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1. INTRODUKTION
I och med ett ökat fokus på dataintegritet från myndigheter världen över förmedlar
detta White Paper vår bild av problematiken kring dataintegritet för producerande
verksamheter inom läkemedels- samt medicinteknikindustrin.
Innehållet kommer även att ge en översyn på hur Ni som företag kan hantera
utmaningarna och frågeställningarna kring dataintegritet samt hur Ni ska tänka kring
implementering av tekniska lösningar för att underlätta för Er att uppfylla dataintegritetskraven.

Detta White Paper innehåller:

 Bakgrund
(Inspektionsanmärkningar samt regelverk och riktlinjer)

 Utmaningarna inom en producerande verksamhet
(Big data, dataintegritet, hantering av ER/ES och audit trail)

 Implementering av datoriserade system
 Riskhantering
 Systemförvaltning och livscykelhantering
(Strukturera, kombinera och förenkla datahantering)

 Vad kan ni som företag göra för att möta kraven?
 Tekniska lösningar för att möta dataintegritetskrav
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2. BAKGRUND
Dataintegritet är en högaktuell fråga i dagens samhälle, inte minst inom Life Scienceindustrin, och framförallt inom läkemedelsbranschen. Vi står alla inför likvärdiga
utmaningar när det gäller Big Data, digitalisering och dataintegritet, oavsett vilken
bransch vi är verksamma inom eller om vi är ett litet eller stort företag. Detta på
grund av de strikta regelverk som existerar men också på grund av fokus på detta vid
inspektioner från myndigheter som Food and Drug Administration (FDA), Medicines
and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) och Läkemedelsverket.
Myndigheter världen över har under flera år observerat allvarliga brister inom
dataintegritetsområdet vilket kan få tråkiga konsekvenser för tillverkande företag och
det har i vissa fall resulterat i rättsfall. Detta är något som påverkar alla LifeScienceföretag som använder sig av GMP-reglerade datoriserade system.
I och ett ökat fokus vid inspektioner har definitionen för Electronic Record (ER)
förtydligats. Ett ER enligt cGMP är när rådata för första gången träffar ett spårbart
media (t.ex. den databas där data från en process sparas). Utifrån en inspektionssynpunkt ska det alltid finnas en tydlig koppling mellan utskriven data och data i
systemet.

Definition av dataintegritet enligt National Institute of Standard and
Technology (NIST) [1]:

Data Integrity: The property that data has not
been altered in an unauthorized manner. Data integrity
covers data in storage, during processing and while in
transit.

2.1. Ökat antal inspektionsanmärkningar för dataintegritet
Flertalet myndigheter har redan tidigare betonat vikten av bibehållen dataintegritet,
men på grund av ett ökat antal anmärkningar vid inspektioner har dataintegritet nu
fått ett ökat fokus.
Av totalt 13 varningsbrev som FDA utfärdade under november 2013 till juli 2014
berörde hela tolv stycken dataintegritetsanmärkningar till företag som producerar
utanför USA.

Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) Blogg [2]:

Flertalet åtgärder har skett under de senaste åren som resultat av
dataintegritetsanmärkningar. Åtgärder:
 Indragning av produkt från marknaden
 Indragning av leveranstillstånd på flertalet

marknader
 Allvarliga skador på företagens goda rykte
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De inspektionsanmärkningar som har resulterat i varningsbrev relaterade till
dataintegritet handlar ofta om att företaget i fråga har missat att säkerställa data och
åtkomst till data.
I flera fall berör det icke-auktoriserad tillgång till att ändra eller ta bort data eller att
systemet saknar tillräcklig säkerhet eller lösenordsskydd. För några exempel gällande
varningsbrev, se tabell 1.

Tabell 1. Varningsbrev gällande dataintegritet



Sparade ej komplett rådata från testning.



Saknade kontroller för att förhindra icke-auktoriserad manipulering av laboratoriets elektroniska rådata.



Laboratorieprogramvara saknade lösenordsskydd vilket gav alla anställda möjligheten att
ändra i data.



