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Sammanfattning  
Vid tillverkning av produkter avsedda för medicinalt bruk är det viktigt att minska mängden 

av korskontaminering som kan överföras från tillverkningen av en produkt till en annan. 

Genom att utföra en rengöringsvalidering utvärderar man rengöringsprocessens effektivitet 

och fastställer vad som behöver göras för att hålla sig inom de nivåer som krävs.  

I detta examensarbete planeras och genomförs en förstudie till en rengöringsvalidering av 

det produktionssystem där handdesinfektionsmedlet AHD 2000 tillverkas.  

Inledningsvis genomfördes en genomgång av produktionssystemet och ett antal så kallade 

kritiska punkter valdes ut. Dessa punkter är områden där rengöringsprocessens effektivitet 

bedöms kunna variera. För att mäta effektiviteten genomfördes tre olika tester: svabbtest, 

sköljtest och en visuell kontroll. För svabb- och sköljtestet analyserades provernas totala 

organiska innehåll (TOC) och dess förbrukning av kemiskt bundet syre (COD). Erhållna 

analysresultat jämfördes med beräknade gränsnivåer, dvs. nivåer som kan accepteras för de 

två testerna. Dessa gränsnivåer är beräknade baserat på en generell nivå som vanligtvis 

ligger på mellan 10-500 ppm av tillverkad batch. För den visuella kontrollen gjordes en fysisk 

inspektion för att bedöma synliga spår av produktrester. 

Resultatet för svabbtestet visade att alla provsvar vid respektive kritiska punkt låg under den 

beräknade gränsnivån vilket betyder att kriteriet för svabbtestet är uppnått. För sköljtestet 

hamnade provresultaten något över den beräknade gränsnivån men har trots det bedömts 

vara inom rimliga gränser. Vid den visuella kontrollen noterades inga synliga spår och detta 

kriterium var alltså uppfyllt. 

Slutsatsen är alltså att alla tre kriterier för validering av rengöringsprocessen är uppfyllda 

vilket betyder att rengöringsprocessen är tillräckligt effektiv för att avlägsna spår av tidigare 

tillverkad produkt. 

 

  



 

 

Abstract 

When manufacturing products for medicinal use it is essential to reduce the level of cross-

contamination. By carrying out a cleaning validation study the effectiveness of the cleaning 

process is evaluated to see what needs to be done to reach the criteria that are demanded. 

The main purpose of this thesis has been to plan and execute a pilot study for a cleaning 

validation of the production system where AHD 2000, a hand disinfection product, is being 

produced. 

A physical inspection of the production system was undertaken and several so called critical 

areas where pointed out where it is possible that the cleaning process varies in its 

effectiveness. To evaluate its effectiveness three different sampling methods was 

undertaken; a swab test, a rinsing test and a visual inspection. To evaluate these tests, 

analysis of the samples from the swab test and rinse test was studied where the level of 

total organic carbon (TOC) and chemical oxygen demand (COD) of the samples where 

measured. Acceptance criteria for the two sampling methods were calculated in order to 

know which levels of maximum carry over from a previous product that could be accepted. 

The accepted limits are based on a general limit, usually these limits are in the range 10-500 

ppm of a previously manufactured batch. For the visual inspection a physical exam of the 

critical points was performed where signs of visible residue were noted. 

The results from the swab test for all critical areas were below the acceptance criteria and 

thus the criteria for the swab test was accepted. As for the rinsing test the results were 

slightly above the acceptance criteria but were regarded as acceptable. The visual inspection 

showed no signs of visible traces of product.  

Based on the results, the three criteria are therefore satisfied and the cleaning process was 

regarded to be effective enough to remove traces from a previously produced product. 
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1. Introduktion 
Företaget Sterisol utvecklar, tillverkar och säljer unika konserveringsfria hudvårds- och 

handdesinfektionsprodukter som används på arbetsplatser, allmänna platser och även för 

vanliga konsumenter där kraven för hygien är stora och påverkan för både miljön och 

människan tas i beaktning. Företaget tillverkar ca 3200 ton produkt per år och säljer till mer 

än 25 olika länder världen över. Exempel på produkter som tillverkas av Sterisol är 

duschtvålar och schampo, vanliga handtvålar, hudkrämer, hand och 

ytdesinfektionsprodukter. 

1.1 Produkten AHD 2000 och Good Manufacturing Practice 
AHD 2000 är ett handdesinfektionsmedel som används för utvärtes bruk för den privata 

marknaden, på företag och även inom sjukvården. Produkten är klassificerad som en aktiv 

farmaceutisk ingrediens (API) vilken är den aktiva del hos ett läkemedel som ger den tänka 

positiva läkande effekten för personen, och i AHD 2000:s fall är uppgiften att döda 

mikroorganismer på huden. För att kunna säkerställa att en produkt som är klassificerad som 

en API är tillräckligt säker och effektiv för mänskligt bruk finns det speciella regler och 

föreskrifter att förhålla sig till.1 

Ett sådant reglemente är Good Manufacturing Practice (GMP) vilket företag världen över 

använder sig av vid kvalitetssäkring av dess produktion. [1] GMP innefattar bland annat 

områden som hantering av material och råvaror i produktionen, att se till så att apparatur 

som transporterar produkter fungerar på ett korrekt sätt, att man har klara och tydliga 

procedurer för hur uppkomna problem eller avvikande från rådande läge skall hanteras. Ett 

sådant område är förhindrandet av korskontaminering, det vill säga att spår av en tidigare 

produkt överförs till en produktion av en nästkommande produkt. Vanligtvis vill man hålla 

produktion av produkter klassificerade som API:s isär från produktion av icke-medicinala 

produkter men det behöver inte vara något problem om man har tydliga rutiner för t.ex. 

rengöring av systemet där produkterna tillverkas.  

 

1.2 Rengöringsvalidering 
För att kunna säkerställa effektiviteten hos rengöringsprocessen genomförs en validering där 

ett antal steg och procedurer ingår. I figur 1 visas en överskådlig presentation av de olika 

huvudmoment som kan ingå i en rengöringsvalidering. Rengöringsvalidering genomförs 

bland annat med syftet att bekräfta effektiviteten för de olika rengöringssteg som används i 

produktionslinjen. I detta är visuell inspektion av renhet en viktig del av valideringens 

gränsnivåer, men räcker inte som enda mått på renlighet. Rengöringens effektivitet kan 

påverkas av flera olika faktorer, exempelvis av temperatur på rengöringsmedel eller dess 

flödeshastighet. I rengöringsvalideringen uppskattas dessa faktorers påverkan genom att 

utföra studier där dessa parametrar varieras och därefter mäta skillnader i resultat för 

rengöringsprocessen, i de fall skillnader påvisas ska det värsta tänkbara scenariot, det så 

kallade worst case scenario användas som grund för valideringen. [2],[3] I de fall en produkt 

väljs ut som ett worst case scenario att studera skall detta motiveras med en vetenskaplig 

                                                           
1 Hamade, Fadi. Muntlig kommunikation, april 2016 
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ansats där kriterier som löslighet och liknande faktorer undersöks. Dessa faktorer ligger 

sedan som grund för framtagning av ett worst case scenario. Det kan föreligga risk för att 

rengöringsprocessen inte avlägsnar alla spår av en tidigare tillverkad produkt, så kallad 

korskontaminering av produktrester. I valideringsprocessen bör gränsnivåerna för 

korskontaminering baseras på en toxikologisk utvärdering. [2] Utvärderingen blir dock 

beroende av vilken data som finns att tillgå. Grunden för vilka nivåer som väljs bör 

dokumenteras i en riskanalys med underliggande stöd till dessa val. I de fall det inte är 

möjligt att testa för specifika produktrester kan man testa för mer allmänna parametrar som 

exempelvis totalt organiskt kol (TOC) [3],[4]. Provtagning av dessa parametrar görs vid 

specifika punkter vilka ska specificeras i ett protokoll med motivering av valen samt att 

acceptanskriterier för dessa tydliggörs. Provtagningen genomförs genom att svabba 

och/eller genom att skölja en bestämd mängd vatten genom systemet och sedan analysera 

dessa prover. Viktigt blir att provtagningsmaterialet och metoden inte påverkar resultatet. 

Innan tester genomförs på systemet ska test utföras för att kontrollera att den valda 

provtagningsmetoden kan avlägsna föroreningar från vald produkt och dess material. Vidare 

kan tiden mellan produktion och start av rengöring, Dirty Hold Time (DHT) och mellan 

rengöring och start av produktion, Clean Hold Time (CHT), påverka vilket således blir viktigt 

att undersöka i rengöringsprocessen [5]. 

Figur 1. Översikt över delar som vanligtvis ingår i arbetet med att genomföra en rengöringsvalidering. 

