olika sorter och storlekar av kapsyler, och behöver dessutom vara lämpligt 
dimensionerad. Utifrån dessa premisser undersökte projektgruppen dels möjligheten till egna 
konstruktioner, och dels granskades marknadsutbudet av befintlig apparatur. Fokus låg på att 
denna lösning skulle kunna inkorporeras i fyllningsstationen för påsar, och 
skälighetsbedömningar gjordes när manuella, halv- och helautomatiska lösningar granskades. 

2.4.2 Mellanlagringstank 
Vid projektets författande hade en tidplan konstruerats med det som gruppen hade avsett skulle 
göras fram till sluttidsredovisningen. Vid intervjun med operatörerna som nämnts ovan fick 
projektgruppen utesluta vissa tänkta arbetsmoment, och andra moment visade sig kräva mindre 
tid än ursprungligen beräknat. Detta medförde att en stor del av arbetet skulle komma att vara 
fullbordad fram till halvtidsredovisningen. I och med det utökades projektet, något som företaget 
var väldigt behjälpliga med under kort varsel. Utökningen gick ut på att designa samt 
dimensionera två mobila mellanlagringstankar med en kapacitet upp till 30 liter som skulle vara 
dubbelbottnade, ha omrörning och ha möjlighet att koppla in olika sensorer såsom temperatur, 
pH, syrehalt etcetera. Fresenius Kabi ville även att gruppen skulle föreslå en mätningsmetod av 
löslighetsgraden som skulle kunna äga rum under eller innan överföringen från 
beredningsmaskin till mellanlagringstank.  
 
Mellanlagringskärlen är tänkta att användas när tillverkningen av lösningarna blir mer 
omfattande och de nuvarande tankarna inte räcker till. Därmed skall istället två lösningar polas 
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ihop i ett mellanlagringskärl, vars volym på 30 liter grovt räknat är dubbla volymen av ett 
beredningskärl.  
 
För att få en insikt om aseptiska lagringstankar valdes det att angripa teorin bakom 
konstruktionen och det praktiska genom att göra litteraturstudier samt samtala med operatörer 
och personer på Uppsala Universitet som kunde belysa olika aspekter av denna typ av teknisk 
lösning. Eftersom den litteraturen kring utformningen av tanken var begränsad då det inte 
hittades några studier eller läroböcker som behandlade detta fokuserade projektgruppen istället 
främst på redan befintliga modeller (hos diverse företag), intervjuer med sakkunniga, samt 
modern teknik för att ta fram en ny konstruktion av en mellanlagringstank. 
 
Eftersom mätning av temperatur, syrenivåer och löslighetsgrad är aktuell i tanken eller i 
anslutning till tanken valde projektgruppen att undersöka olika tekniker för mätning av dessa 
parametrar. När det gäller temperaturmätning undersöktes främst infraröda sensorer (IR-
sensorer), då dessa ger möjlighet att mäta lösningens temperatur utan att sensorn behöver 
sänkas ner i tanken. 

3. Resultat  
Resultaten behandlar vad projektgruppen kommit fram till inom respektive område. Relevanta 
regler och specifikationer som gäller tas upp, samt förslag och idéer på allehanda lösningar kring 
problem. De resultat som redovisas berör regler och föreskrifter gällande laboratoriet, utformning 
av laboratoriet i form av skisser, tekniska processlösningar samt utökningen av projektet 
gällande mellanlagringstankar.  

3.1 Miljöregler 

3.1.1 AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd 
I enlighet med föreskriften3 (AFS 1999:7) skall  varje arbetsplats tillhandahålla beredskap och 
rutiner för första hjälpen och de krisstöd som krävs för verksamheten och särskilda risker som 
berör arbetsplatsen. 
 
På lämpliga ställen skall  det finnas anslag med uppgift om:                                     

• var utrustning för första hjälpen finns                                                     
• vilka personer som kan ge första hjälpen                                               
• telefonnummer till utryckningsfordon och taxi                                         
• adress och om det behövs färdbeskrivning till arbetsplatsen 
• utrymningsvägar och återuppsamlingsplats vid utrymning av lokaler 

  

                                                
3 Arbetsmiljöverket, AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd (2015) 
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Beroende på lokalernas storlek, verksamheten samt de särskilda riskerna på arbetsplatsen skall  
det finnas ett eller flera utrymmen för första hjälpen, varselmärkt med skylt. 
  
Det är viktigt att det finns skyltar som upplyser personalen om nödvändigheter inom laboratoriet, 
såsom nödutgång, förvaring av farliga kemikalier, första hjälpen och dylikt. 
  
Där det finns risk för att komma i kontakt med ämnen som kan skada huden, lätt tas upp genom 
huden eller där person riskerar brännskada skall  en nöddusch finnas nära tillgänglig. Vägen till 
nödduschen får inte blockeras och nödduschen skall  vara lätt att utlösa både av stående och 
krypande person och den skall  ge tillräckligt med vatten för att hindra skada eller fortsatt 
skadeutveckling för personen. Nödduschen bör vara placerad så att den är lätt tillgänglig, t.ex. 
vid utrymningsväg. Ibland kan det behövas ta hänsyn till brand- och gasrisker vid placeringen. 
Beroende på antalet personer som omfattas av ovannämnda risker samt lokalens storlek kan 
det behövas flera nödduschar i en lokal.  
 
Om nödduschen skall  användas både till akut spolning och efterföljande duschning bör det 
finnas ett avlopp under duschen som kan hantera stora mängder vatten, eftersom duschen bör 
vara kapabel till att spola konstant under minst 30 minuter med ett flöde av 200 l/min. Vattnet 
som används i duschen skall vara av god kvalitet samt vara tempererat. Där det endast finns 
risk för mindre stänk kan det räcka med tillgång till handfat. Där nöddusch krävs behövs det ofta 
också tillgång till ögonspolning, vilket mest effektivt kan lösas genom att använda en kombinerad 
nöd- och ögondusch i lokalen. 
  
Där det finns risk för att ämnen som kan ge ögonskador kan stänka eller på annat sätt komma in 
i ögat, skall  en anordning för ögonspolning finnas i direkt anslutning till arbetsplatsen, för att 
omedelbar ögonspolning skall  kunna hindra skadan. Vägen till ögonduschen får inte blockeras, 
och anordningen skall  vara lätt att utlösa och att använda. Anordningen bör vara placerad så att 
den skadade, utan att kunna se och utan hjälp, snabbt kan ta sig fram till ögonduschen.�
Ögonspolningen kräver minst 15 minuters spoltid och spolvätskan skall  vara tempererad och 
bör helst vara ansluten till ett dricksvattennät, för att minska obehag vid spolningen. 
 
Utrustning som kan behövas vid första hjälpen är exempelvis förbandsmaterial, filtar, 
brandredskap, bårar, skyddshandskar mot blodsmitta och så vidare. Även nödduschar och 
anordningar för ögonspolning bör finnas i anslutning till utrustning för första hjälpen. 
I arbetsmiljölagen ställs krav på utrymmen och anordningar för första hjälpen vid olycksfall eller 
sjukdom i den utsträckning som behövs för arbetstagarnas behov. Det är viktigt att kunna 
komma in och ut med bår, att telefon eller annan signalanordning finns tillgänglig samt att 
utrustning för första hjälpen finns i detta utrymme. 
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3.1.2 God tillverkningssed (GMP) 
God tillverkningssed, GMP4 är en rad riktlinjer och krav som skall  följas för att få tillverka och 
sälja livsmedel, läkemedel etcetera. Detta kvalitetssystem finns till för att försäkra konsumenter 
om att produkten håller hög kvalité och ej utsätter dom för någon risk.  
 
Stabilitets- och kvalitetsstudier är en del av systemet GMP som kontrollerar att produkten följer 
de kvalitativa riktlinjer som finns, därav tillhör laboratoriet som planeras i detta projekt för 
klassningen GMP. Det åligger Fresenius Kabi att sätta upp ett kvalitetskontrollsystem som 
garanterar att dessa näringslösningar följer den standard som förväntas. Egeninspektioner skall  
ske regelbundet och protokoll över dessa inspektioner samt eventuella korrigeringar skall  
dokumenteras. Tydliga befattningsbeskrivningar skall  finnas tillgängliga för att varje person skall  
kunna utföra sina åligganden till fullo. Personalen skall  få en utbildning i hur kvalitetssäkring och 
god tillverkningssed upprätthålls både i praktiken och i teorin. Utbildningens effektivitet skall  
senare utvärderas på lämpligt sätt. 
 
Planering, utformning och användning av lokaler skall syfta till att minska riskerna för fel samt 
tillåta effektiv rengöring och underhåll för att undvika kontaminering, korskontaminering och i 
övrigt varje ogynnsam inverkan på produktkvaliteten.  
 
För att kunna rekonstruera och undersöka eventuella fel i tillverkningsprocessen skall  
processen dokumenteras enligt följande sätt: 

• Specifikationer och prövningsmetoder  
• Tillverkningsmetoder 
• Instruktioner för tillverkning och för packning 
• Protokoll över tillverkningsprocesser 

 
Denna dokumentation skall  finnas tillgänglig ett år efter utgångsdatumet för tillverkningssatsen.  
Samtliga steg i tillverkningsprocessen skall  vara enligt god tillverkningssed och vara spårbara 
via dokumentation. Varje ny tillverkningsprocess eller betydande ändring i processen skall  
valideras. Råvaror, eventuella halvfabrikat och slutprodukt skall  analyseras av en för produktion 
oberoende person. 

3.1.3 AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning 
Föreskriften5 behandlar krav och råd gällande klimat, ventilation, inredning, utrustning samt 
utrymning. Den berör även områden som är irrelevanta för projektet, såsom omklädnings- och 
duschutrymme.  
 
Belysningen skall  i den mån det går anpassas efter individerna som arbetar i lokalerna, 
placeringen vara sådan att den inte ger en bländande effekt. Belysningen måste vara anpassad 
för att ej påverka sikten av varningsskyltar och nödstoppsdon negativt.  
                                                
4 Läkemedelsverket (2013) 
5 Arbetsmiljöverket, AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning (2015) 
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Ventilationen skall  vara sådan att en tillfredsställande arbetsmiljö upprätthålls. Ventilationen i 
dragskåpet skall  förhindra föroreningar i luften och skall  kontrolleras minst en gång per år. 
 
