Av Anne Nilsson, www.argentum.se, juni 2010

Fresenius Kabi: ”Vi litar fullt ut på Argentums
kemikaliekompetens”
Här intervjuas Elisabeth Lindskog, miljösamordnare på Fresenius Kabi AB:s två svenska
fabriker i Brunna och Uppsala, om kemikalier och samarbetet med Argentum.
Varför är det viktigt att arbeta med kemikaliefrågor just för er?
– Vi är ett läkemedelsföretag, tillika ett kemikalieföretag, som både är inköpare och producent
av kemiska produkter. I den egenskapen omfattas vi av en hel del regler kring just kemikalier
som i sig är ett väldigt lagstiftningsstyrt område.
Vilken konkret nytta har ni av samarbetet med Argentum?
– Det förenklar vårt arbete med kemikaliehanteringen. Argentum har goda kunskaper om
kemikalielagstiftningen och kemikaliefrågor i stort. När vi tidigare var ett större företag och
tillhörde Pharmacia hade vi egen kemikaliekompetensen. Men nu när vi har splittrats upp i
många olika bolag har också miljöfunktionen splittrats upp, så att vi inte längre kan hålla kvar
den interna kompetensen. Därför måste vi köpa in den. Argentum har även utvecklat ett bra
databasprogram som passar oss.
Varför har ni valt att jobba tillsammans med just Argentum?
– Vårt samarbete började redan för runt tio år sedan. Då låg vi i startgroparna för att ta fram
ett nytt och användarvänligt datasystem för kemikaliehantering, som skulle förenkla vårt
arbete. Argentum erbjöd framför allt ett bra koncept för just kemikaliedatabaslagring och ett
system för att göra enkla redovisningar till myndigheterna. Det var början på vår resa
tillsammans.
Hur upplever ni bemötandet från Argentums sida? Deras engagemang? Deras
kompetens inom kemikalieområdet?
– Vi får ett gott bemötande. Engagemanget är det heller inget fel på. De följer till exempel
upp hur det går för oss kunder. Argentum är också kunniga inom området. Jag kan däremot
själv uppleva att det är svårare från vår sida att hinna med att ställa dem alla frågor, som vi
skulle behöva ha svar på, för att använda dem på er riktigt effektivt sätt. Jag försöker därför få
mer tid och resurser, så att deras arbete ska kunna förenkla vår kemikaliehantering ännu mer.
Vad tycker ni Argentum kan bli ännu bättre på?
– Kommer inte på något direkt, Argentum motsvarar mina förväntningar just nu.
Skulle ni vilja rekommendera andra medelstora och stora organisationer att använda
Argentum i sitt kemikaliearbete? Motivera.
– Ja, visst! Jag har också gjort det någon gång, men då har de sagt att de har egna system som
räcker till. Sedan handlar det om att ska man byta till ett nytt system i sin organisation kräver

det en lång inkörningsprocess för att lära upp folk. Personligen tycker jag ändå att vi har gjort
ett väldigt bra val när vi valt Argentums system.
Hur ser ni på ert framtida samarbete med Argentum? Kan ni tänka er att utöka
samarbetet inom kemikalieområdet?
– Jag tror att det kan komma att utökas. Det är EU:s nya kemikalielagstiftning Reach och
många andra nya regleringar som styr. Jag tror också att det kommer krav på att man ska ha
säkerhetsdatablad även för läkemedel. Idag krävs det generellt sett inte för läkemedel, som är
undantagna av kemikalielagstiftningen. Men sådana tongångar börjar höras. Vissa länder har
redan krav på det. Beroende på lagstiftningstakten kan vårt samarbete med Argentum komma
att breddas.
Varför har ni valt att lägga över uppgiften att ta fram säkerhetsdatablad för era
egentillverkade läkemedelsprodukter på Argentum?
– För vissa av våra läkemedel som innehåller riktigt miljöfarliga ämnen måste vi ha
säkerhetsdatablad. I och med att vi redan hade en kontakt med Argentum och kände till att de
kunde hjälpa oss med detta, har vi lagt över den uppgiften på dem. Jag litar fullt ut på deras
kompetens inom kemikalieområdet. Jag hoppas verkligen att de vill behålla den hos sig.
Annars måste vi söka upp andra leverantörer på området. Tidigare, under Pharmacia-tiden,
hade vi en anställd som var helt specialiserad och bara jobbade med kemikaliefrågor.
FAKTA/Fresenius Kabi AB
Verksamhet: Fresenius Kabi är ett globalt, marknadsledande företag specialiserat på klinisk
nutrition, infusionsterapi och medicinsk teknik. Bolaget ingår i den tyska Freseniuskoncernen. Under mottot ”Caring for Life” sätter Fresenius Kabi människan i centrum, som
patient, kund och medarbetare. Huvudkontor och marknadsbolag är baserat i Uppsala och där
ligger även produktionsanläggningen för intravenösa näringslösningar. Därutöver finns en
produktionsanläggning för råvarutillverkning av bland annat äggfosfolipider i Brunna,
Kungsängen.
Huvudkontor: Uppsala
Vd: Christoph Funke
Antal anställda: 850
FAKTA/Samarbetet med Argentum
Fresenius Kabi är såväl en kemikalieanvändare som kemikalietillverkare och är Argentumkund, i båda egenskaperna, sedan cirka tio år tillbaka. Argentum hjälper exempelvis till att
skapa säkerhetsdatablad för Fresenius Kabis samtliga läkemedel som kräver detta. Ett större
antal datablad har tagits fram från scratch – utifrån receptur samt lagar och regler. Dessutom
har Argentum i några fall översatt befintliga säkerhetsdatablad så att de ska kunna användas i
andra länder. I och med att Fresenius Kabi producerar just läkemedelsprodukter är kraven på
säkerhetsdatabladen extra hårda.
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