Saknade kontroller för att förhindra icke-auktoriserad personal från att göra ändringar i
”master”-produktionsfiler.

FDA
Mars 2015
211.68(b)



Laboratorieprogramvaror hade inte tillräckliga kontroller vad gällde att ändra och ta bort
rådatafiler.



Operatörerna kunde nå alla datafiler som skapats och sparas och ta bort samt skriva över
säkerhetskopior.

French Health
Product Safety
Agency
Mars 2014
EU GMP



Komplett ER av genererad rådata saknades för en laboratorieprogramvara.



Ej möjligt att säkerställa datas giltighet för hållbarhetstestning.



Flertalet förfalskade och felaktiga resultat hade rapporterats i samband med hållbarhetstester och batchtester.



Skillnader fanns i elektronisk data i jämförelse med inrapporterade resultat.



Felaktigheter i processvaliderings- och releasedata.

FDA
Feb 2015
API

MHRA
Okt 2013
EU GMP

2.2. Regelverk och riktlinjer
Det finns flertalet regelverk och riktlinjer som berör krav kring dataintegritet för
läkemedels- och medicinteknisk industri, se tabell 2.
GxP krav, från EU GMP Volume 4, berör bland annat reglering kring att infrastruktur
ska kvalificeras och system (applikationer) ska valideras. Här regleras även
användning av system för avsett bruk, verifiering, datasäkerhet, audit trail och
säkerhetskopiering.
Annex 11 – Computerized systems, trädde i kraft 2011 och reviderades på grund av
ökad användning av datoriserade system inom läkemedelsindustrin. Syftet med
Annex 11 är att säkerställa att datoriserade system kan användas inom tillverkning
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av medicinska produkter utan negativ inverkan på kvalitet, effektivitet och patientsäkerhet.
Annex 11 har ett fokus på dataintegritet och Electronic Records (ER)/Electronic
Signatures (ES) och omnämner till exempel krav kring att datoriserade system ska
innehålla inbyggda kontroller för att säkerställa korrekt och säker datahantering, att
lagrad data ska granskas vad gäller tillgänglighet, läsbarhet samt att data är korrekt.
Det finns även reglering kring att granskning av Audit Trail (ER) ska ske regelbundet,
att audit trail ska kunna konverteras till ett läsbart format, att ER/ES ska innehålla
fullständigt namn/datum/tidpunkt/mening samt att arkiverad data ska kontrolleras
vad gäller tillgänglighet, läsbarhet och integritet.
US FDA 21 CFR parts 211, 820 och 11 omnämner reglering kring vikten att begränsa
systemet genom personliga inloggningar, kontrollera systemet, verifiera behörigheter
och kontrollera ER och elektroniska signaturer. Part 11 – Electronic Record and
Electronic Signatures, som trädde i kraft 1997, ställer krav på att alla system i en
FDA-reglerad verksamhet ska valideras samt har ett fokus på regleringen av
användandet av ER och ES i öppna och slutna datoriserade system.
Det finns många likheter mellan Annex 11 och Part 11 gällande reglering av
dataintegritet och i Part 11 omnämns bland annat också att audit trail (ER) ska vara
mänskligt läsbart och att regelbunden granskning av audit trail ska ske.

PIC/S introducerade redan 2007 som en riktlinje för inspektörer, Good Practices for
Computerized Systems in Regulated “GXP” Environments. Här omnämns mycket av
det som senare implementerades i Annex 11 år 2011, bland annat att företaget
behöver ta hänsyn till; hur komplext systemet är samt vilka variabler som relaterar
till kvalitet och prestanda, vikten att säkerställa dataintegritet, behovet av att
riskgranska systemet och dess processer samt slutligen att säkerställa vilka GxPområden som påverkas av systemet.