Platser i lokalen där buller och oljud kan förekomma skall  markeras med tillhörande skyltar, 
lämpliga hörselskydd skall  finnas tillgängligt på plats. Autoklaven bör anpassas för att hålla så 
låga ljudnivåer som möjligt. 
 
Det skall  finnas möjlighet att tvätta händerna inom rimligt avstånd av kemikaliehantering. 
Dricksvatten skall  finnas tillgängligt på ett hygieniskt sätt. Andra vattentappar som kan förväxlas 
med dricksvatten skall  märkas. Vid nödduschar så bör varmvattensystemet utformas för att 
minimera risken för legionellabakterier. Stillastående eller långsamt flödande vatten ökar risken 
att bakterierna förökar sig6 och bör undvikas. 
 
Fönster in till kemikalieförvaringen kan med fördel konstrueras så att dessa skärmar av 
solstrålarna om kemikalier kommer att stå framme. 
 
Överlag gäller att all utrustning och inredning skall  gå att städa, underhålla och se över utan 
komplikationer. En riskbedömning över samtliga kemikalier skall  finnas dokumenterad och 
tillgänglig för operatörer och eventuella inspektörer eller andra intressenter. Även en 
riskbedömning för lokalen bör utföras. 

3.1.4 AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker 
Enligt föreskriften7 skall  samtliga operatörer vara medvetna om hur alla kemikalier i laboratoriet 
hanteras för att minimera risken att en olycka inträffar. Dokumentation över denna information 
skall  även finnas tillgänglig i lokalen för att läsas, kontrolleras och uppdateras kontinuerligt. En 
del av denna dokumentation skall  vara ett säkerhetsblad för respektive kemikalie, som 
leverantören är skyldig att leverera till kunden, alltså i detta fall Fresenius Kabi. 
 
En riskbedömning i lokalen bör finnas på relevanta ställen där personer riskerar att exponeras 
för kemikalier via inandning, det innebär i detta fall vågrummet. Aminosyrorna är hälsovådliga, 
speciellt då statisk elektricitet gör dem luftburna, alltså är riskbedömningen i högsta grad 
relevant. I denna riskbedömning skall  det tydligt framgå vid vilken typ av arbete risken 
förekommer, hur stor nivå av exponering personen löper risk för, om aminosyrorna i kombination 
med annat kan utgöra en hälsorisk samt eventuella förhållanden på arbetsplatsen som kan 
påverka effekten av olycksrisken. Resultat och beslut om eventuella åtgärder från denna 
riskbedömning skall  dokumenteras och uppdateras regelbundet.   
 

                                                
6 Karlstad Kommun (2015) 
7 Arbetsmiljöverket, AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker, (2014). 
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En beredskapsplan för olyckor och nödsituationer skall  finnas tillgänglig i skriftlig form. 
Läkemedel definieras ej som farlig kemisk produkt och alltså kan många av de tillhörande 
reglerna förbises. 

3.1.5 Avfallshantering 
Vad gäller de enskilda lösningarna så är emulsionslösningen den enda lösning som får spolas 
ned i avloppet i sin ursprungliga form. Aminosyra- och glukoslösningen måste pH-justeras  för 
att få släppas ut i avloppet, då de ej faller inom de godkända pH-intervallet som är 6,5-118. Efter 
beredningen har emulsionslösningen pH 8, glukoslösningen pH 4 och aminosyralösningen pH 6. 
Det enklaste sättet att pH-justera dessa lösningar är att spola ner dem i avloppet med en mängd 
vatten som med goda marginaler överstiger mängden lösning, för att på så vis försäkra sig om 
att lösningen är ordentligt utspädd.  
 
Trasiga eller kontaminerade påsar förvaras i ett uppsamlingskärl som skall  placeras ut i 
fyllnings- och beredningsrummet, för att sedan hanteras av Uppsala Vatten. Vid eventuella spill i 
kemikalierummet så finns en hink med sand tillgänglig för att absorbera kemikalien. 

3.2 Utformning av laboratoriet  
Det som illustreras nedan i Fig.1 är en komposition över hur respektive rum är tänkt att se ut. 
Utrustning som är gulfärgad tillhör inte processlinjen men är sådant som företaget önskar ha i 
lokalerna. Utrustningarnas placering har anpassats för att göra plats åt modulbaserade 
utrustningar såsom beredningsmaskin och mellanlagringstank samt för att minska sträckan 
mellan processlinjens komponenter. Ett minimumavstånd på 1.20 m har använts för att minska 
trängselfaktorn i laboratoriet vid arbetsbänkar och annan utrustning där det är tänkt att en 
operatör skall  kunna stå och arbeta. Även design och placering av dörrarna har tänkts igenom 
med tanke på arbetsutrymme, möblering och brandsäkerhet. Arbetsplatsens utformning följer 
föreskrifterna om första hjälpen och krisstöd9, kemiska arbetsmiljörisker10 samt arbetsplatsens 
utformning11. Skisserna har granskats och kommenterats av arbetsmiljöingenjör, Anna Maria 
Näslund, och kemikaliesamordnare, Annie Engström, Enheten för miljö och fysisk arbetsmiljö vid 
Uppsala universitet.  
 

                                                
8 Uppsala Vatten och Avfall AB (2015). 
9 Arbetsmiljöverket, AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd (2015) 
10 Arbetsmiljöverket, AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker (2015) 
11 Arbetsmiljöverket, AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning (2015) 
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Fig.1 Ritning över de rum som laboratoriet består av. 
 
Varje rum skall  innehålla en kombinerad ögon- och nöddusch monterad på väggen tillsammans 
med ett avlopp nedanför duschen, om stora mängder vatten skulle behöva strömma ut. 
I anslutning till vardera av de två primära nödutgångarna skall  en anslagstavla finnas med första 
hjälpen, brandsäkerhetsåtgärder och den information som kan behövas vid en eventuell olycka 
samt nummer till personer eller enheter bör kontaktas vid en olycka. Under tavlan skall  en 
brandsläckare sitta och utrymmet skall  vara väl skyltat och synligt för att vara lättillgängligt vid 
en olycka. 
 
Uttag av el, kvävgas, vatten och liknade har ritats in i form av färgkodade cylindrar, se Fig.2.  
I skissen är dessa placerade antingen på en vägg, installationsskiva, bänk eller i vissa fall på en 
maskin vilket avser att uttaget skall  vara placerat på väggen i anslutning till den maskin som 
markeringen sitter på. 
 

 
Fig.2 Förklaring över vilken färg på markering som motsvarar vilken typ av uttag i skisserna över 
layouterna i rummen (Fig.3-Fig.7). 
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3.2.1 Vågrum 
I vågrummet hanteras uppvägning av olika råvaror såsom pulver, vatten, aminosyror, elektrolyter 
med mera. De utrustningar som avses användas av operatörerna i rummet är två analysvågar 
och en bulkvåg. Analysvågarna har på skissen placerats i ett dragskåp vilket i detta fall 
bedömdes vara mer fördelaktigt än ett punktutsug. Vid vägning skall  skåpets ventilation vara 
avstängd men om något händer kan den slås på och skivan omedelbart sänkas vilket skapar 
större distans mellan operatörer och råvaror. I anslutning till dragskåpet och bulkvågen skall  det 
finnas stolar tillgängliga för att på ett ergonomiskt sätt avlasta operatörerna vid arbete i rummet. 
  
Vid uppvägning av små mängder aminosyror så är noggrannheten en viktig faktor, den statiska 
elektriciteten som uppstår kan då påverka vågens noggrannhet. Ett tillvägagångssätt för att 
minska problemet kan vara att belägga golvet i vågrummet med ESD-beläggning (Electro Static 
Discharge) som bör kompletteras med ESD-skor som kan leda bort den statiska elektriciteten, 
detta golv är markerat med avvikande lila färg i Fig.3 och Fig.1. ESD-golv är en golvbeläggning 
som leder bort den statiska elektricitet som uppkommer12, och används för att lösa problemet 
med statisk elektricitet vid uppvägning av aminosyror. Förslagsvis kan en vattenburen 
diffusionsöppen beläggning från Inhab användas, med produktnamnet “stocretec metod 904”. 
Just denna typ av beläggning har en god kemikalieresistans, som med fördel kan användas i ett 
vågrum där eventuella spill kan förekomma.  
 
En skjutdörr har placerats i rummets ingång, för att minska risken att huvudingången till 
beredningsrummet blockeras samt för att möjliggöra enkel utrymning vid en olycka.  
 

 

                                                
12 Inhab golv AB (2016) 
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Fig.3 Skiss över layouten i vågrummet. Färglagda cylindrar motsvarar uttag av t.ex. el och 
vatten, se Fig.2 för förklaring.  

3.2.2 Kemikalieförråd 
Innan och efter uppvägningen förvaras råvarorna på olika sätt, antingen i frys, kyl, 
kvävgasatmosfär eller vid rumstemperatur. Förvaringsutrustning för kemikalierna finns i ett och 
samma rum, där det finns gott om arbetsutrymme se Fig.4. Utgången till rummet har utrustats 
med en skjutdörr för att minska risken att utgången blockeras vid olycka. En skjutdörr underlättar 
också för att hålla vägen fri för nöddusch och utrustning för första hjälpen som sitter utanför på 
samma vägg. I rummet skall  det finnas en nödutgång väl synlig, varselskyltad och lätt tillgänglig. 
 
I kemikalieförvaringen skall  det stå minst fem invallade kemikalieskåp med tillhörande 
ventilation för olika klasser av kemikalier. Kemikalieskåpen bör ha inbyggd hydraulik som 
stänger sig per automatik om brand uppstår. Dessa kemikalieskåp skall  vara brandsäkra upp till 
30 minuter13 om en olycka uppstår utan personalens närvaro, och fläktar som detekterar och 
håller kvar hälsofarliga ångor bör monteras ovanpå kemikalieskåpen. En hink med sand skall  
stå tillgänglig i rummet för att förhindra att kemikalier når ett avlopp vid en eventuell olycka eller 
spill vid hantering av kemikalier. 
 