 

Systemet där AHD 2000 tillverkas är ett så kallat ”multi-purpose”-system, dvs. ett system där 

flera olika produkter tillverkas. För denna typ av system är det viktigt att med lämpliga tester 

utvärdera rengöringsprocessens effektivitet när det kommer till att avlägsna spår av tidigare 
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tillverkad produkt, det vill säga förhindra eller hålla nere förekomst av korskontaminering på 

en acceptabel nivå. Det innebär att bland de olika produkter som tillverkas i 

produktionssystemet välja ut den produkt som anses vara mest svårrengörlig, titta på 

produktionssystemets uppbyggnad och rengöringsprocessens moment för att därefter välja 

ut kritiska punkter och genom lämplig provtagningsmetod utvärdera dessa. I figur 2 visas ett 

flödesschema som i korta drag beskriver arbetsgången för detta.  

 

Figur 2. Flödesschema över arbetsgången i valideringen av en rengöringsprocess. 

 

Då man genomför en rengöringsvalidering delar man ofta in produkter med liknande 

egenskaper i grupper för att sedan från denna grupp välja ut den produkt som anses vara det 

värsta fallet. Genom denna arbetsgång behöver man inte studera och validera alla de olika 

produkter som tillverkas i produktionssystemet. Istället fokuserar man endast på detta fall 

då man utför provtagning och tester. Vanliga kriterier att förhålla sig till i arbetet med att 

välja ut detta fall kan vara löslighet, giftighet, minsta tillverkningssats (BSs) och mängd API i 

en produkt. Faktorer som togs i beaktning vid val av produkt var främst rengöring av vissa 

ingredienser i produkterna. 

Områden eller ytor i det produktionssystem man studerar kan vara mer eller mindre svåra 

att rengöra med vald rengöringsprocess, dessa områden kallas kritiska punkter. Det kan t.ex. 

vara ytor som döljs av apparatur i en reaktionstank. När man studerar systemet går man 

igenom hela produktlinjen och lokaliserar ett visst antal kritiska punkter där man med 

lämplig teknik kan ta prover. Det kan antingen vara via visuell kontroll av en yta, provtagning 

genom svabbning och/eller sköljning av en bestämd mängd vatten. Genom att sedan 

jämföra resultatet från vald provtagningsmetod mot de acceptansnivåer man räknat fram 

kan man sedan dra slutsatser gällande rengöringsprocessens effektivitet. För att kunna 

säkerställa att den rengöringsprocess man använder sig av är tillräckligt effektiv på att ta 

Studera de produkter som tillverkas och välja 
ut ett worst case scenario

Gå igenom produktionssystemets uppbyggnad 
och se på områden som kan vara svårare att 

rengöra: lokalisera kritiska punkter

Genom lämplig provtagningsmetod utföra 
tester på dessa kritiska punkter
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bort eventuella rester från en tidigare tillverkad produkt kan man använda sig av olika 

tekniker för att testa dess effektivitet. En av dessa är provtagning genom svabb, en teknik 

som kan användas på ställen där det är relativt enkelt att komma åt, t.ex. i reaktionstankar 

eller liknande apparatur.  

Man svabbar dessa kritiska punkter och extrapolerar sedan resultatet på systemets totala yt-

area och om analyssvaret för dessa kritiska punkter understiger den beräknade 

acceptansnivån så antar man att det också gäller för övrig utrustning i systemet, eftersom 

risken är högre för förorening på de punkter man valt ut som kritiska. Kritiska punkter som 

inte kan nås genom att svabba kan testas genom att göra ett sköljtest.  

För att analysera resultatet av de tester man utför på systemet är en vanlig metod inom 

rengöringsvalidering att mäta provernas TOC-innehåll med lämplig analysteknik. Genom att 

beräkna acceptanskriterierna för respektive provtagningsmetod bestämmer man vilken nivå 

av korskontaminering som är accepterat. Första steget är att beräkna den maximala mängd 

spår av produkt (MACO) som får överföras från en tidigare tillverkad produkt till en annan 

och den baseras på storlek på tillverkningssats (kg eller liter) och en generell tillåten 

gränsnivå (ppm). [3]  

 

1.3 Syfte, frågeställningar och studiens upplägg 
Syftet med detta projekt är att planera och genomföra en förstudie till validering av det 

rengöringssystem där AHD 2000 tillverkas. I samråd med personal på Sterisol valdes 

produkten Sterisol Shower soap & shampoo ut som det värsta tänkbara fallet och används 

som grund för de tester som kommer att genomföras. Studiens huvudfokus ligger på att 

undersöka rengöringsprocessens effektivitet med avseende på korskontaminering från 

tidigare tillverkade produkter och eventuella rengöringsprodukter.  

Projektets specifika frågeställningar: Hur effektiv är den nuvarande rengöringsprocessen och 

om det förekommer spår av kontaminering, ligger den i så fall under den nivå man kan 

tänkas acceptera? Om det skulle visa sig att resultatet av de prover som planeras att 

genomföras skulle ligga över denna nivå, hur kan man då gå vidare?  

Effektiviteten hos rengöringsprocessen undersöks genom att med hjälp av svabb- och 

sköljtest och en visuell kontroll påvisa eventuella spår av produktrester som kan finnas kvar 

efter genomförd rengöring av systemet. För att kvantifiera resultaten från de svabb- och 

sköljtester som utförs mäter man provernas TOC-innehåll och jämför sedan dessa mot de 

beräknade gränsnivåer som har fastslagits för respektive provtagningsmetod. Beroende på 

de olika testernas resultat gör man sedan en bedömning om huruvida rengöringsprocessen 

är tillräckligt effektiv för de behov och krav företaget har och vilka regler och lagar man 

måste förhålla sig till. 
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2. Metod och utförande  
I detta kapitel beskrivs arbetsgången för de olika tester som genomförts på 

produktionssystemet, vilken apparatur som använts och vilka gränsvärden analyser baseras 

på. De olika analysmetoder som använts för att kvantifiera provtagningar beskrivs också mer 

ingående under avsnittet analysmetoder. Dessutom beskrivs produktionssystemets 

uppbyggnad och de specifika kritiska punkter som kan vara av intresse för 

valideringsarbetet. Här ingår även en beskrivning av de olika rengöringssteg som ingår i 

rengöringen av systemets olika delar. 

2.1 Analysmetoder 
Under detta avsnitt beskrivs de två analysmetoderna som har använts vid analys av de 

prover som har utförts. De två metoder som använts är totalt organiskt kol (TOC) och 

kemiskt förbrukat syre (COD). 

2.1.1. Bestämning av totala mängden organiskt kol – TOC   

TOC är en ospecifik metod för att mäta mängden organiskt kol i ett vattenprov. [6] Mängden 

TOC anges vanligtvis i µg/ml eller mg/l. En ospecifik metod betyder att man inte får svar på 

vad för typ av substanser eller molekyler ett prov innehåller utan endast dess totala innehåll, 

i detta fall dess totala innehåll av organiskt kol. I ett vattenprov kan det förekomma två olika 

typer av kol, totalt organiskt kol (TOC) och oorganiskt kol (IC) som tillsammans bildar totalt 

kol (TC). Förhållandet mellan TOC, IC och TC kan beskrivas på följande vis: [7] 

𝑇𝑂𝐶 = 𝑇𝐶 − 𝐼𝐶  

För att kunna mäta TOC behöver man på något sätt avlägsna eller räkna bort det oorganiska 

kolet, vilket man kan göra genom två olika metoder. Antingen så avlägsnar man det 

oorganiska kolet genom att först surgöra vattenprovet till pH 2-3 och därefter 

genomströmma provet med en gas som inte innehåller organiska föreningar. [8] Därefter 

oxideras provet under hög temperatur (ca 700°C) i en syrerik miljö i närvaro av ett 

oxidationsmedel och det organiska kolet avges då som koldioxid. Mängden kol kan därefter 

bestämmas genom att låta koldioxiden passera genom en lämplig detektor. Denna metod 

kallas non-purgeable organic carbon (NPOC) och är en direkt metod för att mäta den totala 

mängden organiskt kol som blir kvar i provet efter att gas passerat och avlägsnat den 

oorganiska delen. Detta medför att TOC=NPOC, alltså att återstående organiskt kol är den 

totala mängden organiskt kol.  