Tabell 2. Regelverk och riktlinjer gällande dataintegritet

USA

Europa
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FDA 21 CFR; Part 11 – Electronic Records and Electronic Signatures [3]



FDA 21 CFR; Part 210 – Current Good Manufacturing for Processing, Packing, or Holding of
drugs [4]



FDA 21 CFR; Part 211 – Current Good Manufacturing for Finished Pharmaceuticals [5]



FDA 21 CFR; Part 820 – Quality System Regulation (QSR) Requirements for Medical Device
[6]



EMA Eudralex; Vol. 4; GMP; Annex 11 – Computerized systems [7]



MHRA Data Integrity Guidelines [8]



PIC/S; PI 011-3 – Good Practices for Computerized Systems in Regulated GxP Environments
[9]



ISPE; GAMP 5 – Riktlinjer för kvalitetssäkring av datoriserade system [10]
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Riktlinjen beskriver också att en inspektör ska kontrollera potentiella risker med det
datoriserade systemet kopplat till produktkvalitet eller dataintegritet samt systemets
funktionalitet mot avsett bruk.

GAMP 5s riktlinjer har, liksom EU GMP Volume 4 Annex 11, ett starkt fokus gällande;
patientsäkerhet, produktkvalitet och dataintegritet och utgör ett hjälpmedel i hur ni
som företag kan utföra en effektiv validering av era datoriserade system.
FDA [11] samt MHRAs riktlinjer gällande dataintegritet [8], samt flera andra
myndigheter, betonar vikten av att använda ett riskbaserat angreppssätt baserat på
att data ska vara attributable, legible, contemporaneously recorded, original or a true
copy, and accurate (ALCOA), se mer ingående beskrivning i tabell 3.

Tabell 3. ALCOA

Engelsk benämning

Svensk översättning

A

Attributable

Utmärkande egenskap

L

Legible (Permanent)

Tydligt och bestående

C

Contemporaneous

Samtidig

O

A

Original or true copy

Accurate
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Beskrivning



Unik användaridentitet



Identiteten på den person som matade in
uppgiften måste vara unik och tydlig



Ändringar ska vara spårbara (audit trail)



Det ska vara möjligt att återskapa ursprunglig
information

 Tillgänglighet på rätt plats vid rätt tidpunkt

Ursprunglig

Exakt
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Händelser ska signeras när de inträffar



Data ska vara sparat m a p noggrannhet, fullständighet, innehåll och mening.



Metadata är viktigt för att kunna återskapa data
och händelser



Automatisk datainsamling ger större kontroll
över noggrannheten



Granskning av rådata ska ske i dess ursprungliga
form
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3. UTMANINGAR INOM EN PRODUCERANDE
VERKSAMHET
Flertalet företag ser det som en tidsödande och komplicerad aktivitet att hantera
dataintegritetsfrågor och i många fall räcker det inte enbart med ett riskbaserat
angreppssätt vid validering av datoriserade system utan det behövs ett mer
övergripande helhetsgrepp.
Dataintegritet behöver byggas in i varje del av livscykeln för ett datoriserat system
och i den reglerade företagskulturen.
Ni som företag behöver kontrollera att er verksamhet sparar rätt data, att data
sparas på ett korrekt sätt, förhindra ändring av sparade data, att era datoriserade
system är validerade, att ni har kontroll på behörighetshantering och säkerhet samt
att ni har en fungerande förvaltning av era system. Detta för att alltid kunna
säkerställa patientsäkerhet, produktkvalitet och dataintegritet.
Data ska vara:

 Av hög kvalitet
 Läsbar
 Skyddad
 Spårbar
 Oföränderlig
 Tillgänglig
Antalet och variationen av system inom en producerande verksamhet har stadigt ökat
i samband med den ständiga digitaliseringen. Det kan vara svårt att hitta likriktade
processer för att identifiera och riskhantera olika typer av system med allt från
underhåll av en stor mängd system till att jämföra data mellan systemen och det kan
leda till att förvaltningskostnaderna inom verksamheten stiger.
I samband med arbetet gällande översyn utifrån dataintegritetskrav för att säkerställa spårbar och korrekt data kan det vara aktuellt att titta på tekniska lösningar
som dessutom kan hantera nyckeltal och skapa ökad affärsnytta för verksamheten.