 
Fig.4 Skiss över layouten i kemikalieförrådet. Färgade cylindrar motsvarar uttag av 240V.  

                                                
13 Alaté AB (2016) 
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3.2.3 Beredningsrum 
Efter vägning av råvaror och lösningar bereds aminosyra-, glukos- och fettemulsionslösningarna 
i detta rum med beredningsmaskinerna (Doris och Nemo), och emulsionsmaskinen (Större 
Teddy). Beredningslinjens komponenter har placerats för att erhålla ett smidigt flöde rent 
arbetsmässigt samt för att de modulbaserade utrustningarna skall  kunna föras runt i rummet 
utan några komplikationer. Placering av beredningslinjen nära kemikalieförrådet medför också 
att sträckorna som kemikalier behöver förflyttas minimeras.  
 
Beredningsrummet skall  ha utrymme för två mellanlagringstankar, dessa är tänkta att användas 
för att pola ihop två lösningar och bör placeras i närhet till beredningsmaskinerna. 
I anslutning till beredningsmaskinerna bör det finnas höj- och sänkbara arbetsbänkar med 
tillhörande stolar för att operatören skall  kunna välja mellan att stå eller sitta vid arbetet. 
Det skall  finnas en bulkvåg och en diskho med rent vatten intill beredningsmaskinerna “Nemo” 
och “Doris” för att undvika tunga och långa lyft vid lösningsberedning som innefattar dessa 
maskiner. I rummet bör det stå fyra stycken vitrinskåp för att förvara exempelvis glasvaror samt 
en glovebox och en knådare/blandare/spraytork. 
  
Dörren till huvudingången skall  öppnas utåt för att följa de lagar som gäller vid eventuell brand. 
Vid huvudingången skall  det finnas en första hjälpen-station, på samma plats skall  det även 
finnas en brandsläckare med tillhörande direktiv, brandfilt samt en anslagstavla med 
nödnummer och annan viktig information. I rummet finns även en kombinerad nöd- och 
ögondusch med tillhörande avlopp under för att undvika vattenskador som kan uppkomma då 
vatten manuellt måste tas om hand. En väl skyltad nödutgång skall  finnas lätt tillgänglig för 
samtliga personer i lokalen. 
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Fig.5 Skiss över layouten i beredningsrummet. Färgade cylindrar motsvarar uttag av t.ex. el och 
vatten, se Fig.2 för förklaring.  

3.2.4 Fyllningsrum 
Fyllningen av påsarna sker i detta rum och det gör även förseglingen av dessa. De maskiner 
som används vid denna process är placerade nära varandra så att arbetet skall  kunna fungera 
smidigt. Fyllning och kapsylering har placerats vid en gemensam station så att detta kan ske på 
ett smidigt sätt från höger till vänster, dessa processer skall även kunna ske simultant. För den 
tänkta tekniska lösningen se 3.3.1 Fyllning och cappning. Påsen passerar först fyllning och 
cappning och förflyttas avslutningsvis till andra sidan av rummet för packning (overwrap). I 
ursprungliga planritningen (se bilaga) har ett arkivrum ritats, gruppen ansåg att arkivet kan flyttas 
till rum 2112-2105. Därmed fås ett utrymme för placering av overwrapen som företaget önskade 
sig att ha i detta rum, det skapar också ett större arbetsutrymme vilket kommer underlätta den 
dagliga verksamheten.  

 
Fig.6 Skiss över layouten i fyllningsrummet. Färgade cylindrar motsvarar uttag av t.ex. El och 
vatten, se Fig.2 för förklaring. 

3.2.5 Efterbehandlingsrum 
Efterbehandlingsrummet är det sista steget i processlinjen. Här steriliseras de packade 
produkterna. Eftersom företaget i nuläget inte vet vilken utrustning och teknik som skall  
användas har autoklaven dimensionerats till sitt maximala i det befintliga utrymmet. I efterhand 
om företaget väljer en mindre autoklav kan överblivet utrymme användas så som företaget 
önskar. Golvbäring finns enbart i detta rum för att golvet skall kunna hantera tyngden från 
autoklaven. Autoklaven bör monteras på någon typ av ljuddämpande anordning, såsom 
gummifötter, för att minska vibrationer och ljudnivåer som kan påverka annan utrustning och 
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personal. Frystorken bör placeras med lämpligt avstånd från autoklaven för att minska risken för 
att eventuella vibrationer från autoklaven får någon inverkan. 
 
En fyllningsstation för vialer har på ritningen placerats i detta rum, här är det tänkt att fyllning och 
försegling av vialer skall  ske. Intill vialfyllningen föreslås att frystorken placeras, detta då det är 
smidigt att ha den nära då företaget vill torka vialernas innehåll vilket ibland är fallet.  

 
Fig.7 Skiss över layouten i efterbehandlingsrummet. Färgade cylindrar motsvarar uttag av t.ex. 
el och vatten, se Fig.2 för förklaring.  

3.3 Tekniska processlösningar 
Detta avsnitt behandlar specifikationer för samt förslag på hur diverse tekniska delar av 
produktionsflödet gällande fyllning och cappning kan utformas.   

3.3.1 Fyllning av påsar 

3.3.1.1 Grundparametrar och specifikationer 

Då de lösningar som pumpas är syre- och kontamineringskänsliga produkter, där 
sammansättningen varierar mellan batcher, där en jämn flödeshastighet är essentiell och där 
pumpen måste kunna stängas av utan negativa konsekvenser, konstateras att en peristaltisk 
pump är den enda rimliga lösningen. 
 
Målsättningen med utformningen av stationen för fyllning, försegling och packning har varit att 
möjliggöra ett bra och effektivt arbetsflöde i processen. Placeringen och dimensioneringen av 
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utrustningen är vital för att uppnå detta, och denna del åskådliggörs under avsnitt 3.2.4 
Fyllningsrum. Utöver detta behöver utrustningen ifråga också svara mot ett antal specifikationer 
för att säkerställa att produktionen kan flyta på så som företaget önskar.  
 
 
 
Fyllningsanläggning: 

• Skall  kunna fylla förpackningar (påsar, vialer) med en jämn flödeshastighet, och en 
osäkerhet i volymen motsvarande <0,5%.  

• Skall  klara av att fylla en påse med en flödeshastighet motsvarande eller överstigande 
200 ml/min 

• Skall  kunna fylla påsar med en hanterbar mängd kvävgas både innan och efter det att 
lösning fylls; kvävgastrycket skall  ligga kring 1,1-1,3 bar.  

• Skall  ha en god reproducerbarhet, oberoende av operatör, så att det kvalitativt går att 
förutse hur lång tid momentet tar, givet en viss batchstorlek 

• Skall  vara möjligt att enkelt fästa och ta loss påsar vid/från fyllningsmunstycken utan risk 
för skada på förpackningen 

• Skall  inte innebära risk för kontaminering av produkten utifrån materialvalet 
• Skall  hålla lösningen i en inert atmosfär 
• Skall  gå att montera slangar av varierande tjocklek mellan 3-10 mm 
• Skall  vara enkelt att byta fyllningsmedium utan risk för kontamination 
• Bör kunna utföras av en ensam operatör 
• Bör undvika processförluster 
• Bör kunna fylla flera förpackningar åt gången 
• Bör minimera tiden för handhavande och montering genom att använda multifunktionellt 

fyllningsmunstycke 
• Bör vara enkel att demontera i underhålls- och rengöringssyfte 

3.3.1.2 Ställningskonstruktion 

För att uppfylla ovanstående specifikationer, har två varianter av ett lösningsförslag tagits fram. 
Grunden för dessa är att en ställning för påsarna används, och att stationen innefattar både 
fyllning, försegling och kontrollvägning av produkten, se Fig. 8. Påsar placeras på ett lutande 
rullband, där öppningarna av grövre plast förs in mellan två metallskenor. Påsarna hålls då i 
upprätt position, och kan med handkraft enkelt skjutas ner längs processlinjen utan läckage. 
Rullbandet har 30 graders lutning, eftersom en så stor del som möjligt av påsens vikt då vilar på 
rullbandet, samtidigt som ingen risk finns för att en fylld påse skulle läcka. En påse förs alltså in 
mellan dessa metallskenor och vilar på rullbandet, blåses upp med kvävgas innan den fylls med 
lösning, därefter tillförs ett skyddande kvävgaslager (headspace) innan påsen manuellt skickas 
vidare längs med skenorna till förseglingen, därefter tas den vid rullbandets slut bort från 
metallskenorna och kontrollvägs, innan påsen placeras i en kvävgasfylld låda. När en lämplig 
mängd påsar placerats i lådan, förs dessa till en så kallad overwrapmaskin, där påsen får ett 
omslutande lager av icke-syrepermeabel plast. Alternativt, så förs påsarna tillbaks till starten av 
rullbandet, ifall det är så att fler kammare skall  fyllas med en annan lösning. I så fall upprepas 
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proceduren, tills dess att samtliga kammare i påsen har fyllts med de avsedda lösningarna, och 
när så skett transporteras påsarna till overwrapmaskinen.   
 
Det finns också en ställning monterad ovanför rullbandet. Denna ställning har enkla klickfästen 
för slangarna, vilket gör det smidigt vid byten av flödesmedium. Utöver att hålla ordning på 
slangarna är ställningens syfte att placera fyllningsmunstycket i påsöppningen. Eftersom 
påsöppningens position är låst mellan metallskenorna, så behöver själva munstycket sänkas ner 
i påsöppningen för att kontrollerad fyllning skall  kunna ske. Ställningen har motsvarande ett 
gångjärnsfäste, och vinkeln på detta gångjärn kan regleras med hydraulik. På metallskenorna 
finns tydliga markeringar för var påsarna bör placeras av operatören. Väl på plats, så kan 
fyllningsmunstycket sänkas ner i påsöppningen. Fyllningsmunstycket är invändigt ett rör, men är 
på utsidan svagt konformat. Detta är viktigt för att tillförlitligt kunna blåsa upp alla påsar med en 
förutbestämd volym kvävgas. När vätska och headspace tillförs påsarna är det viktigt att 
munstycket inte sluter helt tätt i påsöppningen, eftersom påsen då kan överfyllas och gå sönder. 
När påsen är helt tom dock, så är det inte säkert att kvävgasens kraft klarar av att blåsa upp 
påsen ifall det finns en öppning mellan påskantens insida och fyllningsmunstyckets utsida. Med 
ett konformat munstycke säkerställs att påsarna alltid blåses upp ordentligt. Operatören placerar 
alltså påsen på den markerade platsen, och för manuellt ner fyllningsmunstycket till ett läge där 
munstycket helt täpper till öppningen. Därefter är det bara att trycka på en knapp, så sker 
uppblåsningen, fyllningen av vätska, och tillförseln av headspace automatiskt. Hur det går till 
redogörs under 3.3.1.4 PLC-enhetens funktioner. 
 