Det analysföretag som används för att bestämma TOC-halt i de prover som testas i detta 

arbete, Eurofins, använder sig av katalytisk oxidation för att oxidera provet. I en TC-reaktor 

som håller 680°C sker en platinakatalyserade förbränning där koldioxid bildas och 

transporteras via en bärgas till en avvattningsanordning och s.k. halogenscrubber. För att 

mäta NPOC surgörs prover till pH 2 och genombubblas därefter för bortdrivning av det 

oorganiska kolet (IC). Det resterade organiska kolet (TC) detekteras och kvantifieras slutligen 

i en non-dispersive infrared detection (NDIR), dvs. en IR-detektor. Tekniken bygger på att en 

bestämd mängd av den oxiderade produkten (CO2) passar en detektionscell där koldioxidens 

karakteristiska absorbansspektrum avläses med hjälp av IR och som i sin tur korrelerar till 

mängd organiskt kol i provet. Den teknik som Eurofins använder för att bestämma TOC-
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halten i vattenprover har en lägre detektionsgräns (Limit of Detection) på 2 mg/l och 

precisionen ±10-20 %. 2 

2.1.2 Bestämning av kemisk syreförbrukning – COD  

Kemisk syreförbrukning, på engelska Chemical Oxygen Demand som förkortas COD, är en 

analysteknik som mäter den totala mängden syre som åtgår vid fullständig oxidation av 

organiskt innehåll i ett vattenprov. Tekniken används vanligtvis för att mäta förekomst av 

organiska föreningar i vattenprover för avloppsvatten inom t.ex. vattenrening. Genom att 

mäta syreåtkomsten i provet kan syreekvivalenten beräknas och därmed knytas till provets 

innehåll av organiska föreningar. Vattenprovet oxideras med hjälp av ett starkt 

oxidationsmedel och värme. Två vanliga oxidationsmedel som används för detta ändamål är 

magnesium och krom. Huvudredaktionen som sker är att det organiskt bundna kolet i de 

molekylföreningar som vattenprovet innehåller oxideras till koldioxid genom följande 

reaktion:  

𝐶𝑛𝐻𝑎𝑂𝑏𝑁𝑐 + (𝑛 + 
𝑎

4
−

𝑏

2
−

3

4
𝑐) 𝑂2 → 𝑛𝐶𝑂2 + (

𝑎

2
−

3

2
𝑐) 𝐻2𝑂 + 𝑐𝑁𝐻3 , 

där n, a, b och c är antalet kol, väte, syre och kväveatomer i den organiska föreningen i 

vattenprovet. [9] 

Sterisol har egen analysutrustning för att mäta COD-halt i vattenprover i form av 

förpreparerade reagensrör som innehåller kaliumdikromat (K2Cr2O7) och katalysatorn 

silversulfat (Ag2SO4). 2 ml av den vätska som ska analyseras tillsätts till det förpreparerade 

reagensröret och lösningen skakas sedan noggrant om. Röret sätts ned i ett termoblock med 

ett program inställt på två timmar och en temperatur på 148°C. Den specifika reaktionen där 

kromat används som oxidationsmedel sker enligt reaktionen nedan: 

𝐶𝑛𝐻𝑎𝑂𝑏𝑁𝑐 + 𝑑𝐶𝑟2𝑂7
2− + (8𝑑 + 𝑐)𝐻+ → 𝑛𝐶𝑂2 +  

𝑎+8𝑑−3𝑐

2
𝐻2𝑂 +  𝑁𝐻4

+ + 2𝐶𝑟3+, 

 

där 𝑑 =
2𝑛

3
+

𝑎

6
−

𝑏

3
−

𝑐

2
 . [9] 

Efter två timmar tas reagensröret ur termoblocket och får sedan anta rumstemperatur. 

Förekommer det organiska föreningar i vattenprovet kommer provets innehåll ändra färg 

beroende på mängden syre som har förbrukats i reaktionen. För att kvantitativt bestämma 

mängden syre som förbrukats avläses provets specifika absorbans i en spektrofotometer och 

baserat på ovan nämnda reaktion kan mängden förbrukat syre bestämmas vilket korrelerar 

mot mängden organiskt innehåll enligt reaktionsformeln ovan.  

  

                                                           
2 Nilsson, Paula, Eurofins Lidköping. Skriftligt, maj 2016. 
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2.2 Experimental  
I detta avsnitt beskrivs arbetsgången för de tester och experiment som utfördes och 

innefattar framtagning av kalibreringslösning, kalibreringskurva, produktionssystemets 

uppbyggnad, val av kritiska punkter, beskrivning av rengöringsprocessen, recovery-test, 

provtagning med svabb och sköljning och slutligen visuell inspektion. 

 

2.2.1 Kalibreringskurva 

För att bestämma förhållandet mellan produktens koncentration i vattenlösningar och deras 

TOC-innehåll tillreddes ett antal kalibreringslösningar. Utifrån TOC-analyserna beräknades 

sedan en kalibreringskurva där ett linjärt förhållande mellan TOC-innehåll och koncentration 

produkt i ett prov kunde erhållas.  

En stamlösning med koncentrationen 10000 mg/l tillreddes genom att väga upp 2000 mg 

produkt och späda med avhärdat processvatten till 200 ml. Utifrån stamlösningen tillreddes 

fem olika koncentrationer genom att ytterligare späda ut med processvatten enligt 

spädningsschema i tabell 1. Anledningen till val av koncentrationer baseras på att de 

beräknade nivåerna för den maximala mängd produkt som kan överföras från en batch till en 

annan (MACO, både för svabbprov och sköljprov) ligger i detta intervall (se kap. 3.2). 

Kalibreringslösningarna samt ett blankprov på det avhärdade processvattnet skickades sedan 

iväg för analys av TOC-innehåll.  

Tabell 1. Spädningsschema för kalibreringslösningar för produkten. 

Kalibreringslösning Mängd produkt per 
volym lösning 
(mg/l) 

Volym stamlösning 
(ml) 

Spädningsvolym 
(ml) 

1 1000 10 100 

2 1500 15 100 

3 2000 20 100 

4 2500 25 100 

5 3000 30 100 

Blank    100 
 

I samband med att proverna skickades iväg för analys av TOC-innehåll genomfördes 

dessutom en COD-analys av kalibreringslösningarna på företagets egen analysutrustning 

(beskrivet under föregående avsnitt 2.1.2). COD-analyserna utfördes för att utvärdera 

huruvida denna teknik eventuellt kan användas för framtida tester på systemet, dels för t.ex. 

svabb- eller sköljtest men även för vidare rutinmässig provtagning efter genomförd 

validering.  
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2.2.2 Produktionssystemet, rengöringsprocessen och val av kritiska punkter 

I valideringsarbetet är produktionssystemets uppbyggnad viktig för att bl.a. lokalisera kritiska 

punkter och att arbeta fram en rengöringsprocess som tillgodoser de krav som ställs på 

produktionen. I figur 3 visas en bild över systemets uppbyggnad och vilken utrustning som 

ingår. 

I reaktionstanken blandas de olika ingredienser som produkten består av upp. Produkten 

pumpas därefter vidare med hjälp av pumpen genom rörledningssystemet och fram till det 

så kallade ormboet (fördelningscentral med omkoppling till respektive fyllningsmaskin) där 

det via en slang går vidare i rörledning fram till hoppern. Hoppern är en tank som leder 

produkten vidare till sex individuella kolvpumpar som fördelar ut rätt mängd produkt och 

fyller upp produktpåsar vid fyllningsenheten och dess fyllningsmunstycken. 

 

 

Figur 3. Schematisk skiss över systemets uppbyggnad och dess utrustning. 
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Systemet där produkten tillverkas och paketeras består av två delar där den första delen 

innehåller reaktionstanken och rörledningssystemet fram till ormboet. Den andra delen är 

fyllningsdelen där man paketerar produkten. Genom en slang från ormboet kopplar man 

vidare genom ett rörledningssystem fram till hoppern och där vidare till fyllningsenheten. 

Rengöringsprocessen av dessa två delar sker i två omgångar. Tank och rörledningssystem 

fram till ormbo för sig, och fyllningsenhet, hopper och tillhörande rörledningssystem för sig. 

Eftersom de produkter som tillverkas i tanken är rengöringsprodukter är de framtagna för 

att vara lättlösliga i vanligt vatten. De lösningsmedel som används för rengöring är då endast 

vanligt varmt vatten och i tillägg het vattenånga. 

Rengöring av tank och rörledningssystem går till på följande vis och sammanfattas i figur 4. 

Om nästa tillverkningsprodukt är den samma som tidigare, ett så kallat batch-byte, är ingen 

rengöring nödvändig (punkt 1 i fig. 4). Vid byte av produkt spolas reaktionstanken med hett 

processvatten, detta sker genom tankens disksnurra som är monterad i toppen av tanken. 

Därefter pumpas vattnet, med hjälp av cirkulationspumpen, genom röreldningssystemet 

fram till ormboet och slutligen ut genom avloppet. Denna process pågår under tio minuter 

tills det utgående vattnet får en klar färg varefter disksnurran slås. För att avlägsna 

återstående produktrester ångas reaktionstank och rörledning med vattenånga under tio 

minuter därefter plockas det produktfilter som är monterat direkt efter reaktionstanken bort 

och tanken ångas slutligen under ytterligare trettio minuter. Skulle det vara så att 

produktionssystemet inte används på fem dagar upprepas rengöringsprocessen. 

 Tank och rörledningssystem Fyllningslina 

Batch-byte 1. Ingen rengöring nödvändig  1. Ingen rengöring nödvändig. 

