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SPÅRBARHET 
Nyckeln till ökad effektivitet?

SOM TUR ÄR finns det många nya tekniska möjligheter. 
Vi ser allt mer av integration mellan de olika  
systemklasserna, inte minst mellan PLM-system 
och MES samt underhållsystem med ERP, MES 
och automation. 

Något som starkt medverkar till att driva 
utvecklingen är den generella IT-tekniken, inte minst inom kommunikations-
området. Ofta är system inom Industriell IT implementerade i globala företag 
och måste samverka inom hela koncerner. Här är den nya internettekniken 
avgörande.

När nya teknologier växer fram går de igenom ett antal faser innan det 
riktigt tar fart på allvar. Resan går från innovation-, tillväxt- till mognads-
fas. Tillväxtfasen hindras ofta av vad jag kan kalla tillväxtbarriären. Inom 
Industriell IT är det bristen på standards och allmänna IT-brister som hejdat 
farten. Men idag är vi närmare mognaden och det finns ett antal faktorer som 
gör att det finns anledning att tro att flera systemklasser inom Industriell IT 
kommer att ha en bra tillväxt framöver.

Sedan början av 1990-talet har det talats om systemtypen Manufacturing 
Execution Systems (MES). Erfarenheten visar att den överordnade styrningen 
av tillverkningsprocesser med hjälp av MES betalar sig på häpnadsväckande 
kort tid. Detta i form av ökad produktivitet, spårbarhet, färre kasserade 
enheter, mindre lager och högre kvalitet. Trots den ekonomiska potentialen 
tog denna typ av system inte riktigt fart hos användarna. MES är den klass av 
system som knyter ihop affärssystemen (ERP) med automationsnivåns PLC:er 
och SCADA-system. I den mån MES-system har implementerats har det varit 
specialsydda system för en viss produktionsanläggning.

Nu finns ISA95, som är en standard för just Manufacturing Operations 
Management, där MES-systemen återfinns. En rad andra standards inom 
närliggande områden finns också eller är på väg fram. Detta ger en samsyn 
och gemensam nomenklatur på hur system ska struktureras och utvecklas. 
”Best practices” för införande växer också fram. I den mån MES-system har 
implementerats har det varit specialsydda system för en viss produktionsan-
läggning. Men tack vare de nya möjligheterna kommer framtida MES- 
implementationer att göras i större utsträckning med standardplattformar.*

expansion 
i sverige
Prevas har öppnat kontor i Jönköping och  
Karlskoga. De nyetablerade Prevaskontoren 
förser företag i respektive region med spets-
kompetens inom industriell IT och inbyggda 
system. Från den 1 september har vi även 
kontor i Finspång och Norrköping.

Innovation for Growth
Med spetskompetens inom Inbyggda System och 
Industriell IT bidrar Prevas med innovationer som 
skapar tillväxt. Prevas anlitas av kunder som vill 
utveckla smarta produkter med IT-innehåll och av 
kunder som vill effektivisera eller automatisera 
sin verksamhet. Kontor finns i Sverige, Danmark, 
Norge och Indien. 

EFFEKTIV 
STYRNING AV UGN

i detta nummer av TechTrends sätter vi fokus  
på spårbarhet och styrning; något som blir allt 
viktigare allteftersom det globala marknadstrycket 
driver företagen att producera mer med lägre  
kostnader inom samma produktionsanläggningar. 

LEDARE

NYHETER

christer ramebäck

Senior Vice President 
Industrisystem, Prevas AB
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PER MELIN som är ny affärsområdeschef på 
Prevas startar en helt ny typ management 
consulting. ”Jag tror inte kunderna vill köpa 
generella råd längre. Processer är ofta så 
intrimmade att det inte är där slaget står. Jag 
tror att kunderna vill bli utmanade, att dom  
vill ha innovatörer som kan agera vitamin- 

injektioner till deras affärsmodell. För att 
lyckas med det skapar vi en organisation som 
baseras på förmågan att se samanhang där 
ingen annan ser det, som är modig nog att 
ifrågasätta gårdagens sanningar!”.
 