 
Fig.8 Schematisk bild över hur fyllning och cappning kan se ut. 
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3.3.1.3 Tillförsel av lösningar samt kvävgas 

Själva fyllningsdelen baseras på att en peristaltisk pump pumpar lösning från ett beredningskärl 
eller en mellanlagringstank, samt att en regulator styr ett kvävgasflöde. Grundtanken är att de 
två olika flödena, av lösning respektive kvävgas, skall  föras samman till ett och samma uttag, så 
att påsarna bara behöver monteras vid ett enda munstycke. Principen är en enkel Y-koppling, 
där två flöden går ihop till ett vid fyllning. Eftersom det finns två olika källor till flöden, behöver 
det då kunna alterneras vilket av dessa flöden som är öppet respektive stängt vid vilken tidpunkt. 
Själva Y-kopplingen behöver således kunna regleras. Detta åstadkoms med reglerbara ventiler. 
För denna tillämpning är magnetspoleventiler mest lämpliga14 sett utifrån deras snabba 
responstid och förmåga att operera vid nolltryck. Dessa styrs av ett enkelt relä, när ström leds 
genom ventilen är en viss flödesväg öppen/stängd och tvärtom när ström inte leds genom 
ventilen. Dessa två ventiler är sammankopplade, och styrs av en PLC (programmerbar 
styrsystemsenhet). De två fylllningslösningsvarianterna skiljer sig dock åt kring vilken sorts 
magnetspoleventil som väljs, och vad PLC:n skall reglera. 
 
Den första lösningsvarianten använder sig av två stycken tvåvägsventiler. Dessa har en ingång, 
och en utgång, och utgången kan vara antingen öppen eller stängd. Kvävgasflödet styrs alltså 
av en regulator som kopplats till en kvävgasledning. Regulatorn ger ett visst tryck i ledningen 
fram till ventilen. Är ventilen öppen, så är trycket utanför ledningen (atmosfärstryck) lägre än 
trycket i ledningen (som sätts till 1,1-1,3 bar), och det medför att kvävgas flödar ut genom 
ventilen, och regulatorn slår igång kvävgasflödet för att upprätthålla trycket i ledningen för att 
kompensera för detta. När ventilen stängs, upphör kvävgasflödet, och eftersom trycket då blir 
konstant slår regulatorn av kvävgastillförseln. Därmed kan ledningen stängas utan tryckökning. 
Fyllningen av lösningar (emulsions- glukos-, samt aminosyralösningar) bygger på att den 
peristaltiska pumpen startas och fyller ledningarna. Själva påsfyllningen baseras sedan på att 
ventilen hålls öppen en viss tid, vilket motsvarar en känd volym, eftersom pumpens 
flödeshastighet är känd och konstant. När en påse fyllts, sluts ventilen. I detta skede behöver 
också pumpen pausas, eftersom trycket i ledningen annars skulle fortsätta byggas upp. 
Eftersom den peristaltiska pumpen har signalingångar, kan detta teoretiskt också åstadkommas 
med PLC:n. Den skickar alltså signaler dels till reläet som styr ventilerna, och samtidigt till 
pumpen som går in i hålltid under dess att ventilen är stängd.  
 
Den andra lösningsvarianten använder en trevägsmagnetspoleventil istället för en tvåvägs för 
vätskeledningen. Denna har en ingång, men två utgångar, och det som alterneras är vilken av 
dessa utgångar som väljs. När den ena utgången väljs, blir innebörden densamma som när 
tvåvägsventilen var öppen i det första förslaget, det vill säga att påsen fylls med vätska. När den 
andra utgången väljs, så förs vätskan i en ledning tillbaks till behållaren som vätskan pumpas 
ifrån. Pumpen pumpar alltså antingen lösningen ner i påsen, eller runt i en loop. I denna lösning 
behöver inte PLC:n kommunicera med pumpen, eftersom den peristaltiska pumpen konstant kan 
vara igång utan att någon tryckökning sker i systemet.  

                                                
14 Gustin, J (2016-04-21) 
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3.3.1.4 PLC-enhetens funktioner 

PLC-enheten reglerar alltså vilka ventiler som är öppna, och hur länge. Som tidigare nämnt skall  
det bara vara för operatören att trycka på en knapp efter att ha placerat fyllningsmunstycket så 
att påsöppningen täpps igen. Detta möjliggörs eftersom PLC:n också kan kontrollera 
ställningshydrauliken. När operatören trycker på knappen, öppnas ventilen till kvävgasflödet, och 
när påsen blåsts upp, så höjs munstycket till fyllningsläget, där munstycket inte längre tilltäpper 
påsöppningen. Därefter fylls lösning i påsen, och headspace tillförs, innan tillförseln från båda 
ventiler stängs och ställningen återgår till upprät position, i väntan på att operatören skall  
placera en ny påse i position och starta om proceduren. Detta är gemensamt för båda varianter 
av fyllningslösningen. Detta är möjligt att genomföra, och det går också att lägga till ett antal 
program i PLC-enheten, för att anpassa inställningarna mellan olika påsar/lösningar15. 
Skillnaden mellan förslagsvarianterna består i att i det ena förslaget så kommunicerar PLC:n 
även med den peristaltiska pumpen, så att denna står stilla när magnetspoleventilen till 
vätskeledningen är stängd, medan den andra förslaget låter ventilerna ensamma kontrollera allt 
flöde, genom att leda flödet antingen till fyllning av påse, eller i en loop tillbaks till kärlet det 
pumpas ifrån.  

3.3.1.5 Kontamineringsrisker 

Den enda utrustning som de kontamineringskänsliga lösningarna kommer i kontakt med är 
beredningskärlets/mellanförvaringstankens insida, slangarna genom vilka lösningen pumpas, 
samt insidan av magnetspoleventilerna. Beredningskärlets insida är i glas, vilket inte adsorberar 
någon utav de tre lösningarna. Slangarna är av sorten Tygon E3603 vilket är tillverkad av en 
inert elastomer som lämpar sig väl för känsliga lösningar av dessa sorter.16 
Magnetspoleventilerna är tillverkade i mässing, och membran och packningar i Viton.17 Varken 
emulsions- eller glukoslösningar adsorberas av detta.18 19 Eftersom Viton motsvarar det material 
som används i packningarna i Fresenius Kabis stora produktionsanläggning, är det också rimligt 
att konstatera att inte heller aminosyralösningar reagerar med detta material.20  
 
Kärlet som det pumpas ifrån, det vill säga antingen beredningskärlet eller mellanlagringstanken, 
kommer båda att kunna göras syrefria, så att luften i behållaren töms ut och ersätts med 
kvävgas. Detta är av stor vikt för att kunna undvika att de känsliga lösningarna exponeras för 
syrgas. Det gäller allra särskilt för den andra varianten av fyllningslösningen, där lösningen via 
slangar leds i en loop tillbaks till kärlet det pumpas ifrån. Slangarna kommer ju ofrånkomligen att 
innehålla luft, därmed syre, när de monteras. Detta kan dock åtgärdas genom att pumpen får 
pumpa ut lösning i slangloopen, och därefter töms denna ur behållaren och ersätts med 
kvävgas. På så vis kommer inte lösningen som pumpas, oavsett om det är emulsions-, glukos- 

                                                
15 Karat, E (2016-05-10)  
16Biopharm Saint-Gobain (2015) 
17OEM Automatic (2016)  
18 Trelleborg Sealing Solutions (2012) 
19 ZruElast FPM (2003) 
20 Borg, N (2016-05-13) 
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eller aminosyralösning, att löpa någon kontamineringsrisk vare sig från syre eller från materialet 
den är i kontakt med under processen.  

3.3.1.6 Teoretiskt volymflöde och möjligheter till uppskalning 

Utifrån att påsöppningarna kan vara så smala som 3,2 mm i innerdiameter, så behöver 
fyllningsmunstycket vara ännu smalare. En grov uppskattning av det teoretiska flödet som kan 
erhållas i en kanyl med en innerdiameter på 1 mm togs fram med en omskriven version av 
Bernoulis ekvation, utifrån antaganden om laminärt flöde och att pumpen kan åstadkomma en 
tryckdifferens på 0,5 bar.21 Volymflödeshastigheten blev då närmare 2,5 liter/minut. Detta är 
dock inte ett rimligt värde att sikta på, eftersom det inte tagits hänsyn till hur en peristaltisk pump 
opererar. Istället uppger en tillverkare att deras peristaltiska pump kan leverera en 
volymflödeshastighet kring 750 ml/minut i en slang med innerdiameter 3,2 mm, med en 
bibehållen volymosäkerhet <0,5%22. Då bör även detta ses som ett teoretiskt maxvärde, där det 
praktiska värdet kan visa sig vara betydligt lägre. 
 
Med detta i åtanke, finns möjligheten att utöka fyllningsanläggningen, genom att exempelvis 
montera tre parallella peristaltiska pumpar, och tre primärregulatorer. Ledningarna kopplas till 
samma överhängande ställning, och förses med egna ventiler. Samtliga dessa kan styras av en 
och samma PLC-enhet.23. Det är således genomförbart att skala upp fyllningsanläggningen om 
så önskas. 