Produktbyte 2. Via disksnurra spolas hett 
processvatten (70°C) genom 
systemet, vid 
desinfektionsprodukt används 
kallt vatten, i 10 minuter 

3. Disksnurra kopplas av 
4. Tank och rörledning ångas 

under 10 minuter 
5. Produktfilter kopplas bort 
6. Reaktionstank ångas i 30 

minuter 
 

2. Hett processvatten (70°C) spolas genom 
rörledning och hopper, vid 
desinfektionsprodukt används kallt 
vatten 

3. Rörledning och hopper ångas 
4. Hopper och tillhörande slangar spolas 

med disksnurra 
5. Hopper fylls med 10 l tvättsprit, pumpas 

vidare och fylls produktpåsar 
6. Fortsätt med rengöring för veckoslut om 

ingen ny produktionsorder finns 

Produktionsstopp, 
kvällsrengöring/ 
veckoslut 

7. Vid produktionsstopp över 5 
dagar, upprepas punkt 2-6 

7. Vid stopp för dagen utan byte av 
produkt lämnas hoppern välfylld 

8. Ingen produkt lämnas i fyllningsenhet 
eller hopper över helg, undantag när det 
är en desinfektionsprodukt 

9. Efter avslutad produktionsdag spolas 
fyllningsenhet utvändigt med hett 
processvatten 

10. Vid veckoavslut monteras 
fyllningsmunstyckena ner och läggs ned i 
tvättsprit 

11. Vid produktionsstopp längre än 5 dagar 
upprepas punkt 3-5 

Figur 4. En kortfattad beskrivning av rengöringsprocessens olika steg för de två olika delarna, 
tank/rörledningssystem och fyllningslina. 
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För rengöring av fyllningslinan som innehåller det rörledningssystemet som leder fram till 

hoppern, kolvpumparna och fyllningsenheten gäller följande rengöringsprocess som även 

finns beskrivet kortfattat i figur 4. Vid batch-byte gäller samma rutin som vid rengöring av 

reaktionstank och rörledningssystem där ingen rengöring är nödvändig. Vid produktbyte 

kopplas hett processvatten (vid rengöring efter desinfektionsprodukt används kallt vatten) 

på och sköljs genom rörledningen in i hoppern där man ser till så att minst hela dess botten 

är täckt. Därefter pumpas rengöringsvattnet vidare genom slangarna för rundpumpning. 

Efter rundpumpningen ångas rörledning och hopper och efter detta spolas hoppern rent 

med hjälp av dess disksnurra och därefter ut genom slangarna tills dess att vattnet får en 

klar färg. Fyllningsenheten med tillhörande fyllningsmunstycken rengörs genom att fylla 

hoppern med tio liter tvättsprit och därefter pumpa vidare och fylla upp produktpåsar.  

Vid kvällsrengöring, veckoslut eller om fyllningslinan kommer stå oanvänd upp till fem dagar 

går rengöringsprocessen till på följande vis. Om produktionen står still under dagen 

alternativt över natten lämnas hoppern välfylld med produkt. Skulle stoppet pågå mer än en 

dag eller över helgen måste hopper och fyllningsenhet tömmas helt och rengöras, undantag 

gäller vid tillverkning av desinfektionsprodukt. Efter varje produktionsdag spolas 

fyllningsenhet och tillhörande utrustning med hett processvatten. Vid veckoavslut monteras 

fyllningsmunstyckena ner och spolas rent utvändigt och läggs därefter ner i tvättsprit. Skulle 

fyllningslinan inte användas på mer än fem dagar upprepas rengöringsprocessen som gäller 

för produktbyte (punkt 3-5 i fig. 4).3 

När det kommer till att bestämma var prover skal tas för att utvärdera rengöringsprocessens 

effektivitet studeras produktionssystemets uppbyggnad och utformning för att lokalisera så 

kallade kritiska punkter. Vid genomgång av reaktionstankens utformning har det på tre 

områden gjorts en bedömning att risken är högre för att det kan förkomma spår av 

korskontaminering från tidigare tillverkad produkt efter genomförd rengöringsprocess. 

Dessa tre områden, A, B och C, visas i figur 5. 

Figur 5. Kritiska punkter i reaktionstanken (A, B och C) där risk för korskontaminering kan 

förekomma. 

                                                           
3 Hamade, Fadi. Muntlig kommunikation, maj 2016 
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I området markerat A i figur 5 ligger den så kallade produktgränsen vilken är den maximala 

nivån i reaktionstanken som produkten når upp till vid tillverkningen. Reaktionstanken är 

omsluten av en mantel vars uppgift är att värma upp produkten till önskad temperatur. I 

gränsen mellan produkten och luften ovanför kan det föreligga en risk att spår av tidigare 

tillverkad produkt bränns fast. Man vill därför genomföra ett test och se huruvida 

rengöringsprocessen fungerar på önskat vis och att eventuella nivåer av kontaminering som 

kan finnas kvar understiger de fastslagna gränsnivåerna. Bakom röret mot reaktionstankens 

vägg på punkt B (fig. 5) har också bedömts vara en kritisk punkt där man vill testa 

rengöringens effektivitet. Apparaturen på bilden till höger i figur 5 (punkt C) är en omrörare 

som sitter lokaliserad i nedre delen av reaktionstanken. Disksnurran som har som uppgift att 

spola rent tanken med hett processvatten genom att fördela detta i en roterande rörelse är 

monterad i toppen av tanken. Då omröraren är lokaliserad i nedre delen av tanken har en 

bedömning gjorts att i området markerat C i bilden (fig. 5) bör ett prov tas bakom 

rotationsaxeln för att se om produktrester kan förekomma efter genomförd 

rengöringsprocess. Vid dessa tre punkter kommer ett svabbtest att genomföras, detta för att 

se om det kan finnas produktrester kvar efter genomförd rengöringsprocess. 

Reaktionstanken är kopplad till ett rörledningssystem som leder fram till fyllningsenheten 

och på vägen fram dit har två kritiska punkter, D och E, lokaliserats. 

 

 

Figur 6. Kritiska punkter, D och E, i rörledningssystemet. På bild i punkt D är cirkulationspumpen, 
punkt E är en kulventil. 

 

Punkt D, till höger i figur 6, är cirkulationspumpen som dels transporterar det processvatten 

som används vid rengöringsprocessen och dessutom pumpar tillverkad produkt genom 

rörledningssystemet fram till fyllningsenheten. Punkt E, till vänster i figur 6, visar en kulventil 

vilken används för att stoppa eller släppa på flödet av produkt eller rengöringsvatten. 

Genom rörledningssystemet fram till ormboet sitter ett antal kulventiler. Pumpen och de 
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kulventiler som är kopplat till systemet kan utgöra kritiska punkter där det kan finnas en risk 

för att produktrester kan fastna och man vill då med lämplig provtagningsmetod testa dessa.  

Rörledningssystemet leder fram till hoppern, punkt F i figur 7, där produkten samlas upp 

innan vidarepumpning till fyllningsenheten via kolvpumparna som är markerade G i figur 7.  

 

Figur 7. Hoppern överst i bild (punkt F) som därefter leder vidare till de sex separata kolvpumparna 
(punkt G). 
 

Från de sex separata kolvpumparna pumpas produkten vidare genom slangar fram till 

fyllningsenheten där produkten fylls upp i sex separata produktpåsar via 

fyllningsmunstyckena. Fyllningsmunstyckena har också bedömts att vara en kritisk punkt. 

Eftersom de kritiska punkterna i figur 6 och 7 är relativt svårtillgängliga för att kunna 

genomföra ett svabbtest kommer dessa punkter att testas genom att utföra ett sköljtest. 

 

2.2.3. Utförande av recovery- och svabbtest 

Provtagning genom svabbning går till på följande vis. En svabb (bild till vänster i fig. 8) med 

ett inert material i svabbhuvudet som vanligtvis består av bomull eller polyester fuktas först 

med rent vatten. Sedan drar man svabbhuvudet över en given area i ett bestämt mönster 

som går att upprepa. Eftersom det inte är möjligt att svabba hela utrustningens yta har man 

på förhand valt ut kritiska punkter som kan tänkas vara svårare att rengöra än andra. 

Man svabbar dessa kritiska punkter och extrapolerar sedan resultatet på systemets totala yt-

area. Om analyssvaret för de kritiska punkterna understiger den beräknade gränsnivån så 

antar man att det också gäller för övrig utrustning i systemet, eftersom risken är högre för 

förorening på de punkter man valt ut som kritiska.  [2],[3] 

För att testa hur effektivt svabbtestet är på att kvantitativt visa på den procentuella 

mängden produkt som kan avlägsnas från en specifik yta genomfördes ett så kallat recovery-

test. Detta gör man genom att preparera en yta med en bestämd koncentration (se 

beräkning av MACO i avsnitt 3.2) av den produkt man valt ut som värsta tänkbara fall. Ytan 
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man utför testet på ska vara av likvärdigt material som det material som produkten är i 

kontakt med i produktionssystemet. I detta fall tillverkades fem plattor av rostfritt stål med 

dimensioner på 5x5cm, en sådan platta visas i figur 9.  

 

Figur 8. Bilden till vänster visar den typ av svabb som användes och till höger visas en vial 

Dag 1: Produkten som valts ut som det värsta tänkbara fallet, Sterisol Shower soap & 

shampoo vägdes upp på en analysvåg (m=130 mg) och blandades med 50 ml avjoniserat 

vatten till lösningssammansättningen 2600 mg produkt/l (så nära den framräknade 

gränsnivån som möjligt). Med en vollpipett (0.5 ml) överfördes sedan vardera 0,5 ml av 

lösningen till tre av plattorna och fördelades jämt över ytorna med hjälp av en spatel. De tre 

plattorna lades i petriskålar med lock och torkades i värmeskåp (40°C) i 24 timmar, denna 

metod används i en annan rengöringsvalidering gjord på ett produktionssystem för 

läkemedelsprodukter. [4] 

 

Dag 2: Efter 24 timmar i värmeskåp togs plattorna ut och fick anta normal rumstemperatur. 