Ytterligare bas i Prevas Management  
Consulting är en större satsning mot specifika 
branschutmaningar. I stort sett alla branscher 
förändras i ”hyper speed”. Branschers affärs-
modeller trasas sönder över en natt,  
hela industrier förändras eller upphör att 
finnas. Att agera rådgivare i ett sådant klimat 
kräver djup branschförståelse i kombination 
med strategisk och teknisk innovationshöjd.  
Inte generella råd som konserverar  
gårdagens lösningar.

center of 
excellence
inom spårbarhet 

Prevas har under många år utvecklat, levererat 
och supporterat spårbarhetssystem nationellt 
och internationellt till världsledande företag. 
Spårbarhet är bland annat en av de viktigaste 
nyklarna till en effektiv och felfri produktion. 
För att hjälpa våra kunder satsar vi nu änne 
mer inom detta område och startar ett expert-
centra för spårbarhet. 
Läs mer på www.prevas.se/sparbarhet

Outokumpu är en världsledande 
leverantör av rostfritt stål. För att 
säkra, effektivisera och optimera 
sin produktion uppgraderar de sitt 
överordnade styrsystem för glödg-
ningsugnar, med hjälp från Prevas. 
Att framställa stålprodukter är 
mycket energikrävande. Material 
värms och kyls i flera omgångar 
för att uppnå önskade egenskaper. 
Effektiv utnyttjande av ugnar kräver 
optimering av produktivitet, kvalitet 
och energiförbrukning.

www.prevas.se

 
Prevas Management Consulting kompletterar 
våra befintliga affärsområden mycket bra och 
gör att vi tekniskt kan realisera innovationer 
och möta tekniska förändringskrav för våra 
kunder.

PREVAS NYA AFFÄROMRÅDE

UTMANAR KUNDERNA MED EN HELT NY 
TYP AV MANAGEMENT CONSULTING

Vill du veta mer, kontakta Per Melin på
per.melin@prevas.se

Generell Management Consulting 
har funnits i många, många år. 
Intelligenta kvinnor och män har 
agerat rådgivare till företagsledare. 
Samma råd som baserats på  
generella modeller och koncept 
som använts av konsultbolag i  
årtionden för att affärsutveckla  
eller effektivisera processer.

Per Melin
AFFÄRSOMRÅDESCHEF
MANAGEMENT 
CONSULTING

ARLA FOODS FABRIK i Vimmerby startade 
2005 och producerar idag mjölkpulver 
från 350 000 ton mjölk årligen. An-
läg gningen förväntas expandera de 
kommande åren och för att lyckas med 
planerad tillväxt behöver Arla Foods 
investera i nya moderna produktions-
nära IT-system. 

– För oss är det viktigt att inves-
tera för framtiden, inte minst i Sve-
rige, för att göra skillnad och erbjuda 
mervärden för kunder, konsumenter, 
mjölkbönder och medarbetare. Prevas 
har både kompetens och erfarenhet av 
liknande IT-projekt, säger Jörn Skov-
hauge på Arla. 

I projektet ingår mjukvara, mig-
rering av system, kvalitetssäkring, 
installation, idrifttagning, test, utbild-
ning och support. Som leverantör till 
Arla säkerställer Prevas att det under 
projektet och kommande år efter 
genomförd drifttagning finns lokalt 
baserad expertis med möjlighet att till-
handahålla support och service för att 
maximera tillgänglig produktionstid. 

– Vi är mycket glada över det 
ökande förtroendet som Arla Foods 
ger oss. Den här typen av åtagande 
passar oss som handen i handsken. 
Våra kvalitetssäkrade arbetsmetoder 
säkerställer att en komplex driftsätt-
ning av Arlas system sker smidigt och 
korrekt under de korta och kritiska 
idrifttagningstillfällena, säger Robert 
Majanen affärsenhetschef på Prevas 
AB. * 

Prevas utvecklar ett nytt modernt styrsystem till 
Arla Food. Leveransen beräknas vara fullständigt 
genomförd i december 2013. Ordervärde ca 14 Mkr.