3.1. Vanliga funderingar gällande hantering av data
”Vi måste förlita oss på manuella inmatningar i systemen.”
Ni väljer ut data från ett system och lägger in i en rapport, eller ni kanske till och
med skriver ner informationen för hand på ett löst papper och skriver sedan in detta i
nästa system. Detta leder till att det finns risk för att personen lägger in ett värde
som borde vara det rätta i systemet, men i själva verket väljer personen att utesluta
det verkliga värdet.
”Systemet stödjer inte individuella inloggningar.”
Ni har ingen möjlighet att visa vem som har gjort vad i ett system. Det krävs manuell
loggning för att dokumentera vad som har gjorts.
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”Systemet kräver inloggning som administratör för att utföra arbetsuppgifter.”
En administratör kan i vissa fall slå av och på loggning av händelser utan att detta
registreras, vilket medför att den Audit Trail som finns i systemet är ofullständig.

”Systemet saknar Audit Trail.”
Det går inte att se vem som har gjort vad i systemet, t.ex. ändrat kritiska värden
eller tagit bort något.
”Det är svårt att få fram de nyckeltal vi önskar.”
Ni kanske får fram nyckeltal för enstaka produktionsavsnitt, men har svårt att se
helheten. Detta kan leda till att de underlag ni använder vid sammanställning i
rapporter kanske inte är korrekt data.
”Våra beräkningar ger olika resultat i olika Excelblad.”
Ni använder er av flertalet Excelark med varierande kvalitet och det finns risk för att
ni får olika resultat som svar på en gemensamt ställd fråga.

3.2. Hantering av stora datamängder
Producerande verksamheter är idag komplexa, de består ofta av många olika
processteg och känsliga processer och genererar stora datamängder. Stora datamängder eller begreppet “Big Data” är en utmaning som företag inom produktionsoch processindustrin jobbat med under flera år.
Jämfört med äldre styrsystem så innehåller de moderna styrsystemen tusentals
signaler och larm. Totala mängden data som samlas in och lagras för alla system i en
verksamhet idag genomgår nästan en fördubbling i datamängd varje år.
Dagens produktionsanläggningar måste vara flexibla och det är önskvärt att använda
agila produktionsanläggningar som snabbt kan anpassa sin produktion till nya
produkter och nya förutsättningar.
En fabrik består ofta av en kombination av både äldre och nyare anläggningar med
varierande utrustningsnivå och automationsgrad. Flera delar av verksamheten
behöver tillgång till produktionsdata eller data från laborationssystem för exempelvis
problemlösning, analys och rapportering. Flera andra system i verksamheten behöver
tillgång till produktionsdata eller laborationsdata för optimal funktion.
Det ställs i vissa fall krav på mobilitet och enkla verktyg för att hitta data i systemet.
Genom enkel tillgång till produktions- eller laborationsdata kan arbetet i anläggningen
göras effektivare, tider från upptäckt och inmatning till åtgärd kan kortas ner.
Inom till exempel Life Science-industrin präglas hela produktionen av regulatoriska
krav, ställda på systemstöd i verksamheten. Vid denna typ av stora datamängder,
varierande automationsgrader och moderniteter är utmaningarna stora.
Varje enskilt data skall säkerställas utifrån integritetskraven och samma regelverk
skall implementeras på samtliga system oavsett automationsgrad och ålder. I många
fall är dessa krav inte möjliga att uppnå på ett effektivt sätt utan ytterligare
systemstöd.
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4. VAD KAN NI SOM FÖRETAG GÖRA FÖR ATT MÖTA
KRAVEN?
För att säkerställa att kraven för dataintegritet inom olika regelverk efterföljs kan Ni
som företag se över och granska Era verksamhetsprocesser och system, göra en
översyn av kvalitetsledningssystemet, förbättra rutinerna för interna revisioner samt
genomföra en riskbaserad granskning av era datoriserade lösningar och av verksamheten utifrån dataintegritet.
Dataintegritet behöver byggas in i varje del av verksamheten och i livscykeln för
varje datoriserat system.
Några frågor som kan vara bra att diskutera inom Er verksamhet är:

