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Grön läkemedelsproduktion  

– är det möjligt? 
 
 

1. Goda förutsättningar finns 
 - AZ etiska regler 
 - Bred kompetens inom företaget 
 
2. Grön läkemedelsproduktion 
 - Green chemistry 
 - Miljöarbete under utvecklingen av 

tillverkningsmetoder 
 - Gränsvärden för riskhantering av 

läkemedelsutsläpp  vid tillverkning (ERC) 
 
3. Kontraktstillverkning av läkemedelsproduktion 
 - Samarbete och kontroll av leverantörer 
 
4. Green drug design 
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Det är obligatoriskt att följa 

dessa etiska regler och 

policies. 

 

Tillsammans utgör de 

ramverket för ett enhetligt 

och ansvarsfullt agerande 

som garanterar att 

AstraZeneca även i 

fortsättningen kommer att 

vara ett företag som 

samhället uppskattar och 

respekterar och som vi alla 

är stolta över att arbeta i. 

 

David R. Brennan VD 

 



 

   AstraZenecas forskning i Sverige…  
 

 

 

  AstraZeneca sysselsätter fler än 1000 disputerade forskare i 

 Sverige.  

 

  Som jämförelse kan nämnas att KTH har 700 disputerade   

 forskare. På Karolinska Institutet är motsvarande siffra 

 1700.  

 

  Antalet FoU-verksamma med forskarutbildning i företag i 

 Sverige är totalt 5 000.  

 

  AstraZeneca sysselsätter 3500 ingenjörer och personer med 

 universitets- och högskoleutbildning.  

 

http://images.google.se/imgres?imgurl=http://t00b.blogg.se/images/2007/flaggan_1189062761_390683.jpg&imgrefurl=http://t00b.blogg.se/category/politik.html&usg=__L1GoUxbl90CJN_shBHoeQoebY5k=&h=323&w=330&sz=13&hl=sv&start=5&itbs=1&tbnid=oRNFCdPH6Z3fQM:&tbnh=116&tbnw=119&prev=/images?q=svensk+flagga&hl=sv&sa=N&gbv=2&ndsp=18&tbs=isch:1
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AstraZeneca har ett eget miljölaboratorium 



 Substansers egenskaper 

 Tillverkning och 

utsläppshantering 

 Miljöpåverkan 

Brixhams miljölaboratorium har ca 80 forskare och 

mycket bred kompetens inom miljöområdet 



Grön läkemedelsproduktion – är det 

möjligt? 
 
 

1. Goda förutsättningar finns 
 - AZ etiska regler 
 - Bred kompetens inom företaget 
 
2. Grön läkemedelsproduktion 
 - Green chemistry 
 - Miljöarbete under utvecklingen av 

tillverkningsmetod  
 - Gränsvärden för riskhantering av 

läkemedelsutsläpp  vid tillverkning (ERC) 
 
3. Kontraktstillverkning av läkemedelsproduktion 
 - Samarbete och kontroll av leverantörer 
 
4. Green drug design 
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”Green Chemistry” / ”Sustainable 

Chemistry”  

 

 

 

Grön kemi är ett tänkesätt som innebär att kemiska 

föreningar och tillverkningsmetoder bör designas så att de 

är så miljövänliga som möjligt.  

 

 

Grön kemi syftar till att  

 

- minimera avfallsmängd och energikonsumtion 

 

- kemikalier och reaktioner designas så säkra som möjligt 

 

- kemiska substanser som tillverkas ska ha låg toxicitet och 

vara bionedbrytbara 

 

12 Principles of Green Chemistry. Paul T Anastas and John C Warner, Green Chemistry: Theory and 

Practice,Oxford University Press, New York 1998.  U.S.EPA 



Industri 
Avfall (kg/kg 

produkt) 

Oljeraffinering ca. 0.1 

Bulkkemikalier <1 to 5 

Finkemikalier 5 to >50 

Läkemedel 25 to >100  

R. A. Sheldon, Chem. Ind., 1997, 12 – 15. 

Läkemedelsindustrin genererar stora 

mängder avfall (25-100 kg/kg produkt)  
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Reaktionsschema för Omeprazole (Losec): 

Omeprazole 

*Roger A. Sheldon, Green Chem., 2007, 9, 1273-1283 

Förorenat 

vatten 

28% 

Övrigt 

14% 

Reagens 

9% 

Lösnings-

medel 

49% 

Generell ungefärlig 

fördelning kemikalieavfall* 

Varför är det så svårt att minska mängden avfall? 
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Tid (år)  

1. Substitution – byt ut farliga kemikalier 

2. Minimization – minimera mängderna 

3. Render harmless – oskadliggöra  

Chemistry/ 

Pharma- 

cology 

Phase I Phase II Phase III 
New drug 

application 

Cell & djur-  

studier Kliniska studier i människa 

Heathy 
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Lösningsmedel vatten reagens

Miljöarbete under utveckling av tillverkningsmetod 

Kg kemikalier/kg produkt 

Ett av AZ miljömål är att minska mängden avfall med 15 % (2010-2015) 



Följande information samlas kontinuerligt in… 

Number of Chemistry Steps X 

Number of Purifications Steps Y  

Number of Stages Z 

% Overall Yield XX %  

List of Solvents used A, B, C, D, etc 

List of materials used in the process with 

known Environmental issues 

a, A, b, D, etc 

Overall kg solvent/kg product e.g. 100 kg/kg product.  