         FÖR OSS ÄR DET VIKTIGT ATT 
INVESTERA FÖR FRAMTIDEN, INTE 
MINST I SVERIGE, FÖR ATT GÖRA 
SKILLNAD OCH ERBJUDA MERVÄR-
DEN FÖR KUNDER, KONSUMENTER, 
MJÖLKBÖNDER OCH MEDARBETARE. 
PREVAS HAR BÅDE KOMPETENS 
OCH ERFARENHET AV LIKNANDE 
IT-PROJEKT. Jörn Skovhauge, Arla

Arla Food
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LARS-JØRGEN THORESEN har jobbat på Borregaard sedan 1989 och var med som 
använ dare och operatör när Prevas produkt Mikon infördes 1996. En av hans första 
uppgifter med Mikon var att samordna arbetet med integrationen Mikon och affärs-

systemet SAP. I början användes Mikon bara inom den del av Borregaard som förädlar cellulosa och 
då främst till uppföljning och spårning. Idag används produkten i allt fler delar hos Borregaard och 
även för att styra processerna. Detta efter att funktioner för att framställa rapporter tillkommit.  
Rapporterna baseras på produktionsdata från en PI-databas (Produktions Information) där mät-
värden samlats.
–  I början gjorde vi mycket utveckling av systemet genom att konfigurera det själva. Det gör vi fortfa-
rande men vi tar även in Prevas vid större projekt. Det är en fråga om kapacitet. 

Processinformationssystemet Mikon är flexibelt och vi är nöjda med supporten från Prevas, också 
vad gäller lyhördhet när vi önskat oss nya funktioner till drift och konfiguration. Det är en fördel med 
att anlita en lokal och inte så stor verksamhet som Prevas som systemleverantör, säger Lars-Jørgen 
Thoresen, chef för system och gränssnitt, till Tech Trends.

Vid installation var systemet baserat på Unix, 2005 portades det till Windows. Borregaards system 
baseras på runt 10 000 mätpunkter på olika ställen i produktionsprocessen. Dessa samlas i en PI-
databas som Mikon i sin tur sammanställer data från. Mikon-systemet får även input från manuella 
tester i laboratorier. Inom kort ska antalet mätpunkter vara uppe i runt 15 000.

Idag används Mikon både för att ta fram rapporter om produktion, vattenförbrukning, utsläpp 
och energiförbrukning till de myndigheter som gett Borregaard koncession för en viss mängd utsläpp. 

Rapporterna som Mikon producerar är bland annat flytande medeltal från de senaste timmarna, 
dagarna eller veckor, månader och år. När Borregaard byggde ett nytt centralt kontrollrum 2010 var 
Mikon en central del av styrsystemen. 

Idag är Lars-Jørgen Thoresen chef för system och gränssnitt och berättar att både PI-databasen 
och Mikon utvecklats mycket som produkter sen 1996-talet då de installerades. Idag hade det inte 
varit nödvändigt med två separata produkter. 

Vad gäller framtiden bygger Borregaard mo-
deller för att införa Mikon i en ny del av fabriken 
för spray-torkning av lignin. Det finns också en 
process för att standardisera behandlingen av 
indata och automatisera produktionsrappor-
terna till SAP-systemet.

– Sen dyker det alltid upp projekt och nya 
behov. Så utvecklingen beror mycket på vilka 
fall och behov som dyker upp, säger Lars-Jørgen 
Thoresen.
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BORREGAARD ARBETAR VIDARE MED 

MIKON 3.2

ETT VIKTIGT HJÄLPMEDEL är olika typer av 
certifieringar inom kvalitet och miljö 
från internationella organisationer. Du 
måste ha ordning på dina processer. 
För när du väl fått en produkt god-
känd i ett land så måste du också 
kunna visa att alla förändringar du 
gjort skett på ett korrekt sätt. Annars 
tappar du automatiskt ditt godkän-
nande så fort du förbättrar produkten. 

En viktig beståndsdel i den godkända 
produkten är märkningen. Därför be-
hövs ett etiketteringssystem som följer 
de GxP-regler som styr industrin för 
läkemedel och medicinsk utrustning. 

– Versionshantering och spårbarhet 
på alla förändringar på etikettlayout 
och etikettdata är några av fördelarna 
med Prevas system Snitcher Medical, 
säger Jonas Edlund, systemansvarig 
för Snitcher Medical på Nobel Biocare. 
Historik på alla etiketter som skrivits 
ut från systemet, av vem och när, är en 
annan helt nödvändig funktion liksom 
stöd för granskning, godkännande och 
aktivering av etikettversioner.

Nobel Biocare har köpt en koncern-
licens av Snitcher Medical, som täcker 

Nobel Biocares globala produktions-
platser såväl som platsen för forskning 
och utveckling samt externa leverantö-
rer.  Systemets serverbaserade arkitektur 
underlättar den globala etiketthante-
ringen då Nobel Biocare kan designa 
alla etiketter centralt och sedan förse 
de interna produktionssiterna med 
aktiverade etiketter och styra vilka 
etiketter som de externa användarna 
ska ha behörighet att skriva ut. 