 Är data läsbar, oföränderlig och tillgänglig under hela sin livscykel?
 Är data spårbar med information om person och tidpunkt vid generering?
 Är ägarskapet tydligt?
 Sparar ni tillräckligt med originaldata elektroniskt?
 Hur hanteras metadatat och sparas det på ett lika säkert sätt som annan data?
 Sparas samma data på flera ställen (primärdata i förhållande till rådata)?
 Utförs periodiska granskningar av data (inkl. rådata och metadata med
tillhörande audit trail)?

 Finns en väl fungerande audit trail implementerad och finns det riktlinjer för att
och hur audit trail ska granskas?

 Finns rutiner för tilldelning och avregistrering av behörigheter?
 Finns rutiner för arkivering, säkerhetskopiering och återläsning av data?
Utöver detta kan det också vara aktuellt att diskutera om det finns någon teknisk
lösning som kan hantera produktionsdata från olika datakällor, maskiner och via olika
programvaror. En sådan teknisk lösning kan vara något som finns att tillgå hos ett
externt företag.
En teknisk lösning kan ge er som verksamhet möjligheten att hantera produktionsdata på ett enkelt, säkert och spårbart sätt.
Då de datoriserade systemen i en producerande verksamhet ofta är en blandning av
komplexa automationssystem på linjenivå, laborationssystem och IT-system krävs
ofta unik kompetens för att genomföra en tydlig översyn utifrån dataintegritet och det
kan vara nödvändigt att söka denna kompetens hos extern part.
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5.

RISKHANTERING

Under de senaste åren har det blivit ett ökat fokus på användning av ett mer
riskbaserat arbetssätt för att säkerställa rätt kvalitet. Detta har tidigare applicerats
vid validering av datoriserade system, men det blir mer vanligt att detta även ska
appliceras på dataintegritetskraven.
Det är viktigt att fokusera riskbedömningens omfattning till det som anses som
kritiskt för:



Patientsäkerhet



Produktkvalitet



Dataintegritet

Syftet med riskhantering är att använda all den kunskap och information som finns
samlad inom verksamheten till att göra väl underbyggda beslut om vilka aktiviteter
som ska prioriteras för att kunna uppnå ställda krav på ett effektivt sätt. Detta
kommer leda till en högre kvalitet och mer tillförlitliga system men genom mindre
ansträngning och byråkrati.

Riskgranskning kräver god systemkännedom och goda kunskaper gällande rådande
krav. Det finns verksamheter som tar in externt stöd för att säkerställa att relevanta
krav efterföljs.

6. IMPLEMENTERING, SYSTEMFÖRVALTNING OCH
LIVSCYKELHANTERING
När man implementerar ett datoriserat system ska de kvalitetsansvariga inom
verksamheten i ett tidigt skede kunna få svar på:

 Hur ni avser att strukturera data så att det blir möjligt att bevaka och
rapportera denna.