Under tiden förbereddes svabbningen genom att värma upp avjoniserat vatten till 70°C (den 

temperatur det avhärdade processvattnet har som man rengör med), 10 ml av det 

uppvärmda vattnet överfördes sedan till fem separata vialer.  

 

 

Figur 9. Platta av rostfritt stål med dimensionerna 5x5 cm. Plattan är av likvärdigt material, som det 
som reaktionstanken invändigt består av. Plattorna används för att utvärdera effektiviteten för de 
olika provtagningsmetoder som ingår i valideringen. 
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Vid svabbning av plattorna doppades en svabb (till vänster i fig. 9) i vialen (till höger i fig. 9) 

och överflödigt vatten pressades ut mot vialens insida. Sedan svabbades plattan enligt 

mönstret i figur 10. Ytan svabbades först med ena sidan av svabbhuvudet i horisontell 

riktning från vänster till höger och sedan i vertikal riktning med den andra sidan uppifrån och 

ned. Detta upprepades sedan genom att vända på svabbhuvudet återigen och upprepa 

proceduren diagonalt uppifrån vänster ner till höger. Svabben stoppades därefter ned i en 

vial märkt Vrec. Samma tillvägagångssätt upprepades därefter med en torr svabb på samma 

platta. Samma procedur genomfördes för den andra och tredje plattan. För den positiva 

kontrollen (Cpos) tillsattes 0,5 ml av den lösning man spetsade de tre plattorna med till den 

fjärde vialen. För den negativa kontrollen (Cneg) lades två rena svabbar i den femte vialen. 

Vialerna skakades om i 30 s, innehållet överfördes till provburkar och 40 ml avjoniserat 

vatten tillsattes. Till en provburk tillsattes 50 ml avjoniserat vatten för ett blankprov. 

Provburkarna skickades sedan iväg för vidare analys av TOC-innehåll. 

 

Figur 10. Skiss över det svabbmönster som används vid både recovery- och svabbtest. 

 

För att testa om det kan förekomma spår av tidigare tillverkad produkt efter genomförd 

rengöringsprocess valdes tre olika punkter (kritiska punkter) ut på insidan av tanken där 

prover skulle tas genom svabbning till svabbtestet. Lokaliseringen på de kritiska punkterna 

visas i figur 3 i avsnitt 2.2.2 om val av kritiska punkter. Följande punkter testades: 

1. Sidan av tank vid ”produktgräns” (Punkt A i fig. 3) 

2. Bakom rör i tank (Punkt B i fig. 3) 

3. Bakom omrörare i tank (Punkt C i fig. 3) 

Samma teknik användes som vid recovery-testet och för att säkerställa att svabbningen 

genomfördes på samma yta som plattorna tillverkades en mall av hårdplast med 

dimensionerna 5x5cm, se figur 11. Efter det att produkten tillverkats genomfördes normal 

rengöringsprocess och därefter väntade man tre dagar innan prover togs. Tiden mellan 

genomförd rengöringsprocess och produktionsstart av nästkommande batch eller produkt, 

den s.k. CHT (Clean Hold Time), är normalt fem dagar men p.g.a. tidsbrist och för att 

schemamässigt kunna utföra testerna bestämdes CHT till tre dagar [14]. 

Efter genomförd svabbning överfördes vialernas innehåll till provburkar och 40 ml 

avjoniserat vatten tillsattes. Därefter skickades de iväg för analys av TOC-innehåll. 
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Figur 11. Mall av hårdplast som används vid svabbtestet för att säkerställa att man utför testet på en 
likvärdig (samma area) yta som vid recovery-testet. 

 

2.2.4 Utförande av recovery- och sköljtest 

Inför sköljtestet på produktionslinjen genomfördes ett test på hur effektiv sköljmetoden är 

på att avlägsna eventuella produktrester från materialets yta. I testet användes samma 

rostfria plattor som i svabbtestet. Plattorna preparerades med en given mängd lösning av 

den produkt man valt ut och ställdes sedan för torkning i värmeskåp i 24 timmar, vilket 

motsvarar den s.k. DHT (Dirty Hold Time). Därefter flyttades plattorna över och lades ned  

separata bägare med avjoniserat vatten. Bägarna spändes sedan fast på en vibrationsplatta, 

se figur 12, för att simulera vattenflödet i tank och ledningar.  

 

Figur 12. Vibrationsplattan som användes för att simulera vattenflödet vid sköljtestet. 

Dag 1: Produkten Sterisol Shower soap & shampoo (m=75 mg) vägdes upp i en bägare och 

späddes ut till 50 ml med avjoniserat vatten till lösningssammansättningen 1500 mg/l. Tre av 

plattorna (Vrec) preparerades sedan med 0,5 ml av lösningen och lades i egna separata 

petriskålar för torkning 24 h i värmeskåp tillsammans med en fjärde ren platta (Cneg).  

Dag 2: Efter 24 timmar togs plattorna ut ur värmeskåpet och fick därefter anta 

rumstemperatur. Under tiden hettades avjoniserat vatten upp till 70°C och 50 ml överfördes 

till fyra olika bägare. Plattorna lades sedan ner i bägarna och täcktes över med plastfolie för 

att förhindra spill under skakningen. Bägarna spändes sedan fast på vibrationsplattan och 

fick därefter stå och rotera under fem minuter.  
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Bägarnas innehåll överfördes till provburkar. För den positiva kontrollen (Cpos) tillsattes 0,5 

ml av den lösning som plattorna preparerades med till en provburk med 50 ml avjoniserat 

vatten. Ett blankprov togs dessutom på det avjoniserade vattnet. Provburkarna skickades 

slutligen på analys av TOC-innehåll. 

För att testa rengöringsprocessens effektivitet på kritiska punkter i systemet där det inte är 

möjligt att ta svabbprov genomfördes ett sköljtest. Vid ett sköljtest låter man en given 

mängd vatten cirkulera genom systemet för att på så sätt få med sig eventuella 

produktrester som kan tänkas finnas kvar efter genomförd rengöringsprocess.  

 

Följande kritiska punkter vill man testa genom att skölja en bestämd mängd vatten genom 

systemet: 

1. Cirkulationspumpen som är monterad i anknytning till reaktionstanken (fig. 6, punkt D) 

2. Kulventiler som är monterade i rörledningssystemet (fig. 6, punkt E) 

3. Hopper (fig. 7, punkt F) 

4. Kolvpumparna (fig. 7, punkt G) 

5. Fyllningsmunstycken 

6. Rörledningssystem 

Efter att produkten för det värsta fallet (Sterisol Shower soap & shampoo) tillverkats 

genomfördes normal rengöringsprocess och systemet fick därefter stå orört i tre dagar 

(Clean Hold Time). Med hjälp av disksnurrorna fylldes tanken upp med 200 liter avhärdat 

processvatten (70°C). Det pumpades sedan vidare via röreldningssystemet fram till 

fyllningsalen där hopper och tillhörande fyllningsenhet är placerad, produkten samlades 

slutligen upp i hoppern. Därefter pumpas vätskan vidare genom fyllningsenheten och fram 

till fyllningsmunstyckena där sex produktpåsar fylldes upp.  Från var och en av påsarnas 

innehåll överfördes 100 ml till sex provburkar och en sjätte provburk fylldes upp med det 

avhärdade processvatten som användes vid sköljningen, detta för att ha som blankprov. 

Provburkarna skickades slutligen iväg för analys av dess TOC-innehåll. 

 

2.2.5 Utförande av visuell kontroll av systemet 

Ett av kriterierna vid genomförandet av en rengöringsvalidering är att utföra en visuell 

inspektion av systemet på utvalda ställen där det är relativt enkelt att komma åt. På detta 

sätt kan man på ett relativt enkelt sätt se efter visuella spår av produktrester.  

Den visuella kontrollen genomfördes i samband med det svabbtest som genomfördes på 

systemet och detta skedde på följande punkter: 

1. Innanför den tanklucka som finns i reaktionstankens övre del, även kallad 

mannluckan (öppningen kan ses på den första bilden i fig. 5) 

2. Vid mannluckan i hopperns övre del. 

Kontrollen genomfördes av tre personer, detta för att minska eventuella individuella 

skillnader. [10],[11]  
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3. Resultat 
Här presenteras resultat för de olika tester som utförts och dess beräkningar. Områden som 

berörs är systemets area, framtagning och beräkning av gränsvärden, resultat för 

kalibreringskurva, recovery för svabb- och sköljtest, de faktiska svabb- och sköljtesten och 

slutligen resultat för den visuella kontrollen. 