–  De externa leverantörerna kan 
sitta i USA eller Europa. Kommunika-
tionen sker via Internet och skyddas av 
VPN-kryptering, 
berättar Jonas 
Edlund.

Genom att den 
nya versionen av 
systemet är inte   -
grerat med 
Micro softs Active 
Directory under-
lättas användarad-
ministrationen. En 
integration med 
Nobel Biocares 
affärssystem ger 
säker orderstyrd 
etikettproduktion. 
Variabel batchdata 
som till exempel 

batch-nummer och utgångsdatum 
tillförs etiketten automatiskt. 

En annan fördel är att den nya 
versionen av Snitcher Medical kan 
hantera 2D-streckoder, DataMatrix. 
De kan innehålla data om produkttyp, 
ursprungsland, batch-nummer, tillverk-
ningsdatum och bäst före-datum. 

– DataMatrix-koderna ger stora 
fördelar när det gäller att få med 
mycket information på liten yta och att 
använda dessa i sin märkning skapar 
förutsättningar för att kunna möta 
framtida spårbarhetskrav, säger Ulrika 
Magnusson på Prevas. 

Jonas Edlund på Nobel Biocare 
håller med:

– Det är en viktig service till våra 
kunder att märka med DataMatrix och 
följa GS1 standard för dataformat. Det 
ger oss marknadsfördelar, fyller han i.

Jonas Edlund berättar att han trivs 
bra med Prevas som leverantör. 

– Prevas har varit lyhörda för våra 
behov och vi har haft ett långt och 

givande samarbete. 
Det ger struktur 
och kvalitet. Det 
är viktigt i de här 
projekten för att 
införa ett validerat 
system och behålla 
det validerade 
tillståndet trots att 
vi gör förändringar 
i systemet kontinu-
erligt. 

– Vi är också 
glada att få arbeta 
med Nobel Biocare 
som är en aktiv 
kund. Det har 
gett oss mycket 

deT Är inGen sLUMP aTT DEN 
MEDICIN TEKNISKA BRANSCHEN  
ÄR HÅRT KONTROLLERAD. fÖr aTT  
få sÄLJa Medicinsk UTrUsTninG 
krÄvs GodkÄnnande från sTaTLiGa 
MyndiGheTer i oLika LÄnder. 

CASE

bra feedback på hur vi kan förbättra 
produkten Snitcher Medical, säger 
Ulrika Magnusson, produktledare på 
Prevas i Karlstad där Snitcher Medical 
utvecklas.

Det hus där Nobel Biocare har 
sin tillverkning i Karlskoga byggdes 
på 1960-talet som en tvättinrättning 
åt  Bofors. På den tiden var de olika 
Nobelindustrierna nästan synonyma 
med Karlskoga. Här har Nobel Biocare 
haft sin tillverkning sedan 1983. Först 
i Bofors regi, sen blev namnet No-
belPharma. Det nuvarande namnet 
har hängt med sedan andra halvan av 
1990-talet.

– Trots att det bara är ett fåtal och 
ganska olika firmor som fått behålla 
ordet Nobel i namnet ser många i 
staden oss fortfarande som samma 
företag i grunden, berättar Jonas.

Det märks att han är stolt över 
företagets produkter. 

– Ska vi leva länge måste vi ha fung-
erande tänder. Att inte kunna tugga 
maten är förödande för hälsan. Våra 
magar behöver jobba och för det krävs 
tuggad mat. Lever du bara på soppa 
och liknande slutar magen att fungera 
efter ett tag, säger han.

Nobel Biocare tillverkar en mängd 
olika typer av titanskruvar för att tan-
dimplantat ska gå att fästa i munnen.

– Även om patienten varit tandlös 
länge och käkbenet mjukats upp så 
har vi en skruv som kan skruvas upp 
genom käkbenet, genom bihålorna och 
fästas i okbenet, berättar Jonas.