 Hur ni har tänkt strukturera systemet så att det blir enkelt att underhålla.
Anledningen till att det är viktigt att tidigt ha fokus på dessa frågor är för att kunna
ha information om och ta ställning till hur ”livet efter driftsättning” ska fortlöpa.
Både FDA 21 CFR Part 11 samt Eudralex Volume 4 Annex 11 förtydligar vikten av att
kontrollera och planera det datoriserade systemets fullständiga livscykel för att
säkerställa hög kvalitet. Detta gäller specifikt dataintegritetsfrågor som måste
hanteras och övervakas under hela livscykeln.
Högsta prioritet i samband med implementeringen av ett datoriserat system är ofta
driftsättningsdatumet. När det är dags för driftsättning är fokus ofta riktat mot
nulägesanalys och överlämning till driftorganisationen inte effektiva förvaltningsorganisationer och livscykelperspektiv.
Det är därför av stor vikt att kvalitetsorganisationen tidigt har information om det
datoriserade systemets livscykelperspektiv för att kunna ta hänsyn till hur systemet
och förvaltningsorganisationen ska fungera efter driftsättning
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I vissa fall kan det vara svårt att planera och implementera en effektiv förvaltningslösning för datoriserade system. Det kan då vara en fördel att ha en oberoende part
som driver denna fråga då denne kan se helhetsbilden på en övergripande nivå och
hitta de bästa lösningarna för verksamheten.
Generellt är det vanligt att producerande verksamheter uppfyller de regulatoriska
kraven, policies och rutiner gällande datoriserade system. De har system som är
infört via en projektgrupp och som har kvalificerats. Detta gör att det finns en rimlig
mängd tillgängliga validerade data på en kontrollerad plats, men det ger även en
spridning mellan hur olika system har implementerats och hur de förvaltas och
övervakas.
Det som efterfrågas är snarare att ha datoriserade system med kontinuitet,
bibehållen validerad status och konstant driftstabilitet vilket enklare kan uppnås
genom att använda gemensamma rutiner, processer och lagringsutrymmen.
Förvaltningsorganisationen är en nyckel för att kunna effektivisera dessa processer
och samtidigt bibehålla dataintegritetskraven.
Utöver detta krävs det rutiner för katastrofberedskap och lösningar för säkerhetskopiering samt återskapande av data. Det är även viktigt att ha kontroll på säkerheten i systemet samt självklart dataintegriteten. Det är förvaltningsorganisationen
som är ansvarig för detta i ett datoriserat system.
Förvaltningsorganisationen består ofta av; systemägare, processägare, förvaltare,
expertanvändare och slutanvändare. I vissa fall ingår även någon form av support,
eller Helpdesk, inom förvaltningsorganisationen.
En väl fungerande förvaltningsorganisation möjliggörs genom:
1. Struktur och planering gällande data.

 I vilket format ska vi spara data?
 Var ska data sparas?
2. Organisation

 Användarstöd och systemstöd (planerat och akut).
 Ägandeskap och expertis.
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7. DATAHANTERING (SYSTEM OCH UTRUSTNING)
En producerande verksamhet består ofta av ett antal datakällor eller maskiner med
varierande ålder och fabrikat och med tillhörande mjukvara av olika ålder och
fabrikat. Verksamheten ställer krav på att kunna få tillgång till produktionsinformation till andra verksamhetsfunktioner såsom till exempel:
1) Processdata i form av tabeller eller grafik
2) Batchrapporter för frisläppande av producerat material
3) Nyckeltal för att mäta produktionskapacitet
4) Data för underhåll av anläggningar
5) Verktyg för prestandamätning
6) Data till forskning och utveckling
Alla verksamheter vill uppfylla krav för dataintegritet för denna typ av data men det
är även önskvärt att samtidigt uppnå en mer effektiv, optimerad och mer flexibel
produktionsanläggning, uppnå ökad produktivitet och självklart uppfylla övriga
regulatoriska krav.

Bild 1. Verksamhet med flertalet datakällor/ maskiner och mjuk vara
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För att uppnå verksamhetens målsättning behöver produktionsdata samlas in från
maskiner eller andra datakällor. Detta leder till att det snabbt blir väldigt många olika
kopplingar mellan olika system med olika information och data. Det är vanligt att lösa
problemet maskin för maskin utan att tänka på helheten och det slutar ofta i en
spaghettilösning, se bild 1.
Det är enkelt se att den här lösningen är svår att underhålla och dyr att administrera.
Istället för att ha en lösning som bara löser det akuta problemet, så kallad brandsläckning, så kan Ni som företag implementera en teknisk lösning som uppfyller
dataintegritetskraven och som också ger Ert företag ökat affärsnytta.
För att hantera kravställning kring en teknisk lösning som hanterar problemen som Ni
har i Er verksamhet kan det vara aktuellt att ta in extern kompetens.