Overall kg water/kg product e.g. 50 kg/kg product.   

Overall kg input material (excluding water and 

solvent)/kg final product 

 

e.g. 10 kg/kg product.   

 
Total kg material used/kg final product  

(sum of 3 boxes above) 

 

160 kg/kg product.  

 

Projected Peak year tonnage 

 

e.g. 2 tpa (upside prediction) 

 
Other comments 

 

Is the best available technique used? 

 

kg? 

Farliga kemikalier? 

Finns bättre 

teknik? 

kg? 

Återvinning av lösningsmedel? 



Green Chemistry Network inom AZ 

Pharmaceutical 

development 
utvecklar 

tillverkningsmetoder  

Essential SHE - 
vår miljöavd 

Discovery 
Designar nya 

läkemedel 

• Utbildning av kemister i Grön Kemi 

• Ta fram guider och rekommendationer:  

”Solvent selection guide”,  “Acid and 

Bases”,  “Substance avoidance 

database” , “Chemical removal tool” 

• Utvärdera nya ”gröna” tekniker 



 

ERC = Gränsvärden för utsläpp av läkemedelssubstans 

 

Den koncentration av ett läkemedel som inte förväntas  

orsaka skadliga effekter i miljön 

 

Vattenlevande organismer Rovdjur Människa 

AstraZenecas riskhantering av 

läkemedelsutsläpp vid tillverkning (ERC – 

Environmental Reference Concentration)  
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Grön läkemedelsproduktion – är det 

möjligt? 
 
 

1. Goda förutsättningar finns 
 - AZ etiska regler 
 - Bred kompetens inom företaget 
 
2. Grön läkemedelsproduktion 
 - Green chemistry 
 - Miljöarbete under utvecklingen av 

tillverkningsmetod 
 - Gränsvärden för riskhantering av 

läkemedelsutsläpp  vid tillverkning (ERC) 
 
3. Kontraktstillverkning av läkemedelsproduktion 
 - Samarbete och kontroll av leverantörer 
 
4. Green drug design 
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Utsläpp av läkemedel från 

produktionsanläggningar kan skada miljön i 

utvecklingsländer… 

 

Vad gör AstraZeneca? 



Våra etiska regler 

säger… 
 

”AstraZeneca ska ställa samma 

krav på sina leverantörer som vi 

skulle ha på oss själva om vi 

tillverkade produkterna.” 



Ett verktyg för leverantörsutvärdering:  

ISEP – Integrated Supplier Evaluation Protocol 

• Sedan 2001 utför AstraZeneca regelbundna 

inspektioner av tillverkare. 

• Med ISEP-processen avser vi att 

- Säkerställa att vi samarbetar med leverantörer som 

tillämpar etiska regler som överensstämmer med 

AZ’s 

- Identifiera och stödja förbättringsarbeten mellan AZ 

och leverantören 

 



• ISEP innefattar bland annat utvärdering av 

- Leverantörens egna system och organisation 

- Hantering av process och utsläpp 

 

•Kommersiella, legalt bindande avtal  
 

- Förbättringsplaner 

 

- Årliga summeringar av mängd avfall och 

energikonsumtion, gemensamma mätningar av aktiv 

substans i utströmmar 

 

- Kommunikation om incidenter 

 



 

 

- Överenskommelse runt ett förbättringsprogram 

innan avtal skrivs med leverantören 

 

- Uppföljning och support 

 

- Som sista utväg avbryts samarbetet 

 

Vad händer när en leverantör  

inte lever upp till AstraZenecas  

förväntningar? 



Grön läkemedelsproduktion – är det 

möjligt? 
 

 

1. Goda förutsättningar finns 

 - AZ etiska regler 

 - Bred kompetens inom företaget 

 

2. Grön läkemedelsproduktion 

 - Green chemistry 

 - Miljöarbete under utvecklingen av tillverkningsmetod 

 - Gränsvärden för riskhantering av läkemedelsutsläpp 

    vid tillverkning (ERC) 

 

3. Kontraktstillverkning av läkemedelsproduktion 

 - Samarbete och kontroll av leverantörer 

 

 

4.  Green Drug Design 
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Grön läkemedelsdesign –  

är det möjligt? 

Var står vi idag?  

 

Två centrala frågor: 
 

Kan vi designa ”gröna läkemedel” (nedbrytbara som 

inte orsakar skada i miljön i de halter de förekommer)? 

 

Kan vi utvärdera läkemedel korrekt i detta perspektiv 

och förutse icke önskvärda egenskaper? 
 

 



Greener drug design Förbättrade och 

tidigare testmetoder Ekofarmakovigilans 

Discovery Development Product use 

•  Definiera ”Green Drug 

Products” 

•  Identifiera metoder att 

förutsäga vilka kemiska 

egenskaper som är 

viktiga i detta 

sammanhang 

• Säkerställa att vi samlar 

in och utvärderar nya, 

relevanta data. 

• Vid behov uppdateras 

miljöriskbedömningen 

• Tidigare screening 

under utvecklingsfasen 

•  Mer riktade studier 

beroende på 

verkningsmekanism och 

kunskap från tidig 

utvecklingsfas. 

http://imagebank.ca.astrazeneca.net/imagedetails.asp?id=1500&pg=41
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Tack! 