Den skruven är 52 millimeter lång. 
Om du står inför att få en halv decime-
ter lång skruv monterad i ditt huvud är 
det viktigt att tillverkaren har koll på 
sina processer. Mycket viktigt. *

NORSKA BORREGAARD – VÄRLDENS MEST AVANCERADE 
BIORAFFINADERI – HAR SEDAN 1996 STOR NYTTA AV PREVAS 
SYSTEM MIKON. DÅ FRÄMST SOM ETT RAPPORTERINGSSYS-
TEM. IDAG ANVÄNDS MIKON ÄVEN FÖR STYRNING OCH ÄR EN 
CENTRAL DEL I FÖRETAGETS NYA KONTROLLRUM.

FAKTA: BORREGAARD

Borregaard, som är en del av Orkla, är världens mest avancerade bioraffinaderi som bland 
annat tillverkar avancerade och miljövänliga biokemikalier, biomaterial och bioetanol som 
kan ersätta oljebaserade produkter.  

Mikon är en standardprodukt, implementeringen sker genom konfiguration. Borregaard 
började använda Mikon 1996 och kör i dag version 3.2. Prevas utvecklar just nu en 
molnversion av Mikon som ska erbjudas som en molntjänst. Den första molnversionen 
ska vara av typen privat moln och alltså installeras lokalt ute hos kund. Den väntas 
vara klar till slutet av året.

Lars-Jørgen Thoresen
MANAGER 
SYSTEMS AND INTERFACES, BORREGARD

TEKNIKSmarta etiketter 

utvecklar 

Nobel Biocare 

VERSIONSHANTERING OCH 
SPÅRBARHET PÅ ALLA FÖR-
ÄNDRINGAR PÅ ETIKETTLAY-
OUT OCH ETIKETTDATA ÄR 
NÅGRA AV FÖRDELARNA MED 
PREVAS SYSTEM SNITCHER 
MEDICAL, SÄGER JONAS 
EDLUND, SYSTEM ANSVARIG. 
JONAS EDLUND

Jonas Edlund
SYSTEMANSVARIG
SNITCHER MEDICAL

Ulrika Magnusson
PRODUKTLEDARE
PREVAS KARLSTAD
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OLIKA TYPER AV sprängämnen förekommer vid terroristattacker. 
Att öka säkerheten vid hantering av sprängämnen är därför en 
prioriterad fråga inom den Europeiska Unionen. Det är nödvän-
digt att företag som tillverkar och hanterar explosiva varor har 
ett system för spårning av varorna, så att de när som helst kan 
fastställa var en vara befinner sig och vem som var den senaste 
officiella ägaren. En förutsättning för att kunna underhålla  
korrekta och fullständiga register över explosiva varor inom 
hela distributionskedjan är att varje individuell vara förses med 
en identitetsmärkning, samt att varje aktör i samtliga led har ett 
system som kan hantera varorna på individnivå. Det möjliggör 
att man kan identifiera och spåra explosiva varor från produk-
tion fram till slutförbrukning.  

Företaget Orica i Gyttorp framställer och handlar med olika 
typer av sprängmedel för civilt bruk, såsom bulksprängämnen, 
tändmedel och olika typer av patronerade sprängämnen. Kö-
parna är främst entreprenörer, gruvbolag och sammansättnings-
fabriker i hela världen.

Mats Eurén är Prevas projektledare mot Orica vid införandet  
av spårbarhetssystemet.

– Orica var mycket nöjda med vår förstudie och valde att 
fortsätta sitt samarbete med oss. Utgående från Prevas MES-
plattform utvecklade vi i tätt samarbete med Orica, och utifrån 
förstudien, ett koncept med fokus på likformighet med avseende 
på bilder och funktion. Allt för att förenkla för slutanvändarna 
och öka flexibiliteten. Orica har också lyckats bra med att inte 
bara fokusera på teknik och funktion, utan har också varit noga 
med att involvera personalen vid genomförandet. Arbetsproces-
sen har löpande utvärderats i syfte att få maximal acceptans 
från slutanvändarna och därmed bättre nytta med systemet  
i framtiden.  

Systemet kommer successivt att användas i hela fabriken. I 
dagsläget har man rullat ut systemet till en pilotlina inom varje 
produktionsavsnitt, med gott resultat. Arbetet går nu vidare 
med att anpassa produktionsutrustning samt att implementera 
systemet på parallella produktionslinjer inom varje avsnitt. 
Målet är att ha allt klart till kommande årsskifte, och därmed få 
några månaders marginal tills dess den nya lagstiftningen träder 
i kraft. Således är systemet i stort sett färdigställt funktionellt 
sett och Orica kan jobba vidare i sin egen takt med ombyggnad 
av maskiner, utbildning av personal samt uppdatering av arbets-
instruktioner etc. 