7.1. Strukturera data och kombinera information
Ett första steg för att nå en mer effektiv hantering av data är att strukturera data.
Om ni inte har en enhetlig struktur på data kommer ni inte att kunna hitta rätt
information på ett effektivt sätt och därför är det viktigt att ni skapar ”Ordning och
reda” i produktionsinformationen först.
I nästa steg kan ni sedan kombinera data från olika verksamheter. Genom att
kombinera data från produktion med data från ekonomi, planering, anläggningsdata
kan ni skapa värdefull information. Genom att rätt person får informationen i rätt tid
så kan ni optimera produktionen, korta era ledtider för kvalitetssäkring, snabbare
identifiera försämringar eller avvikelser och därigenom lättare införa konkreta
förbättringar.

7.2. Förenkla analys
Många producerande verksamheter idag är väl bekanta med förbättringsarbete och
ofta i termer som Lean eller 6-Sigma. Grunden för ett Lean-arbete är att i ett mycket
tidigt skede identifiera avvikelser och att snabbt kunna adressera dessa. Med rätt
verktyg för förenklad analys får ni som verksamhet ett bra stöd i ert Lean-arbete.
För att kunna förenkla analys av data behövs det verktyg för att presentera data i
olika former, som till exempel trender, grafik eller rapporter.
Ni behöver också verktyg för att hitta informationen på ett enkelt sätt. Det ska gå
snabbt att hitta informationen och det ska vara enkelt att använda sig av snabba,
effektiva sökfunktioner för att göra det.
Inom flertalet andra organisationer har många sedan länge arbetat med att
kombinera data från flera informationskällor, inom säljorganisationer kallas detta
”Business Intelligence”.
Om Ni som producerande verksamhet väljer att kombinera data från produktionen
eller laboratoriet med andra datakällor för att få större värde av informationen kan vi
istället kalla detta ”Production Intelligence” eller ”Laboratory Intelligence”.
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8. TEKNISKA LÖSNINGAR
PlantVision kan erbjuda tekniska lösningar som underlättar för er producerande
verksamhet eller laboratorieverksamhet att möta kraven gällande för dataintegritet
och hjälper er att uppnå ”Production Intelligence” alternativt ”Laboratory
Intelligence”.
Våra tekniska lösningar är flexibla och framtidssäkra och används idag av flertalet
läkemedelsföretag. Detta är tekniska lösningar som kan anpassas till framtida behov,
som levererar värde för er genom hela livscykeln och som uppfyller kraven enligt
ALCOA.
Dessutom får ni som företag möjligheten att på ett smidigt sätt koppla samman
datainsamling och rapporter från affärssystem och automationssystem eller
laborationssystem. Vi erbjuder er möjlighet att nå data från olika plattformar (PC,
läsplatta och mobil), att skicka data till andra system och möjligheten till
centraliserad datainsamling.
Våra tekniska lösningar innebär att er verksamhet får ett gemensamt informationslager där alla funktioner är anslutna till samma data på ett standardiserat sätt.
Datalagret har samma struktur för all information oavsett vilken maskin eller
datakälla som data kommer från.
Vid uppkoppling av datakälla säkras kvaliteten av data och behovet av att förflytta
data minimeras. Det är möjligt att lägga till nya funktioner som använder
produktionsdata, eller laborationsdata, och detta sker centraliserat och gäller sedan
för hela fabriken. Det är även enkelt att koppla upp nya maskiner till denna tekniska
lösning och direkt få möjligheten att ta del av kombinerad information och data.
Genom att göra produktions- eller laborationsinformationen lätt tillgänglig så hittar ni
enklare grundorsaker och underlag till underhålls- eller investeringsbeslut. Dessa
tekniska lösningar underlättar för allt produktions- eller laborationsrelaterat
förändringsarbete samt avvikelsehantering i verksamheten genom att tillhandahålla
information som är mycket lätt tillgänglig.
Vilka data och vilket sammanhang som passar din organisation bäst varierar
beroende på vilken typ av produktion eller laborationsverksamhet ni har men
gemensamt är att det är värdefullt att kombinera data från olika delar av verksamheten och att data kommer till rätt person i rätt tid.
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9. SAMMANFATTNING
Om ni vill uppnå maximal affärsnytta och skapa värde av er produktionsdata och/eller
laborationsdata samtidigt som ni uppfyller de regulatoriska kraven på dataintegritet
så ska ni vänta med att ställa er frågan vilken teknisk lösning ni behöver.
Första frågeställningen bör istället bli: “Vad är det vi behöver förändra för att
uppnå önskat resultat?”
Ordning och reda på information och data är en grundförutsättning för att kunna
möta kraven kring dataintegritet men en teknisk lösning är bara en av pusselbitarna i
verksamheten. I övrigt behöver ni i er verksamhet säkerställa att; rätt person får
informationen i rätt tid (realtid), det finns verktyg för att hitta avvikelser och det
finns enkla processer för att hantera avvikelser för att ni så snabbt som möjligt kunna
identifiera grundorsaker till problem.
Många projekt idag drivs av dataintegritetskrav men fokusera inte enbart på
dataintegritet utan kom även ihåg helheten. Istället för kortsiktiga, skräddarsydda
lösningar för varje system för sig så behöver ni fundera på; ”Hur Ni kan använda
era lösningar i ett vidare perspektiv?”
För att ett Life Science-företag ska kunna uppfylla regelverken behövs ett omfattande
förändringsprogram som inkluderar de viktiga stegen: identifiera kravbild; förankra
förändringsprojektet internt och involvera alla intressenter; välja rätt systemleverantör och systemlösning; installera lösningen på produktionslinjen eller i laboratorieverksamheten; skapa en lösning för datahantering; och anpassa organisationens
rutiner så att det nya systemet fungerar i den dagliga verksamheten.
Det är en komplex förändring som påverkar många funktioner och nivåer i en
organisation. För att lyckas krävs en helhetssyn och en integrerad strategi som
använder sig av nödvändiga specialistkompetenser; exempelvis kunskap gällande
rådande myndighetskrav, förändringsledning, installation, validering och förvaltning
av båda automations- och IT-system.
För att klara av denna utmaning på bästa möjliga sätt bör Ni välja rätt partner samt
driva denna förändringsprocess utifrån ett riskhanteringsperspektiv. På så sätt
behåller Ni flexibiliteten i Er tillverkning samtidigt som Ni uppfyller kraven – med en
optimal resursanvändning.
Vår helhetssyn säkerställer effektiv integration av information och system. Samtidigt
leder processförbättringar till effektivare arbetssätt, kostnadsbesparingar, standardisering och mindre administration.