3.3.2 Försegling av påsar 
Specifikationer har tagits fram även för cappningen av påsar. 
 
Försegling: 

• Skall  reproducerbart kunna fullständigt återsluta påsar 
• Skall  kunna försegla flera olika sorters kapsyler, i olika storlekar 
• Skall  gå att ställa in vilken kraft som används vid förseglingen, mellan körningar 
• Skall  applicera ett konstant tryck vid varje enskild försegling, för att undvika defekta 

förseglingar 
• Bör automatiskt kunna montera kapsyl i rätt vinkel på påsöppningen för att underlätta 

processen och minimera risken för trasiga förseglingar 
 
Cappningen är tänkt att ordnas genom en handhållen förseglingsmaskin, där operatören 
manuellt placerar rätt kapsyl på påsöppningen, och sedan använder denna maskin för att 
försegla förpackningen. Cappningsapparaten kommer att vara fäst i lämplig höjd ovanför bandet. 
Vid användning dras den ner och när den släpps återgår den till sitt ursprungsläge, på 
motsvarande vis som en förspolningsdusch.  
 

                                                
21 McCabe, W, m.fl. (2005) 
22 Watson Marlow (2010) 
23 Karat, E (2016-05-16) 



 
 
 

                                             
29 

Efter undersökning av hur förpackningen av påsar i ett skyddande plasthölje (overwrap) kan ske, 
konstaterades att detta utförs enklast av en helautomatisk maskin, såsom den Fresenius Kabi 
använder i nuläget.  

3.3.3 Fyllning av vialer 
Vialerna levereras på brickor, om ett tiotal vialer per bricka. Batchstorlekarna är vanligtvis 50-
100 vialer. Fyllningen av dessa kan med fördel utföras i ett separat utrymme. En peristaltisk 
pump bör användas även här, av samma skäl som listats ovan för påsfyllningen. Stor 
noggrannhet i volymflödet är essentiellt, dock behöver alltså flödeshastigheten inte 
nödvändigtvis vara lika hög som för påsfyllningen. Ingen kvävgas behöver tillföras, eftersom 
vialerna kan tömmas på luft i samband med förseglingen. Denna försegling kan utföras med hos 
företaget befintligt verktyg. Projektgruppen har två alternativa lösningar på hur fyllning och 
försegling av vialer kan ske.  
 
Det första förslaget är att en halvautomatisk fyllningsstation installeras. Detta innefattar ett 
matarband som vialerna förs fram längs, en peristaltisk pump med fyllningsmunstycke, samt en 
cappningsmaskin. Alla dessa är synkroniserade och arbetar som en enhet. I varje sekvens tar 
bandet tag om en vial, och matar fram den till fyllningsmynningen. När vialen är på plats, startar 
pumpen och pumpar en förutbestämd volym som då fyller vialen. En fylld vial skickas vidare av 
matarbandet, och en operatör placerar manuellt en kapsyl på vialen. Kapsylen förseglas sedan 
av cappningsmaskinen, och matarbandet för den till en uppställningsyta. En halvautomatisk 
fyllningsstation av denna sort ger mycket hög reproducerbarhet och stor tillförlitlighet, och kan 
enkelt hanteras av en ensam operatör. Då det är en produktion i liten skala, så lämpar sig detta. 
 
Det andra förslaget är en peristaltisk pump vars fyllningsmunstycke manuellt hanteras av 
operatören. Principen motsvarar hur pipettering i brunnar sker, där brunnarna nu ersätts av 
vialer på en bricka, och den handhållna pipetten ersätts med ett fyllningsmunstycke kopplat till 
en pump. Hela brickor med vialer placeras på en stor bordsyta, där fyllningsmunstycket hänger i 
en ställning ovanför. Operatören placerar munstycket ovanför en tom vial, i tur och ordning, och 
fyller en förutbestämd volym eftersom pumpen programmerats att pumpa en viss tid. Antingen 
kan operatören manuellt starta fyllningen med ett knapptryck varje gång munstycket är i rätt 
position, eller går det att programmera in så att pumpen fyller en viss volym, därefter har en 
hålltid under vilken operatören hinner flytta munstycket till nästa vial, där pumpen återigen fyller 
en viss volym, och så vidare.    

3.4 Mellanlagringstank 

3.4.1 Utformning av lagringstanken  
Ett nytt inslag som skall  inkorporeras i processlinjen är två mellanlagringstankar där den ena är 
avsedd för lagring av aminosyralösning och den andra för glukoslösning. Båda 
förvaringstankarna är identiska med varandra såväl i design som i funktion. Av den orsaken 
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illustreras endast en av dessa, som då motsvarar båda tankar. Tankens utseende, dimensioner 
och sensorer demonstreras nedan i Fig.9.    

 
Fig.9 2D-illustration av mellanlagringstanken med dimensioner samt placering av inlopp och 
utlopp  
 
Mellanlagringstanken har en cylindrisk form med en botten som sluttar svagt mot utloppet. Detta 
är för att den lätt skall  kunna tömmas så att lösningen kan rinna genom utloppet utan 
svårigheter. En fördel med denna design är att tanken skulle kunna rengöras bättre då det blir 
lättare med lättåtkomliga hörn.24 
 
För flexibiliteten har tanken utformats med fyra hjulförsedda ben och ett handtag vid baksidan så 
att den på ett smidigt sätt kan förflyttas till de stationer där den avses användas.  
 
Efter att ha samtalat med företaget har gruppen valt att konstruera tanken av rostfritt stål. Det är 
då ytterst viktigt att en lämplig legering av högkvalititativt rostfritt stål väljs, för att förhindra 
kemisk interaktion mellan tankens material och lösningarna som förvaras inuti denna 
(exempelvis adsorption på tankens innervägg). En legering med hög halt kol kommer bilda 
kromkarbider vid värmebehandling eller svetsning. Dessa kan kontaminera lösningen och 
påbörja frätning av mellanlagringstanken.25 Om legeringen är kopparhaltig kan koppar diffundera 
in i lösningen, vilket inte är önskvärt då denna har en katalytisk effekt på organiska material26.  
 
Lösningarna i tanken kommer att erfordra kylning eller värmning under lagringen, detta på grund 
av att hållbarheten och löslighetsgraden båda är temperaturberoende. För att det skall  vara 
möjligt att justera temperaturen på tankens innehåll är tanken dubbelbottnad, så att kallt eller 
varmt vatten kan strömma mellan bottnarna.  
                                                
24 Ogden, B (2016) 
25 Hillborn,J(2016-05-12) 
26 Hillborn, J  
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Dimensionerna som tagits fram är ämnade för att sensorer (vars längd uppskattas till cirka 30 
cm) som kopplas in kan mäta förhållandena ända nere på botten, även när tanken inte är helt 
fylld. Tankens höjd har anpassats så att en operatör kan komma åt under tanken, men samtidigt 
också har möjlighet att öppna och titta ner i tanken för visuell inspektion. Det har också tagits 
hänsyn till att en beredningsmaskins innehåll obehindrat skall  kunna tömmas ner i tanken med 
hjälp av en pump.  
 
Tankens lock har sex öppningar, se Fig.10. Allt som skall monteras i tanken fästs i lockets 
öppning istället för i själva tanken, detta för att minimera risken för läckage och kontaminering, 
samt eftersom det är smidigare ur ett tillverkningsperspektiv. För att leverera en inert atmosfär i 
tanken vilket alltså krävs då lösningarna är syrekänsliga finns det ett kvävgasinlopp, och för att 
det inte skall  bildas övertryck i tanken finns det ett utlopp där gasen kan ventileras. En omrörare 
har placerats i mitten för att skapa en jämn temperaturfördelning och bibehålla en homogen 
blandning. Omröraren får absolut inte komma i kontakt med sensorerna då mätningarna i så fall 
skulle kunna påverkas på ett icke gynnsamt vis. Locket har även en ingång för en CIP-slang 
(clean in place) för tankens rengöring och samma ingång gäller för fyllning av lösning i tanken. 
Företaget anser att det inte skulle vara någon problem med samma ingång för CIP och lösning, 
risk för kontaminering råder ej.27 

 
Fig.10 Visar tankens lock ovanifrån med placering av de olika sensorerna och annan 
verksamhet som skall  ske i tanken  
 
Mätning med sensorerna kommer inte att ske konstant under själva mellanlagringen. Med detta i 
åtanke har projektgruppen förslag på hur mätningarna kan utföras. En modul bestående av ett 
lock som är perforerat av två hål avsedda för pH-mätning och mätning av syrehalt skall  enkelt 
kunna fästas i och plockas bort från tanken. Detta lock skall  på ett smidigt sätt kunna 
handhavas av operatörerna. Modulen skall  kunna förflyttas och användas i båda de två 

                                                
27 Niklas Borg (2016-05-13) 



 
 
 

                                             
32 

mellanlagringstankarna, och skall  dessutom enkelt kunna tas isär vid rengöring. På modullocket 
finns det två fastmonterade cylindriska rörflänsar; sensorn tillsammans med en elastisk 
gummiring träs genom hålet och därigenom hålls den stabil och öppningen blir lufttät. För extra 
stabilitet kan en klämma sättas fast i efterhand om sensorn påverkas kraftigt av vibrationer från 
omröraren. Denna montering skall kunna förhindra syrepermeabilitet och se till att sensorerna är 
fixerade under omrörningen. Se Fig. 11 för en illustrering av modulen och av sensorns 
montering i modullocket. 
 

 
Fig.11 Montering av sensorn i modullocket  
 
Om företaget önskar sig en mer grundlig rengöring av tanken bör en eller två tanktvättdysor 
tillföras innanför locket; dessa kan exempelvis vara i form av sprutbollar. En sprutboll gör att fler 
ytor blir mer lättåtkomliga.28 
 
Projektgruppen föreslår även att tanken bör vara höj- och sänkbar med en ställning som 
beredningsmaskinerna i deras nuvarande lokal. Ställningen skulle bidra till att höjden enkelt kan 
anpassas för olika operatörers längd.  

3.4.2 Jämförelse av mätmetoder och sensorer 

3.4.2.1 Sensorer för mätning av löst syre 

För att mäta halten löst syre i en lösning finns många olika metoder, där det lättaste är att 
använda sig av en sensor. 
 