Idag omfattar systemet för Oricas del allt ifrån märkning 
av  färdigmonterade sprängkapslar (inklusive tändtråd/slang), 
askar med 60 stycken sprängkapslar (halvfabrikat) ända upp 
till en lastpall med 32 kartonger. Märkningen är baserad på en 
site-kod och ett serienummer. Fabriken i Gyttorp har tilldelats 
sin site-kod av MSB,  medan serienummerintervallen hanteras 
internt inom Orica. Produktinformation samt produktionsorder 
från företagets ERP-system läses över till spårbarhetssystemet. 
När sedan produktionen skall starta kallar maskinoperatörerna 
upp aktuell order via en panel-PC för att styra utskrift av etiket-
ter samt för produktionsrapportering. För varje produkt skrivs 

SPRÄNGÄMNEN I FEL HÄNDER GÖR VÄRLDEN TILL 
EN ALLT FARLIGARE PLATS ATT LEVA PÅ. EU:S NYA 
SPRÄNGÄMNESDIREKTIV SOM, I SVERIGE, ÖVERVAKAS 
AV MSB (MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH 
BEREDSKAP)1 ÄR TILLSAMMANS MED PREVAS SPÅR-
BARHETLÖSNINGAR FÖR SPRÄNGÄMNESINDUSTRIN  
EN VIKTIG VÄG FRAMÅT. 

WWW
http://prevas.se/pressinformation_20111205.html

http://www.oricaminingservices.com/se/sv

Mats Eurén, Prevas ansvarige  
gentemot Orica.

Vi vill göra det enkelt 
för alla och framför allt 
för små entreprenörer.

foTnoT 1 föreskrifterna MsBfs 2010:3 införlivade 
ett eU-direktiv, 2008/43/ eG. syftet var 
att alla explosiva varor för civilt bruk ska 
kunna spåras från tillverkningen/importen 
till användningen, när som helst och var 
som helst i hela kedjan. källa organisatio-
nen för bergsprängningsentreprenörer och 
branschintressenter http://www.bef.nu/
nyheter/2012/sparbarhetsdirekti8

CASE

en etikett ut vilken operatören sedan kvitterar med 
hjälp av en skanner. I och med detta bygger ope-
ratören samtidigt en förpackningshierarki (utifrån 
produktbeskrivningen) där man håller reda på 
vilka individer som hamnar i en påse, vilka påsar 
som hamnar i en kartong osv. Tar man upp en 
enhet ur en kartong kan man direkt se vilka andra 
systerenheter som finns i samma kartong. Man 
kan följa hela hierarkin uppåt likväl som nedåt. 
Kartongen ställs därefter på en pall, varefter  en 
palletikett matas ut när pallen är fylld. När denna 
etikett applicerats och verifierats levereras all data 
om pallen och dess innehåll till affärssystemet. 

I en förlängning kommer ytterligare en del av 
produktionen att innefattas, nämligen sprängme-
del som levereras i småsäck och storsäck. Prevas 
kommer då även att utveckla ett direkt interface 
mellan spårbarhetsystmet samt produk-
tionsutrustningen i form av transportörer 
samt patteteringsrobotar.  Sprängämnes-
direktivet träder i kraft för producenter i 
april 2013 och 2015 för slutanvändare. Det 
sistnämnda kommer att realiseras genom 
att distributören får krav på sig i sin tur, att 
hålla ordning på vilken slutkund som köpte 
varan. Varje steg i försäljningsprocessen ska 
vara spårbar. 

- Vi vill göra det enkelt för alla och 
framför allt för små en-
treprenörer. Många små 
entreprenörer använder 
sprängämnen vid exem-
pelvis väg- och husbyg-
gen. I höst avser vi att 
erbjuda en molntjänst 
i form av en mobil-app. 
Entreprenören köper ett månadsabonnemang och 
använder sin telefon till att rapportera hur mycket 
de sprängt, när osv. Därefter hamnar all data i en 
databas hos Prevas, avslutar Mats Eurén.