Låt oss hjälpa Er att uppfylla de höga kraven kring dataintegritet och föreslå lämplig
teknisk lösning för att förenkla för Er verksamhet.
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Om PlantVision
PlantVision AB är Nordens ledande konsultföretag inom operativ verksamhetsförbättring.
Vi erbjuder ett integrerat tillvägagångsätt med bred erfarenhet över
industrier och djupgående lösningsexpertis. Sedan starten 1999 har vi
levererat värde i tusentals projekt i Norden och runt om i världen.
Vi stöttar våra kunder med professionella tjänster och ett säkert kvalitetstänkande – från ide, analys och planering, till implementering, utbildning
och långsiktig support. Vi erbjuder också marknadens mest kompletta
utbud av produktionsnära informationslösningar.
Plantvision är den perfekta partnern för företag som vill skapa maximalt
hållbart värde genom sina verksamhetsförändringar.

Kontakt
För att diskutera mer kring hur Er organisation ska arbeta för att möta
kraven kring dataintegritet, kontakta gärna:
Sanna Hjelm
Affärsområdeschef, Manufacturing Information, PlantVision AB
sanna.hjelm@plantvision.se / Tel. +46 (0)8 503 045 81
Anna-Lena Mann
Affärsområdeschef, Quality Management, PlantVision AB
anna-lena.mann@plantvision.se / Tel. +46 (0)8 503 045 50

PlantVision AB
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