 

3.1 Area för produktberörande yta 
Under arbetet med att bestämma gränsnivå för respektive provtagningsmetod behöver man 

känna till den produktberörande ytan, det vill säga den totala arean för den utrustning i 

systemet som är i kontakt med de produkter som tillverkas. De mått som presenteras är 

endast uppskattningar då ingen exakt data finns att tillgå i dagsläget. Reaktionstankens 

dimensioner är hämtade från en sprängskiss medan rörledningssystemet och de andra 

ingående delarna i fyllningssystemet är uppskattade mått baserat på mätning med måttband 

och skjutmått. Dimensioner för systemets olika ingående delar är presenterade i tabell 2 där 

resultatet för de individuella mätningarna i systemet presenteras. Den summa som kommer 

användas för fortsatta beräkningar är 320047,3 cm2 och innefattar måtten för 

reaktionstanken, rörledningssystemet, slangar, hopper och fyllningsenheten. 

 

Tabell 2. Utrustningsmatris med area för systemets ingående delar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Gränsvärden 
Under arbetet med att ta fram rimliga gränsnivåer för produktrester bör hänsyn tas till 

utrustningens material, typ av utrustning som används och vilken typ av kontaminering. 

Exempelvis lösligheten, svårigheter vid rengöring, terapeutisk dos och produktens tilltänkta 

användningsområde är aspekter som måste tas hänsyn till, likaså om det föreligger extra risk 

för personal som hanterar driften. Man måste också sätta gränser som är praktiskt möjliga 

att uppnå med den utrustning man har tillgång till och vilken känslighet analystekniken man 

använder sig av har.  

Utrustning  Area i kontakt med 
produkt (cm2) 

Reaktionstank 178184,6 

Rörledningssystem 96240,1 

Slangar 1277,4 

Hopper 23144,1 

Fyllningsenhet 21201,1 

  

Totalt: 320047,3 
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Det finns vissa specifika kriterier man brukar förhålla sig till när man tar fram gränsnivåer för 

vad som är en accepterad korskontaminering från tidigare tillverkad produkt. Dessa kriterier 

är: 

1. Maximalt 0,1 % av normal terapeutisk dos av en produkt får förekomma i den 

maximala dagliga dosen för nästkommande produkt. 

2. Maximalt 10 ppm av en produkt får överföras till en annan produkt. 

3. Det får inte finnas något synligt spår av tidigare tillverkad produkt efter genomförd 

rengöringsprocess. Detta måste testas med så kallade spiking-studier där man tar 

reda på vid vilken gränsnivå det mänskliga ögat kan detektera spår av produkt. 

[10], [11] 

För icke terapeutiska produkter eller för produkter där toxikologisk data saknas kan en 

generell gräns användas som baseras på företagets egna krav. Just 10 ppm är en vanlig 

standard inom läkemedelsbranschen men denna gräns kan vara högre (10-500 ppm) [2] 

beroende på produktens användningsområde och den analysutrustning som finns att tillgå.  

Baserat på företagets produkter och personalens erfarenhet och den typ av analys som finns 

att tillgå har en generell gräns på 100 ppm (100 mg förorening/kg produkt) ansetts rimlig att 

kunna uppnå. Man börjar med att räkna ut MACO (Maximum Allowable Carryover) för den 

produkt man valt som det värsta tänkbara fallet. MACO är den totala mängd produkt som 

kan föras över från en tidigare tillverkad produkt till en ny, detta kan ske genom att 

rengöringsprocessen inte tar bort alla produktrester vilka på så sett överförs till nästa 

produktion. MACO beräknas med följande formel:  

𝑀𝐴𝐶𝑂 (𝑚𝑔) = 100 𝑝𝑝𝑚 (
𝑚𝑔

𝑘𝑔
) ×  𝐵𝑆𝑠(𝑘𝑔)  

𝑀𝐴𝐶𝑂 = 100 ×  3000 = 300000 𝑚𝑔, 

där BSs (Batch Size of the Subsequent product) är ett mått på den totala mängd produkt som 

tidigare tillverkats. [3] Man räknar oftast på den minst möjliga mängd produkt som kan 

tillverkas i systemet för att räkna ut det värsta tänkbara fallet när det gäller 

korskontaminering. Enligt handledare på företaget har denna mängd genom att studera 

historiska data visat sig vara 3000 kg för Sterisol Shower soap & shampoo.[muntlig komm 

ref] 

Då man räknat ut den maximala mängd förorening som accepteras kan man gå vidare och 

räkna ut mängden accepterad förorening per ytenhet. [4] 

𝐴 =
𝐾𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

𝑦𝑡𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡
(

𝑚𝑔

𝑐𝑚2
) =

𝑀𝐴𝐶𝑂 (𝑚𝑔)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑦𝑡 − 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑓ö𝑟 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑡 (𝑐𝑚2)
  

 

𝐴 =
300000

320047,3
= 0,937 𝑚𝑔/𝑐𝑚2 
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I nästa steg beräknas accepterad gränsnivå i ett svabb-prov. [4] 

𝐵 (
𝑚𝑔

𝑙
) =

𝐴 ×  𝐴𝑟𝑒𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚
           𝐵𝑠𝑣𝑎𝑏𝑏  =

0,937𝑥 ×  25

0,01
= 2342,5 𝑚𝑔/𝑙 

där area är svabbytans area angivet i cm2 och volym mängden vatten som vialen innehåller 

som svabbarna doppas i angivet i liter. 

Det kan förekomma fall där individuella resultat för en specifik kritisk punkt får överstiga 

acceptansnivån, man kan då beräkna den så kallade Measured Carryover (MC). Detta är ett 

mått på ett svabbresultat för en individuell kritisk punkt i systemet. [3] 

𝑀𝐶 =
𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎 𝑎𝑣 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣. 𝑠𝑣𝑎𝑏𝑏𝑚ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑟 (

𝑚𝑔
𝑙

) ×  𝑎𝑟𝑒𝑎  𝑡𝑜𝑡. 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑏𝑒𝑟ö𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑦𝑡𝑎𝑛(𝑐𝑚2)

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑦𝑡𝑎𝑛 𝑓ö𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑣𝑎𝑏𝑏𝑎𝑑𝑒 𝑦𝑡𝑜𝑟𝑛𝑎 (𝑐𝑚2)
  

Så länge MC ligger under MACO så kan individuella svabbresultat överstiga den framräknade 

acceptansnivån för ett svabbprov. 

 

För gränsnivå i skölj-provet, B, gäller samma förhållande som ovan:  

𝐵 (
𝑚𝑔

𝑙
) =

𝐴 ×  𝐴𝑟𝑒𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚
           𝐵𝑠𝑘ö𝑙𝑗  =

0,937 ×  320047,3

200
= 1499,4 𝑚𝑔/𝑙 

där arean är den totala yt-arean för systemet i cm2 och volymen den totala mängd vatten 

man sköljer systemet med. [4] 

De beräknade resultaten för Bsvabb och Bskölj används sedan som den gränsnivå som man kan 

acceptera vid individuella provtagningar på systemet. De används även för att utvärdera de 

olika provtagningsmetoderna genom de så kallade recovery-studierna. 

 

3.3 Kalibreringskurva  
Resultatet för de TOC- och COD-analyser som gjordes på kalibreringslösningarna visas i tabell 

3. Som man ser i tabellen verkar det som att de individuella mätningarna för både TOC- och 

COD-värden följer en uppåtgående trend och man kan då genom att skapa en 

kalibreringskurva se om det finns ett linjärt samband mellan de individuella 

kalibreringslösningarna och dess analyserade TOC/COD-innehåll. 

 

Tabell 3. Resultat för TOC- och COD-analys av kalibreringslösningarna. 

Prov Mängd produkt per 
volym lösning (mg/l) 

TOC 
(mg/l) 

COD 
(mg/l) 

1 1000 44,0 378 

2 1500 57,0 550 

3 2000 72,0 612 

4 2500 81,0 912 

5 3000 98,0 1062 

Blank   3,7 32 
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I figur 13 har de olika TOC-värdena (processvattnets TOC-innehåll har räknats bort) för 

kalibreringslösningarna jämförts mot den mängd produkt som löstes upp i processvattnet. 

Determinationskoefficienten på 0,9905 tyder på att modellens uppskattning av förhållandet 

mellan mängd produkt i vattenlösning och dess korresponderande TOC-innehåll kan anses 

vara tillräckligt statistiskt noggrant för detta arbete. Analysmetod som används för att 

bestämma TOC-halt har en nedre detektionsgräns på 2,0 mg/l TOC [15] och den valda 

analysmetoden kan då antas ha tillräcklig precision att kunna detektera spår av produkt runt 

den framräknade gränsnivån för svabb- och sköljprov. 

 

Figur 13. Kalibreringskurva baserat på TOC-analys (mg/l) av kalibreringslösningar på produkten 
Sterisol Shower soap & shampoo. 