En operatörsbild i Prevas system som 
används i produktionen hos Orica.

anvÄnder Prevas
spårbarhetssYsteM

MINING serVICes
OrICa 
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I DET HÄR FALLET gäller det företag som 
tillverkar produkter som är antingen 
ett läkemedel, medical device eller en 
aktiv substans till ett läkemedel. Den 
industrin lyder under myndighets-

krav som brukar benämnas som Good Practice-lagar. Det 
mest kända området är GMP som står för Good Manu-
facturing Practice. Varje marknad har sina regelverk. Den 
amerikanska marknaden styrs t ex av FDA medan EU har 
motsvarande regelverk.

Validering är den process som krävs för att uppnå ett läge 
då man har bevisat att det datoriserade systemet är lämpligt 
och säkert för avsedd användning, och dessutom överens-
stämmer med de regulatoriska krav som är relevanta för 
systemet. Validering handlar också mycket om att behålla 
det validerade läget under hela det datoriserade systemets 
livscykel. Vanligen används en modell där systemets krav, 
funktion och design specificeras och sedan verifieras med 
lämpliga verifieringsaktiviteter. 

Det är alltid det reglerade företaget som är ansvarigt för 
att systemet är validerat, men validering blir ändå aktuellt i 
alla leveranser som Prevas gör till den här typen av industri.
Ulrika Magnusson, som i grunden är systemvetare, har 
mer än tio års erfarenhet av att leda projekt och validera 
IT-system inom läkemedels- och medicintekniska industrin. 
Hon har en djup kunskap om de specifika krav branschen 
ställer på spårbarhet, säkerhet, dokumentation och kvalitet. 

– Kunderna blir hårt granskade av myndigheter och hittas 
brister i valideringen får företaget en varning eller i värsta 
fall förbud att sälja sina produkter. När jag jobbar med vali-
dering är det viktigt att hjälpa kunden att avgöra vad som är 
rätt nivå på valideringsarbetet, bl a utifrån riskanalyser. Det 
är också av stor betydelse att vi som leverantörer utformar 

vår dokumentation på ett sådant sätt att det kan utnyttjas 
i valideringsarbetet. När det gäller validering finns det inga 
bestämda ramar och det är lätt hänt att kunden i sin iver att 
uppfylla myndighetskrav fastnar i för mycket dokumenta-
tion som tar fokus från andra viktiga kvalitetssäkrande akti-
viteter. Det gäller att genomföra en effektiv validering, både 
i betydelsen låg kostnad och hög tillförlitlighet. Senare tiders 
lättrörliga, s k agila systemutvecklingsmetoder där krav och 
funktion inte detaljstyrs från början utan stegvis implemen-
teras och utvärderas, ställer också nya krav på validerings-
arbetet. För bevisföringens skull används den traditionella 
V-modellen, men den får genomlöpas flera gånger under pro-
jektet, på lämpliga delmängder av funktionaliteten, och med 
en blandning av testmetoder, säger Ulrika Magnusson. 

Ulrika Magnussons valideringsexpertis ligger helt i linje 
med Prevas ledstjärna: “Innovation för tillväxt”. 

– Med insikter om 
effektiv validering spar 
våra kunder pengar 
och får bättre system. 
Mitt uppdrag är att 
kunna de nya rönen 
inom validering så att 
vi tillsammans lägger 
tid på rätt aktiviteter 
som verkligen kvalitets-
säkrar systemen, inte 
bara skapar dokumen-
tation. Det bidrar till 
kundernas tillväxt och 
gör dem mer konkur-
renskraftiga, säger 
Ulrika. *

KUNSKAP 
OCH PASSION  

ULRIKA MAGNUSSON FRÅN KARLSTADKON-
TORET ÄR PREVAS SENASTE SPECIALISTUT-
NÄMNING. HON ÄR EXPERT INOM OMRÅDET 
VALIDERING AV DATORISERADE SYSTEM 
I GXP-REGLERAD INDUSTRI.

INNOVATION FOR GROWTH
www.prevas.se

Ulrika
Magnusson
VALIDERINGSEXPERT
DATORISERADE SYSTEM
I GXP-REGLERAD 
INDUSTRI

SPECIALIST

Sedan en tid tillbaka har Prevas öppnat 
dörren internt för en ny karriärväg: 
tekniska specialister. Att bli utnämnd 
innebär att man har spjutspetskompe-
tens inom teknikområden där Prevas 
verkar och ser en stark framtid. Som 
diplomerad teknikspecialist ägnar man 
sig åt att driva utvecklingen inom sitt 
område framåt. 

NYKARRIÄRVÄG