                                                
28 Spraying Systems Sverige AB (2015) 
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En optisk syresensor mäter interaktionen mellan löst syre och luminiscerande färgämnen i 
sensorn. Blått ljus exciterar färgämnet och emitteras sedan, om syre är närvarande ändras 
våglängden, intensiteten eller livslängden hos det emitterade ljuset. Sensorn består av dioder 
som sänder ut ljus, en fotodetektor samt ett semipermeabelt membran innanför vilket det finns 
ett luminiscerande färgämne som är fixerat i någon form av matris t.ex. en gel. Färgämnet 
reagerar då det utsätts för blått ljus. För att försäkra sig om noggranna resultat använder vissa 
sensorer rött ljus som en referens, då detta ljus reflekteras av färgämnet. Syre kan passera 
membranet och interagera med färgämnet vilket kommer begränsa intensiteten och livstiden hos 
det emitterade ljuset. Eftersom både intensitet och livslängd hos luminescens påverkas kan 
sensorn mäta endera av de två egenskaperna. Syrekoncentrationen i lösningen är omvänt 
proportionell mot livslängden hos luminiscensen.  
 
En annan typ av sensorer för löst syre är de elektrokemiska som kan delas in i polarografiska 
och galvaniska. De består av två polariserade elektroder i en elektrolyt som är avgränsad från 
provet av ett tunt semipermeabelt membran. Syre kan diffundera genom membranet och 
reduceras vid katoden som inte deltar i reaktionen. Katodens funktion är att transportera 
elektroner från anoden till syremolekyler som har tagit sig in genom membranet. En elektrisk 
ström produceras vid reaktionen och denna är relaterad till syrekoncentrationen i lösningen och 
proportionell mot partialtrycket av syre i provet. Eftersom syre förbrukas vid reaktionen måste 
lösningen stå under omrörning för att undvika att sensorn felaktigt ger låga resultat. 
 
Polarografiska sensorer polariserar elektroderna, innan mätningar genomförs,  genom en 
konstant strömtillförsel. Syrets reduktion medför att strömmen som passerar mellan elektroderna 
ökar. Ju mer syre som passerar genom membranet och reduceras desto större ström registrerar 
sensorn. Anoden oxideras i reaktionen vilket kan ses genom att den mörknar då den bygger upp 
ett lager av AgCl. Med tiden kan detta lager minska sensorns förmåga. 
 
Galvaniska sensorer har elektroder som består av metaller med väldigt olika elektropotentialer 
vilket gör att de kommer polariseras av sig själva då de placeras i en elektrolyt. Reaktionen 
medför att det bildas en fällning i elektrolyten, denna täcker varken anoden eller minskar 
mängden elektrolyt. Därför påverkar den inte sensorns förmåga förrän det har utfällts en så stor 
mängd att ljusets framkomlighet begränsas. Då behöver elektrolyten bytas ut. Då sensorn är 
självpolariserande kommer nedbrytningen av anoden att ske även då sensorn inte används och 
därför har sensorn kortare livstid än en polarografisk sensor vars anod endast bryts ned då 
sensorn faktiskt används. 
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Tabell 1. Jämförelse av olika sensorer för mätning av löst syre  
 Optisk Polarografisk Galvanisk 
Livslängd  Kortare än optisk då 

anoden bryts ned vid 
användning 

Kortare än polarografisk 
då anoden bryts ned 
(detta sker även när 
sensorn inte används 
p.g.a. att den är 
självpolariserande) 

Underhåll Minimalt: Byte av 
membran samt byte av 
matris med färgämne då 
det senare kan brytas 
ned ("luminiscens-
livstidsmätare" är mindre 
känsliga för detta men 
byte behöver 
genomföras väldigt 
sällan) 

Lågt: Membranbyte 
Rengöring av anod 
(behövs inte lika ofta 
som membranbyte) 

Lågt: Byte av elektrolyt 

Nackdelar Mer ström än 
elektrokemisk 
2-4 gånger längre tid per 
mätning än 
elektrokemisk 
Temperaturberoende 
(har ofta inbyggd 
termistor och korrigerar 
automatiskt resultatet) 

Kräver omrörning eller 
flöde 
5-60 min 
uppvärmningstid efter 
påslagning 
Uppbyggnad av oxiderat 
lager runt anoden kan 
minska sensorns 
förmåga 

Kräver omrörning eller 
flöde 
Oxiderad fällning i 
elektrolyten kan minska 
sensorns förmåga 

Fördelar Påverkas ej av vätesulfid 
eller andra lösta gaser 
Ingen uppvärmningstid 
Ingen omrörning 
Håller kalibreringen 
länge 

Förbrukar löst syre (bra 
då lösningen är 
syrekänslig) 

Ingen uppvärmningstid 
Förbrukar löst syre (bra 
då lösningen är 
syrekänslig) 

 

3.4.2.2 Metoder för mätning av löslighetsgrad 

För att mäta löslighetsgraden innan lösningen töms från beredningsmaskin till 
mellanlagringstank fick projektgruppen rekommendationer från personer vid Uppsala Universitet 
om att kolla upp två spektroskopiska metoder, UV/vis (ultraviolett-synligt ljus) samt light 
scattering (ljusbrytning).  
 
UV-/vis-spektroskopi är en spektroskopimetod som mäter från ultraviolett till visuellt ljus och som 
bygger på absorption av ljus inom detta våglängdsområde, för att man skall  kunna urskilja den 
elektromagnetiska strålningen. Beroende på vilket våglängdsområde molekylen absorberar kan 
koncentrationen beräknas i lösningen. Tekniken går till så att en ljusstråle skickas ut och 
elektroner exciteras varefter de-exciteras och i sin tur då skickar ut fotoner till en detektor som 
kan mäta hur mycket av ljuset som absorberats av molekylen. Detta kan beräknas med hjälp av 
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Beer-Lamberts lag, ! = #$%. Där A är absorbans, ε är molära absorptionskoefficienten, l är den 
sträcka ljuset går genom lösningen och c är koncentrationen.  
 
Light scattering-spektroskopi består av en ljuskälla och en intensitetsdetektor. Om lösningen 
innehåller olösta partiklar kommer ljuset att spridas och därmed kommer intensiteten att sjunka. 
En reducering av intensiteten kan exempelvis ge en indikation på att lösningen är grumlig.    
 
Tabell 2. Jämförelse av teknik som kan användas för att mäta lösligheten 
 UV-Vis LIGHT SCATTERING 
Underhåll Minimalt: rengöring och byte av 

lampa 
 

Nackdelar Visar endast tydlig absorbans för 
fenylalanin, tyrosin och tryptofan 
Behöver ändra från kort till lång 
våglängd 
Behöver transparent rör 

Visar även mätning av aggregat 

Fördelar Kort körningstid 
Liten 
Billig 

Kan detektera större andel 
aminosyror 
Liten 

Kostnad 500-3000 USD 800-8000 USD 
 

3.4.2.3 Mätning av temperatur med en infraörd sensor 

Vid temperaturmätningar kommer en infraröd sensor (IR-sensor) att användas. 
Infraröd strålning är en elektromagnetisk strålning inom våglängden 700 nm -1 mm. En del 
objekt med en viss temperatur kan avge värmestrålning som faller inom IR-spektrumet. 
 
IR-mätaren består av en lins som fokuserar den infraröda värmestrålningen på en detektor, som 
omvandlar strålningen till en elektrisk signal där temperaturen kan läsas av på monitorn. Denna 
teknik kan mäta temperaturen från ett avstånd utan att komma i kontakt med materialet som 
skall  mätas. 29 

4. Diskussion 
Det finns en tydlig röd tråd i utformningen av processlinjen, där hänsyn tagits till 
omständigheterna kring varje enskild moment, samtidigt som helheten alltid prioriterats. Detta 
syftar till att förbättra effektiviteten då trängseln är minimerad och mindre tid behöver ägnas åt 
onödigt spring eftersom utrustning som används för samma flöde är placerad nära varandra. 
 
Regler och föreskrifter gällande arbetsplatsens utformning har tagits i beaktande vid utformning 
av laboratoriet för att skapa en miljömässigt hållbar arbetsplats. Relevanta dokument har 
granskats för att avgöra om placering av teknisk utrustning och möblemang begränsas av miljö- 

                                                
29 R. James Seffrin (2003) 
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och säkerhetsregler. Ett av projektgruppens mål med utformningen var att skapa ett så bra 
processflöde som möjligt samt en god arbetsmiljö för operatörerna, med hänsyn till personalens 
säkerhet och välmående. Detta gjordes utifrån de riktlinjer som gäller för arbetsmiljö, mestadels 
rörande ergonomi och säkerhet. 
 
Många av de arbetsmiljöföreskrifter som granskats är formulerade så att de är väldigt öppna för 
tolkningar. Vardera föreskrift ger i svepande ordalag detaljinformation blandat med generell 
information. Att sammanfoga all denna information till det specifika utrymmet, med samtliga 
saker i beaktande, kräver omfattande tid, noggrannhet och erfarenhet. Det som presenterats 
kring miljö- och säkerhetsföreskrifter är projektgruppens samlade tolkningar och bedömningar 
kring vilka regler som är applicerbara i just denna tillämpning. I likhet med all annan 
konstruktionsverksamhet, behöver dock dessa planer kontrolleras av oberoende, auktoriserad 
tillsynspersonal. Detta poängteras också under 5.2 Förslag på fortsatt arbete.  
 
Alternativet till att ha ett kemikalieförråd skulle vara att ha kemikalierna i skåp placerade i 
anslutning till vägning eller beredning. Fördelen med att ha allt på samma ställe är att det är lätt 
att hitta det som behövs då det inte är utspritt i lokalen, dessutom möjliggör kemikalieförrådet en 
omedelbar närhet till säkerhetsåtgärder om något skulle gå fel. 
 