I figur 14 ser man den kalibreringskurva som baseras på resultatet från den COD-analysen 

som gjordes i samband med TOC-analysen. Determinationskoefficienten är något lägre 

(0,9822) än för resultat baserat på TOC-innehåll, dessutom har COD-analysen en osäkerhet 

på ± 32 mg/l COD [14] vilket skulle kunna göra det svårt att få ett säkert resultat för låga 

nivåer av eventuella produktrester. Den fjärde punkten på kurvan är något avvikande från de 

övriga vilket också medför att den tillpassade trendlinjen påverkar 

determinationskoefficienten negativt. Det är svårt att säga vad det avvikande resultatet 

skulle kunna bero på då samma värde för TOC-innehållet inte är avvikande. En möjlig 

förklaring skulle kanske kunna vara att det reagensrör som användes inte var tillräckligt rent 

vid absorbansavläsningen och därför påverkat dess resultat. Dessutom är det COD-test som 

företaget använder sig av endast certifierat för intervallområdet 100-1500 mg/l COD, vilket 

skulle göra det svårt att kvantitativt bestämma mängden produktrester i ett prov som ligger 

under eller över detta område vilket skulle kunna vara fallet vid analys av produktrester efter 

rengöring av systemet. 

 

y = 0,0293x + 7,3429
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Figur 14. Kalibreringskurva baserat på den COD-analys som gjordes med företagets analysutrustning 
på produkten Sterisol Shower soap & shampoo. 

 

3.4 Recovery- och svabbtest 
I samband med ett svabbtest måste man genomföra en så kallad recovery-studie där man 

visar på hur mycket föroreningen den valda svabbmetoden kan tänkas fånga upp från en 

bestämd yta och hur väl vald analysmetod är på att kvantifiera provets innehåll. Måttet för 

Recovery, % rec, säger hur många procent förorening som den valda provtagningstekniken 

har tagit bort från ytan och den kan beräknas enligt följande formel: [4] 

 % 𝑟𝑒𝑐 =
𝑉𝑟𝑒𝑐−𝐶𝑛𝑒𝑔

𝐶𝑝𝑜𝑠−𝐶𝑛𝑒𝑔
× 100,  

där Vrec är koncentrationen för innehållet i svabbprovet för den förorenade ytan, Cneg är 

koncentrationen i svabbprovet där två rena svabbar har doppats i en vial med avjoniserat 

vatten och Cpos är koncentrationen för det svabb-prov där samma mängd av den lösning som 

ytan förorenades med har tillsats till en vial innehållandes två rena svabbar. 

Rekommenderad recovery för en provtagningsmetod är vanligtvis över 50 % och där över 80 

% anses som en bra recovery.  

Analysresultaten för recovery-testet ges i tabell 4. Då det ursprungliga svabb-provet från 

vialen innehöll 10 ml som sedan späddes ut till 50 ml i provburken som skickades till analys 

har spädningsformeln (c1xv1=c2xv2) använts för att beräkna den ursprungliga 

koncentrationen i provet. Som man ser nedan så har platta 1 lägst recovery på 89 % och 

detta värde kommer att användas för att bestämma gränsvärdet för svabbtestet. En 

recovery på 89 % medför att man får en recovery factor (RF) på 1,12 (1/0,89=1,12359). 

Recovery factor används för att bestämma den verkliga mängd av produktrester som kan 

finnas kvar efter rengöring [12]. De analysresultat man får från svabbtestet multipliceras 

med denna faktor för att avspegla den faktiska förekomsten av produktspår i systemet. 

y = 0,3308x + 13
R² = 0,9822
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Tabell 4. Resultat för recovery-studie för svabbtest. 

 Svabb-recovery för produkten Sterisol Shower soap 
& shampoo 

  

Prov TOC (mg/l), 
50 ml 

TOC (mg/l), 
10 ml 

TOC-blank (mg/l) % rec RF 

Platta 1 (Vrec) 4,2 21,0 18,2 89 1,12 

Platta 2 (Vrec) 4,5 22,5 19,7 97  

Platta 3 (Vrec) 4,4 22,0 19,2 94  

Positiv svabb 
(Cpos) 

4,6 23,0 20,2   

Negativ svabb 
(Cneg) 

2,8 

Negativ platta 2,8 

Blank 2,8 
 

I tabell 5 ges analysresultaten för det svabbtest som genomfördes på systemet. Värdena är 

justerade för den spädning som gjordes vid provtagning och värdet har multiplicerats med 

recovery-faktorn för att avspegla den faktiska mängden spår av produkt. Av resultaten att 

döma ligger respektive värde för de olika provpunkterna under den beräknade 

acceptansnivån för svabb-provet vilket är en indikation på att nuvarande rengöringsprocess 

avlägsnar tillräckligt med spår av produkt från tidigare tillverkad produkt. Kriteriet för 

svabbtestet är därmed uppfyllt. 

Tabell 5. Resultat för svabbtest 

Provpunkt TOC (mg/l), 
50mL 

TOC (mg/l), 
10 mL 

TOCxRF Gränsnivå för svabb-
prov (mg/l) 

A 3,0 15,0 16,8 <76,2 

B 3,2 16,0 17,9 <76,2 

C 3,3 16,5 18,5 <76,2 

Blank <2,0 
 

3.5 Recovery- och sköljtest 
Resultatet för det recovery-test som genomfördes inför sköljtestet visas i tabell 6. Som man 

ser gav resultatet för de tre olika plattorna likvärdiga TOC-halter, detta tyder på att en del av 

den produktlösning man preparerade plattorna med har överförts från plattans yta till 

bägaren med det avjoniserade vattnet. Av detta skulle man kunna dra slutsatsen att den 

använda metoden för att simulera flödet av sköljvatten genom systemet fungerar. Däremot 

är resultatet för den positiva kontrollen (Cpos) oklart då den ligger nästan hälften så lågt som 

för plattorna, detta medför att det inte är möjligt att beräkna någon procentuell recovery. 
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Tabell 6. Resultat från det recovery-test som gjordes inför sköljtestet. 

Prov TOC (mg/l) Rec (%) RF 

Platta 1 (Vrec) 4,7   

Platta 2 (Vrec) 5,6   

Platta 3 (Vrec) 4,4   

Positivt 
prov(Cpos) 

2,8  

Negativt prov 
(Cneg) 

2,4  

Blank <2.0 
 

Trots att det inte är möjligt att beräkna någon recovery på sköljmetoden så valde man att gå 

vidare och genomföra sköljtestet för att se vilka nivåer man kunde förvänta sig. I tabell 7 

visas resultaten för sköljtestet. 

 

Tabell 7. Resultat för sköljtestet som utfördes på systemet. 

Prov TOC (mg/l) TOCxRF 
(mg/l) 

Gränsnivå för 
sköljprov 

Påse 1 50  <51,2 

Påse 2 57  <51,2 

Påse 3 60  <51,2 

Påse 4 65  <51,2 

Påse 5 60  <51,2 

Påse 6 53  <51,2 

Blank 2,5 

 

Som man ser i analyssvaren för de olika proverna för det processvatten man sköljde genom 

systemet och sedan fyllde upp i produktpåsar, ligger fyra av sex mätvärden över gränsnivån 

för sköljprov även då blanken på processvatten är borträknat. Dessutom är resultatet oklart 

då det inte var möjligt att räkna ut en procentuell recovery. Eftersom det är svårt att uppnå 

en fullständig recovery (100 %) kan man räkna med att mätvärdena i själva verket skulle ligga 

något högre om recovery factor togs i beaktning.  
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3.6 Visuell kontroll 
I tabell 8 nedan visas resultatet för den visuella inspektion som gjordes på två platser i 

produktionssystemet som beskrivs i avsnitt 2.2.5. Ingen av de tre personer som 

kontrollerade ytorna kunde se några spår av produktrester och det visuella kriteriet är alltså 

uppfyllt. 

Tabell 8. Resultat för den visuella kontroll som genomfördes på utvalda platser. 

Område för 
kontroll 

Synligt spår av 
produktrester(Ja/Nej) 

Insida 
reaktionstank 
vid 
mannlucka 

Nej 

Insida av 
hopper vid 
mannlucka 

Nej 

 

 

 

3.7 Processanalys 
Tidsplaneringen som gjordes inför detta projekt, se tabell 9 och 10 i bilaga 1, drog ut något 

på tiden då det har varit svårt att hitta litteratur som berör ämnet rengöringsvalidering och 

dess utförande. Det är ofta stora och kostsamma projekt som behöver utföras under en lång 

period då det innehåller många utvärderingar och analysmoment. Företaget som arbetet 

utfördes på har en rullande produktion så det var också en utmaning att kunna utföra de 

tester på systemet som tidigare beskrivits men att det till slut gick att hitta en lucka i 

tidsschemat. Vissa av momenten har dessutom genomförts baserat på egna idéer då de har 

varit tvungna att anpassas till den utrustning som man har haft tillgång till. 

AHD 2000 tillverkas i två olika produktionssystem och till en början var planen att utföra 

tester på båda dessa system för utvärdering av rengöringsprocessen, men projektet var till 

slut tvunget att begränsas till endast ett av dem då tiden helt enkelt inte räckte till. 