Ett vågrum är fördelaktigt eftersom all vägning då är lokaliserad till ett specifikt utrymme vilket 
gör att den är skyddad från aktiviteter som kan påverka noggrannheten, t.ex. vibrationer eller 
förhöjd luftcirkulation. Analysvågarna är med fördel placerade i dragskåp, detta av säkerhetsskäl 
då det snabbt går att skapa distans mellan operatör och kemikalier om något oväntat skulle 
inträffa. Alternativet skulle vara att ha ett punktutsug, det skulle innebära en ständig 
luftcirkulation om än svag medan dragskåpets ventilation kan vara avstängd vid dagligt arbete. 
Ifall en incident skulle inträffa, så att något olämpligt spills ut, är det dessutom väsentligt säkrare 
om detta sker i ett dragskåp istället för på en vanlig bänk med ett punktutsug ovanför. Detta 
eftersom dragskåpet ögonblickligen skyddar användaren, medan det i fallet med punktutsuget 
behövs tid för att öka dess flöde för att ta hand om det ämne som spillts ut, och tills dess att det 
sugits upp är operatören exponerad för det potentiellt skadliga ämnet. 
 
Vialfyllning och frystork är i skissen placerad i efterbehandlingsrummet. De skulle även kunna 
byta plats med overwrappen för att hamna i fyllningsrummet men projektgruppen anser det vara 
en större fördel att ha overwrappen i anslutning till fyllningen av påsar. En annan alternativ 
placering av vialfyllning och frystork skulle kunna vara där LAF-bänken är utritad men då 
företaget vill ha en sådan och denna är beroende av renad luft är detta inte någon lämplig 
lösning. 
 
GLP ansågs till en början vara ett lämpligt kvalitetssystem för projektet, dock används GLP 
allmänt inom analyser av biologiska preparat30. GLP-kraven är därav endast aktuella för icke-
kliniska studier där till exempel ett läkemedel eller kosmetisk produkt skall  godkännas eller 
registreras. GLP är således ej aktuellt för ett projekt av denna typ. 

                                                
30 Läkemedelsverket (2013) 
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I skissen som presenteras är avloppen under nödduscharna tänkta att kopplas till det vanliga 
avloppsnätet. Detta eftersom de skadliga ämnen som enligt projektgruppens vetskap kommer att 
finnas i laboratoriet, såsom syror och baser, är av den sort som blir i det närmaste harmlösa 
efter omfattande utspädning. Ifall nödduschen behöver användas, kommer dessa skadliga 
ämnen att spädas ut med hundratals liter vatten (tusentals liter, om eftersköljning också utförs), 
till den grad att deras miljöpåverkan är minimal. Efter dessa premisser är det acceptabelt, om än 
inte optimalt, att låta detta sköljvatten inklusive skadliga ämnen släppas ut i avloppsnätet31. 
Beroende på vilken övrig verksamhet som Fresenius Kabi har tänkt utföra i laboratorieutrymmet, 
kan det bli aktuellt att behöva koppla samman avloppen från nödduscharna och låta utsläpp i 
dessa samlas upp i en separat tank som sedan betraktas som särskilt avfall, istället för att ledas 
ut i det allmänna avloppsledningsnätet. Detta skulle exempelvis vara om de skadliga ämnena 
som hanteras innefattar tungmetaller eller radioaktiva ämnen, där spädning med vatten på det 
sätt som beskrivits inte omintetgör den skadliga effekten.   
 
Eftersom påsarna som fylls har sin givna utformning, med förhållandevis smala öppningar, och 
öppningar som varierar i storlek, så finns en begränsning i hur tjocka de slangar som används 
för att pumpa de olika lösningarna från beredningskärl/mellanlagringstank praktiskt kan vara. 
Flödeshastigheten kommer då också att bero på detta, så till vida att risken för osäkerhet i 
fyllningen ökar ifall trycket i det slutliga fyllningsmunstycket (vars diameter begränsas av 
påsöppningarnas tjocklek) blir alltför stort. Det finns pumpar som klarar av att pumpa med en 
väsentligt högre flödeshastighet än det nuvarande flödet på cirka 200 ml/minut, dock har 
specifikationerna från pumptillverkarna och samtal med dessa klargjort att osäkerheten också 
markant ökar, på samma vis som en mätkolv klarar av att mäta en större volym än en vollpipett, 
men den senare är betydligt mer noggrann. Kravet på <0,5% avvikelse vid volymer som i en 
enskild kammare bara är ett hundratal milliliter medför att projektgruppen inte såg några större 
förbättringsmöjligheter av själva pumpen. Istället gick det att se över momenten runtomkring.  
 
Fyllningsanläggningen som föreslås sparar tid genom att påsarna bara behöver fästas på ett och 
inte tre munstycken. Det minskar såklart handhavandetiden, och därmed processtiden i sin 
helhet. Eftersom påsarna sitter i en ställning, så innebär det också att tiden det tar att fylla 
lösning i en påse inte behöver användas bara till just det. Då operatören inte behöver hålla i den 
påse som håller på att fyllas, och inte heller behöver göra några justeringar under tiden påsen 
fylls med lösning och headspace, så kan de sekunder som passerar medan påsen fylls ägnas åt 
att ta upp och förbereda nästa påse, och/eller till att försegla en tidigare fylld påse med 
cappningsmaskinen. Den rena väntetiden minskar alltså, och det mentalt påfrestande i att 
behöva bli beroende av ett enskilt moment uteblir. Detta bäddar för att processen inte bara 
kommer att gå snabbare rent tidsmässigt, utan också att hela upplevelsen av arbetet kommer att 
vara mer positiv.  
 
Det adderade momentet, att påsarna skall  föras in mellan två metallskenor, kompenseras med 
väldigt god marginal dels av ovanstående faktum att det inte blir någon ståtid för det enskilda 

                                                
31 Uppsala Vatten och Avfall AB (2015) 
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fyllningsmomentet, men också av alla moment som faktiskt kringgås. Detta innefattar alla de 
omständiga steg som krävs i nuläget för att montera och fylla en påse med kvävgas, sedan 
lösning, sedan kvävgas igen, medan flödeskällorna successivt behöver slås av och på. Allt detta 
ersätts av montering vid ett munstycke och ett knapptryck. Strukturen med en löpande band-
princip gör också att operatören kan välja att fokusera på ett moment i sänder, om personen 
anser att det förenklar arbetet. 
 
Fyllningsanläggningen som föreslås tillåter en utvidgning, så att flera påsar kan fyllas samtidigt 
via parallella system. Detta är lockande utifrån den begränsade flödeshastigheten. Dock medför 
det utöver kostnadsfrågan också att bytet av flödesmedium mellan varje körning tar tre gånger 
så lång tid, och det kan upplevas rörigt om alltför många komponenter ingår. Antalet produkter 
per batch är trots allt väldigt låga, och tiden som sparas in på att kunna fylla flera påsar åt 
gången blir ju väsentlig först när det handlar om ett stort antal påsar.  
 
Anledningen till att två väldigt snarlika lösningar föreslås för påsfyllningen, beror i korthet på att 
den ursprungliga planen var att ha en så enkel reglering som möjligt kring hur fyllningen av 
lösning respektive kvävgas skulle kunna gå till. Förslaget som baseras på att vätskorna genom 
slangar pumpas i en loop kontrolleras av endast ett enkelt relä, som styr två ventiler. Eftersom 
det tekniskt sett är en simpel lösning, är den enkel att implementera och uppnår sitt syfte utifrån 
en enkel princip - två olika medier fås från ett och samma uttag. Den andra lösningen, att 
pumpen får en signal om när den skall  slås igång och när den skall  pausa, uteslöts initialt 
eftersom idén då var att pumpen skulle operera efter ett program, med vissa fasta hålltider, och 
ventilerna efter ett annat program. Detta bedömdes bli besvärligt att få ihop, särskilt eftersom 
pumpen då antingen behövde slås av och på manuellt en väldig massa gånger, eller också 
behövde kunna känna av när en påse var på plats och skulle fyllas, eftersom tiden det tar en 
operatör att växla påse inte nödvändigtvis är konstant. Ifall allt kan regleras via ett 
programmerbart styrsystem, inklusive pumpens handlingar, blir dock det andra fyllningsförslaget 
fullt rimligt. Dock kvarstår ett potentiellt problem med vilken sorts signaler pumpen kan uppfatta, 
respektive vilka signaler PLC:n kan sända ut, därför presenteras båda dessa alternativ. Mer om 
denna återstående detalj finns under 5.2 Förslag på fortsatt arbete. 
 
Vialfyllningen kan teoretiskt sett utföras i samma anläggning som påsarna fylls och förseglas vid. 
Det är dock inte projektgruppens rekommendation. Anläggningen för påsfyllning har utformats 
då fyllningstiden upplevts som väldigt lång just när påsar fylls. Vialernas volym är däremot så 
liten att fyllningstiden aldrig uppfattas som ett problem. En ändring av flödeshastigheten ger en 
proportionellt sett lika stor skillnad oavsett om det är en vial på 2 ml, en påse på 1 liter, eller en 
simbassäng på 2500 kubikmeter som skall  fyllas. Den faktiska tidsskillnaden är dock en helt 
annan sak. Det spelar helt enkelt ingen större roll ifall det tar 1,2 eller 2,2 sekunder att fylla en 
vial - den tidsåtgången upplevs inte som långvarig, och andra arbetsmoment såsom 
monteringen av vialer i lämplig ställning som passar anläggningen skulle vida överstiga den 
ytterst marginella tidseffektiviseringen. För att vialfyllningen effektivt skall  kunna ske, handlar 
det således om att minimera handhavandetiden och arbetsmomenten, snarare än den rena 
volymflödeshastigheten.  
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De två förslagen kring hur vialfyllning effektivt kan ske skiljer sig åt ganska betänkligt. Båda 
lösningar uppfyller syftet, men det finns stora skillnader i operatörens roll. I det första förslaget är 
så gott som alla moment automatiserade. Under processen behöver operatören bara placera 
kapsyler på vialerna. Detta innebär att processtiden är väldigt förutsägbar, och lösningen lämpar 
sig ytterst väl ifall en uppskalning av processen blir aktuell. Fyllningen av vialerna blir väldigt 
noggrann, och reproducerbarheten är extremt hög. Eftersom batchstorlekarna kan vara ett 
hundratal vialer, är det behändigt att ha en i det närmaste automatiserad anläggning, för att 
minimera tiden som operatörerna behöver ägna åt mekaniskt och repetitivt arbete. Att köpa in en 
färdig, halvautomatisk fyllnings- och förseglingsanläggning från tillverkare är kostsamt. Dock 
konstaterades efter en rimlighetsstudie att en hemmabyggd variant, liknande den 
halvautomatiska påsfyllningsstationen, blir alltför komplicerat att få ihop och förmå delarna att 
synkroniserat samverka. Det är då istället bättre att använda en existerande, beprövad 
anläggning.  
 
Det andra förslaget baseras på mer manuellt handhavande från operatören. Detta ställer högre 
krav på operatörsvana och erfarenhet, och processtiden blir inte lika definitiv. Rent 
hastighetsmässigt är dock denna lösning fullt jämförbar med den halvautomatiska lösningen. 
Ingen av lösningarna har någon omfattande riggningstid; det handlar mest om att ställa in den 
peristaltiska pumpen samt förseglingen, och dessa faktorer är aktuella för båda lösningar. Detta 
förslag är mer flexibelt kring vilket ytanspråk fyllningsstationen skall  utgöra, då det inte finns 
några fasta mått. Utformningen av rummen har dock gjorts så att ettdera förslag är genomförbart 
på den anvisade ytan i skissen. 
 
Att införskaffa en cappningsmaskin kan motiveras utifrån att den mänskliga faktorn vid 
handhavande då närmast uteblir, och ingen operatörsvana krävs för hanteringen. Med den 
befintliga förseglingslösningen, som utförs med en modifierad tång, föreligger en uppenbar risk 
att reproducerbarheten blir låg. Eftersom påsarna i den lösning som föreslås kommer att sitta på 
plats i en ställning, så går det också smidigare att placera kapsylen kring påsöppningen och 
samtidigt kunna hålla i cappningsmaskinen med den andra handen, vilket inte är möjligt i 
nuvarande omständigheter. Detta förenklar proceduren. Eftersom det både blir lättare att placera 
kapsylen i rätt vinkel, samt att cappningsmaskinen kommer att applicera samma kraft i rätt 
riktning varje gång, oavsett operatör, så är det också en rimlig slutsats att andelen skadade 
förseglingar kommer att minska. En helautomatisk cappningsmaskin, som även placerar 
kapsylen kring påsöppningen, övervägdes men avfärdades dels på grund av att tidsvinsten 
skulle vara ytterst marginell, men framförallt eftersom den småskaliga produktionen inte 
motiverar en sådan anläggning, som också kräver väldigt stor yta. 
 
Vid design av mellanförvaringstanken har projektgruppen lagt tyngdpunkten på två huvudsakliga 
begrepp som företaget poängterat ett flertal gånger under intervjuns gång, flexibilitet och en 
modulbaserad lösning, vilket även speglar de andra tekniska lösningarna som nämnts innan. 
Tankens hjul samt dess handtag står för denna flexibilitet. Dessa medför att tanken kan förflyttas 
runt i de olika rummen utan ansträngning för operatören, och tunga lyft och liknande undviks. 
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Modulbegreppet kommer in i tankdesignen då det gäller sensorerna. I tankens lock finns ett 
område som täcks av en sensormodul, vilken kan ses som ett lock med hål där olika sensorer, 
exempelvis en för pH respektive en för löst syre, kan sänkas ned och fästas både stabilt och 
lufttätt, se Fig 11. Handhavandet minskar genom att sensorerna monteras på sensormodulen 
som kan tas bort med en enkel vridning. Modulen bidrar även till att färre sensorer behöver 
köpas in då den lätt kan förflyttas mellan de två mellanlagrinstankarna. 
 
Temperaturen inuti tanken mäts med en IR-sensor som monteras i tankens lock, temperaturen 
mäts visserligen på ytan med denna teknik men med omrörningen bör temperaturen vara 
någorlunda jämn i hela lösningen. Med en IR-sensor undgås också besvären med att ha en lång 
och förhållandevis otymplig sensor.  
 
Materialvalet för tanken har diskuterats med både operatörer och sakkunniga personer vid 
Uppsala Universitet för att få deras inblick. Materialet som anses mer lämplig för denna typ av 
lagring var glas. Glas möjliggör visuell inspektion, bättre värmeöverföring samt användning av 
en magnetomrörare som kan fästas under kärlets botten vilket skulle vara fördelaktigt då denna 
inte riskerar att komma i kontakt med sensorerna på samma sätt som en omrörningsstav. 
Dessutom finns ingen adsorptionsrisk. Från Fresenius Kabis håll ansågs det inte vara 
ekonomiskt gynnsamt med ett glaskärl. Med ett lämpligt val av legering kommer även en tank 
konstruerad i rostfritt stål att svara mot kraven som ställs. Nackdelen med att konstruera kärlet i 
rostfritt stål är att detta medför att en direkt visuell inspektion av lösningen omöjliggörs, vilket 
hade varit möjligt med en tank tillverkad i glas. Ett kärl gjort av glas har den klara fördelen att 
operatören kan se lösningen utan att öppna locket. Även om risken för utfällning vid förvaringen 
enligt operatörerna är minimal, bör det således finnas ett siktglas monterad i tanken enligt 
områdesexpertis. 
 
Från tabell 1 kan det konstateras att en optisk sensor för mätning av löst syre är mest fördelaktig 
att använda då den kräver lika mycket eller mindre underhåll än de övriga sorterna, har längre 
livslängd samt då den inte behöver värmas upp innan användning. 
 
Vid mätning av lösligheten anses UV-vis vara en lämplig mätmetod. En nackdel med ljusbrytning 
är att det eventuellt kan visa aggregat vid mätning av lösningen. Absorbans i UV-området är 
mera selektivt men kan också visa totalhalten aminosyror om inget annat absorberar i samma 
våglängdsområde. UV ger en snabb mätning, är relativt billigt, och är en enkel metod att 
handskas med. IR ansågs i början vara en lämplig metod men uteslöts då detta går ej att 
tillämpa i vattenlösningar. 

 
 



 
 
 

                                             
41 

5. Slutsatser 
Här presenteras en sammanställning över vad projektarbetet inneburit, och dess konkreta 
resultat, samt förslag på hur det går att gå vidare med arbetet som har lagts ned. 

5.1 Sammanfattning 
Projektgruppen har utformat en planskiss över hur samtliga komponenter och övrig utrustning för 
processen bör placeras, med tydligt specificerade krav på vad varje enskild komponent skall  
respektive bör uppfylla för att ett optimerat processflöde skall erhållas, i enlighet med applicerbar 
lag- och regelstiftning.  
 
Processflödet har förbättras genom optimal placering av utrustning samt fastställande och 
precisering av processlinjens komponenter och egenskaper, allt i enlighet med gällande 
arbetsmiljö- och säkerhetsförordningar. En betydande del i förbättringen är att alla komponenter 
placeras i samma lokal istället för att vara utspridda i en hel byggnad, vilket effektiviserar 
processflödet avsevärt. 
 
Företagets önskan om att ha modulbaserade komponenter och automatiserade delar i 
processkedjan har ständigt varit i åtanke och speglar sig tydligt i planskissens utformning. 

5.2 Förslag på fortsatt arbete 

5.2.1 Brandriskbedömning 
För att få laboratoriet godkänt bör en brandriskbedömning göras, lämpligast av en brandingenjör 
för att säkerhetsställa lokalens brandsäkerhet. Där bör det kontrolleras om det finns apparater, 
utrustning eller produkter som skall  skyddas mot brand samt hur detta skall  hantera, 
exempelvis med hjälp av sprinkler, gas eller vatten. Aktuell brandklassning av golv, väggar och 
tak mot intilliggande lokaler bör kontrolleras, och det bör erbjudas en lämplig 
brandskyddsutbildning för personalen som rör sig i lokalen. 

5.2.2 Autoklaven 
I nuläget är det inte fastställt vilken autoklav som skall  installeras i laboratoriet och hur den skall  
användas, vilket gör att det är svårt att ta hänsyn till de bieffekter som kan uppstå från 
autoklaven. Om autoklaven körs samtidigt som annat arbete utförs i laboratoriet kan det 
upplevas som en högljudd och varm miljö kring autoklaven, vilket behöver hållas i åtanke när 
övriga aktiviteter i lokalen planeras. Det är att rekommendera att autoklaven ställs i ett separat 
rum eller att autoklaven avskiljs från resterande utrustning med hjälp av en vägg i rummet, ifall 
bedömningen görs att det finns utrustning som annars kan påverkas negativt av närheten till 
denna komponent. 
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Om autoklaven skall  användas frekvent eller till annat än 3CB och vialer kan det vara aktuellt att 
ha en extra vagn i närheten av autoklaven. Vagnarna kan alterneras så att steriliserade saker 
kan hinna kylas ner innan de hanteras av operatörerna, då temperaturen i autoklaven kan bli 
väldigt hög och det annars finns risk att en operatör bränner sig i arbetet. 

5.2.3 Fastställande av bäst lämpade påsfyllningslösning 
Vid införskaffandet av en peristaltisk pump, bör det undersökas vilka signalingångar denna har, 
och ifall pumpen har möjlighet att kommunicera med andra komponenter än tillverkarens egna 
extrautrustning. Detta eftersom det vore önskvärt att fastslå huruvida pumpen kan motta respons 
från ett programmerbart styrsystem. Dessa frågeställningar har uttryckts för en rad 
pumptillverkare och återförsäljare (däribland Watson Marlow, Cole-Parmer, Agnthos och Gilson), 
dock har inget entydigt svar än så länge erhållits, trots intensiva kontakter via telefon och mail. 
Huruvida så är möjligt eller ej har en markant inverkan på vilket av de i övrigt snarlika 
påsfyllningsförslagen som bör väljas.  

5.2.4 Undersökning av mellanlagringstanken  
Innan förvaringstanken kan tillverkas och fullbordas till en färdig produkt, bör ett par aspekter 
noga undersökas. Till att börja med måste typen av rostfritt stål fastställas för att förebygga 
upplösning av joner från denna som diffunderar ut i lösningen. Vidare behöver det fastställas 
vilken tjocklek tankens sidor behöver ha för att den skall  kunna klara av de olika tryck den 
utsätts för vid fyllning och tömning.  
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7. Bilagor 
 
Bilaga 1 - Ritning från Fresenius Kabi 
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