Rengöringsprocessen för dessa två system är dock likvärdig så resultatet för en utvärdering 

kan ge en fingervisning på effektiviteten för det andra. Eftersom kandidatarbetet har en 

begränsad tidsram så har endast grundläggande tester utförts för att utvärdera 

rengöringsprocessens effektivitet och man skulle vid en fullständig validering behöva 

genomföra mer ingående tester. Man har däremot fått en mycket bra inblick i hur planering 

och praktiska moment kan gå till vid en rengöringsvalidering och insett hur mycket jobb och 

tid det faktiskt ligger bakom de olika delarna.   
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4. Diskussion och slutsats 
I introduktionen beskrevs arbetets syfte och problemformulering där uppgiften var att hjälpa 

till med arbetet att planera och genomföra en förstudie till en rengöringsvalidering för ett 

produktionssystem innehållandes en reaktionstank, rörledningssystem och en 

fyllningsenhet. Med lämpliga tester skulle man utvärdera huruvida den rengöringsprocess 

som i dagsläget används för att ta bort produktrester från systemet var tillräckligt effektiv för 

de krav och regler som företaget måste förhålla sig till. 

Som beskrivet under avsnittet för metod och utförande (kap. 2) genomfördes tre olika 

provtagningstekniker/kontroller för att utvärdera rengöringsprocessens effektivitet. Den 

första kontrollen var en visuell inspektion och som man ser i resultatet för denna (3.6) så är 

kriteriet för denna uppfylld, då inga synliga spår av produktrester hittades i de områden som 

kontrollerades. 

Den andra kontrollen som utfördes var svabbtestet där man svabbade utvalda kritiska 

punkter och sedan analyserade TOC-innehållet för dessa. Det recovery-test som utfördes för 

att validera svabbmetoden visade på att den lägsta procentuella mängd som avlägsnades var 

89 % vilket anses vara ett bra resultat, över 50 % anses vara en acceptabel recovery [2]. Ser 

man på resultatet för svabbtestet (3.4) så ligger de kritiska punkternas TOC-innehåll ganska 

långt under gränsnivån för svabbprovet vilket betyder att kriteriet för denna är uppfylld. 

Den tredje och sista kontrollen som utfördes var sköljprovet där en given mängd 

processvatten sköljdes genom systemet och därefter fylldes upp i produktpåsar i 

fyllningsenheten. Påsarnas innehåll analyserades och dess TOC-innehåll bestämdes. Inför 

sköljtestet genomfördes ett recovery-test för att utvärdera sköljmetodens effektivitet, 

resultatet för detta går att finna under kapitel 3.5. Då den positiva kontrollen gav ett så pass 

lågt resultat är det lite oklart huruvida den metod som användes för att simulera 

sköljmetoden är korrekt genomförd trots att resultatet för den positiva kontrollen gav ett 

högre resultat.  

Efter samråd med handledare på företaget kom vi överens om att trots det genomföra 

sköljtestet för att få en indikering på om det kunde finnas produktrester kvar i systemet efter 

genomförd rengöringsprocess. Som man ser i resultatet hamnar den genomsnittliga nivån 

för analyserna något över den beräknade gränsnivån vilket i så fall betyder att kriteriet för 

detta test inte är uppfyllt. För företaget hade man visserligen kunnat acceptera en högre 

generell nivå för korskontaminering då gränsen på 100 ppm är en relativt låg gräns baserat 

på de produkter som tillverkas. Skulle man t.ex. öka denna nivå till 200 ppm skulle 

gränsnivån fördubblas och mätvärdena för innehållet i alla sex produktpåsar hamna under 

denna gränsnivå och kriteriet för sköljprovet skulle i så fall vara uppfyllt.  

I början av arbetet fanns en idé om att utvärdera möjligheterna för att använda sig av 

företagets egen analysutrustning för COD-analyser för att kvantifiera spår av produktrester 

vid provtagning. Tanken var att det skulle underlätta analysarbetet och att spara tid genom 

att kunna göra alla analyser direkt på plats. En annan fördel hade också kunnat vara att man 

också kunnat på ett enkelt sätt genomföra rutinmässiga kontroller efter genomförd 
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rengöringsvalidering. I brist på tid har dock denna metod inte kunnat utvärderas fullt ut, 

utan mer arbete och tester skulle behöva genomföras. 

Vad för slutsats kan man då dra för det arbete som genomförts under detta projekt? 

Baserat på resultaten av de tester som utförts skulle man kunna dra slutsatsen att dessa ger 

en indikation på att vid en gräns på 100 ppm korskontaminering så är två av tre kriterier 

uppfyllda medan det tredje ligger precis över gränsen för vad som är accepterat. Som 

nämnts tidigare skulle man dock kunna acceptera en högre nivå vilket skulle leda till att även 

det tredje kriteriet skulle bli uppfyllt och baserat på detta skulle man kunna dra slutsatsen 

att rengöringsprocessen är tillräckligt effektiv. När det kommer till den visuella kontrollen 

behöver man även genomföra en så kallad spiking-studie där man preparerar ytor med olika 

mängd produkt upplöst i vatten och bestämmer den exakta gränsen för vid vilken nivå det är 

möjligt att urskilja spår av produktrester. De produkter som berörs är relativt genomskinliga i 

låga nivåer och de kan vara ganska svåra att upptäcka på en yta så en spiking-studie skulle 

antagligen ge ganska höga gränsnivåer för när det är möjligt att upptäcka produktrester. 

Man skulle därför kunna ifrågasätta om detta kriterium är tillförlitligt i validering av 

systemet. 

Den analysmetod (TOC) som använts för att kvantifiera vattenprover har med tanke på dess 

detektionsgräns (2,0 mg/l) och osäkerhet (10-20%) visat sig vara tillräckligt noggrann för att 

detektera produktspår runt de nivåer som har varit aktuella i detta arbete. Det enda 

problemet har dock varit det avjoniserade vattnet som har använts i vissa 

provtagningsmetoder, då det har legat under detektionsgränsen för analysmetoden. Man 

skulle dock kunna resonera att det skulle kunna vara försumbart i relation till övriga 

mätvärden. Slutligen så kan man notera att de TOC- och COD-analyser som utförts endast 

har analyserats en gång per prov vilket betyder att man inte kan beräkna standardavvikelse 

vilket ofta är ett krav för att vetenskapligt kunna säkerställa de resultat man får. På grund av 

att företaget inte har någon egen utrustning för att analysera TOC-innehåll togs beslutet (i 

samråd med handledare på företaget) att endast ett prov/provpunkt skulle analyseras. 

Eftersom detta projekt endast har varit ett stöd till arbetet med att genomföra en validering 

behövs dock mer göras för att kunna vara säker på att rengöringsprocessen uppfyller de krav 

och regler som finns. Det finns ett behov för att mer detaljerat utvärdera de olika 

rengöringsstegen som ingår i rengöringsprocessen. T.ex. utvärdera hur länge man kan vänta 

med att rengöra systemet efter en tillverkad produkt (Dirty Hold Time), eller tiden mellan 

genomförd rengöringsprocess och start av nästa produktion (Clean Hold Time). De recovery-

studier som har utförts har endast gjorts på en typ av material och man skulle behöva göra 

mer ingående tester där man analyserar de olika typer av ytor och utrustning som finns i 

produktionssystemet. 

Etiska frågeställningar som dykt upp under arbetets gång har bland annat innefattat AHD 

2000 användningsområde. Som beskrivet i avsnitt 1.2 är kraven som ställs på en produkt 

klassificerad som API stränga, konsekvensen av att spår av en aktiv ingrediens för ett 

läkemedel skulle kunna överföras till tillverkningen av ett annat skulle kunna bli stor. Om 

produkten varit avsedd för invärtes bruk med medicinala egenskaper hade det varit väldigt 
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viktigt att säkerställa produktens renhet och vilka konsekvenser eventuell korskontaminering 

skulle kunna tänkas få vid intag av produkten, t.ex. allergiska reaktioner. Då AHD 2000 

visserligen är en API men är avsedd för externt bruk så gjordes en avvägning (i samråd med 

handledare på företaget) när det gällde att fastställa accepterade gränsnivåer för 

korkontaminering där vi tog hänsyn till vad som var praktiskt möjligt att uppnå men den 

apparatur och utrustning som fanns att tillgå. Vattenanvändningen i rengöringsprocessen var 

en annan aspekt som diskuterades där mängden och rening av den kan ha påverkan på 

miljön.  
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Bilaga 
 

Bilaga 1. Tidsplan för examensarbetets ingående moment 

 

Tabell 9. Beskrivning av de ingående momenten i examensarbetet. 

# Beskrivning Metodanvisning 

1 Bestämma ”worst case”-fall och 
beräkning av acceptanskriterier för 
dessa 

1, 2 

2 Recovery-studie, 
kalibreringslösningar 

1, 2 

3 Valideringsprotokoll 1, 2, 3 

4 Provtagning och analys 2, 3 

5 Valideringsrapport 1, 2, 3, 4, 5 

6 Halvtidsavstämning  

7 Rapportskrivning  

8 Framläggning och opponering  

 

Tabell 10. Tidsplan för de ingående momenten. 

Uppgift # Antal veckor/datum 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 2 

6 Maj 2016 

7 3 

8 Början av juni 2016 
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