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Indledning 
 
I den farmaceutiske industri bliver der generelt gennemført studier og kvalificeringer, som 
vedrører temperatur. 
Dette sikrer at opbevaring og transport af temperatur følsomme varer har været i et kontrolleret 
miljø, hvor man via disse studier har tilvejebragt bevis for de fysiske forhold i rummet, 
produkterne er direkte påvirket på en række områder såsom holdbarhed, kvalitet og effektivitet, 
hvis de forhold som de skal opbevares under ikke overholdes, og monitoreres! 
 
Hvis områder skal monitoreres, hvor placerer man så eventuelle måle prober, såsom temperatur 
eller fugt sensorer? 
Fordelingen af luft og derigennem temperatur vil være unik for de enkelte rum, og det skal 
dokumenteres hvorledes disse forhold udvikler sig under forskellige brugsmønstre. 
 
Er området tomt, er det fuldt, afrimning, forandringer ved ind-/udgang osv. 
 
Dertil kommer så regenererings tid ved normal daglig anvendelse, varer tages ud, nye sættes ind, 
afrimning i frost skabe. 
 
Undersøgelsen skal også konkludere på hvor i området det varmeste og koldeste punkt er, og 
hvorledes de forholder sig til de designspecificeret krav for målesikkerhed, eller med andre ord 
den specificeret og accepteret MPE (Maximum Permissible Error). 
 
Så hvorfor mapper vi de kritiske områder? Fordi vi skal dokumentere: 
 

- Udvikling af området under normal brug 
- Placering af loggende udstyr 

 
I denne artikel forsøger vi at redegøre for hvordan og hvorfor man skal sikre sig ved hjælp af en 
dokumenteret proces i en protokol og efterfølgende en rapport at fremlægge bevis for hvor man 
har placeret sine monitorerende sensorer som logger data for at dokumentere områdets daglige 
drift og dermed sikkerheden for at produkter har opretholdt de krævet konditioner! 
 
Vi håber at artiklen giver læsere information og forståelse for hvorledes vi tackler og 
dokumenterer områders integritet i forholdet til de temperaturer som påvirker rummets brug. 
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Mapping studier 
 
Artiklen forklarer kort omkring studier for mapping af temperatur og fugt. 
 
Studier og distributions analyser 
Først vil vi forklare lidt om temperatur studier og herefter om forhold omkring distribution af 
temperatur og fugt! 
 
Hvorfor har du brug for at gennemføre temperatur studier for mapping? 
Hvis du er involveret i produktion, transport, opmagasinering eller distribution af medicinalvarer 
eller vaccine, så vil du have interesse i at vide en del mere om temperatur mapping. 
I alle disse tilfælde bliver din medicin bliver opbevaret i et indelukket område, såsom et 
lagerlokale, et kølerum, en temperatur styret lastbil, et køleskab eller en fryser.  
 
Når du har brug for sikre at temperaturer i sådanne områder er indenfor specificeret grænser, som 
for eksempel i et køleskab som skal være mellem 2-8 grader celsius, hvordan sikrer vi så at HELE 
området er imellem disse grænser? 
Varer opbevares på vilkårlige hylder inde i rummet, og hvordan kan vi sikre at uanset hvor i 
området vi opbevarer produkter, så er temperaturen imellem disse specifikke grænser. 
 
Der er som regel en måling som i et enkelt punkt måler den faktiske temperatur, den indbygget 
temperatur måler vil som regel være placeret i nærheden af den kølegivende kilde, som 
eksempelvis kan være et luftstyret system og sensoren vil derfor oftest være placeret i nærheden 
af det område hvor den kolde luft blæses ind! 
Denne sensor vil som oftest vise en temperatur i området at 5 grader, altså det styret temperatur 
som skabet er indstillet til at holde! 
Dette er dog absolut ikke et udtryk for den temperatur som er i hele skabet! 
 
Mange ting påvirker hvorledes temperaturen fordeler sig i skabet/rummet, de emner som 
placeres på hylder, alle hylder og hjørner, vil påvirke hvordan temperaturen fordeler sig i området. 
 
Hvordan kan du så forsvare/bevise overfor en inspektør at dine emner har været opbevaret 
indenfor grænserne? 
 
Hvordan kan du sikre at den sensor som er placeret i skabet, er et korrekt udtryk for den sande 
temperatur rundt om i området? 
 
Hvordan kan du forsvare variationer som påvirker området, hvad sker der når du åbner døren, 
hvordan påvirker afrimning temperaturen osv. 
 
Alle disse tvivlsspørgsmål og bevisførelse kan du besvare og dokumentere ved at gennemføre 
temperatur mapping!  
 



 

MAPPING WHITEPAPER; WWW.DJURHUUS-IT.DK RENÉ VESTERGAARD, CTO 

 

Hvordan gennemfører vi så vores studier? 
Et studie involverer dataopsamling af temperaturer fra kalibreret sensorer placeret i området 
igennem en variation af forskellige konditioner! 
 
Data opsamles over en længere periode, afhængig af krav til produktet. Data opsamles fra et antal 
sensorer placeret i området, fordelt rundt i området i forskellige højder! 
 
Testområdet dokumenteres i en skitse, som med indikationer viser placeringer af sensorer til 
registrering af data! 
Placering af sensorer i området afgøres af størrelsen på det område som skal mappes, men kan 
som overordnet princip fastsættes i 3 typer: 
 

1. Skabe som er £2 m3 
2. Områder op til £20m3 
3. Områder > 20m3 

 
For de 3 mulige områder evaluerer vi jævnfør et sæt regler, som vi indarbejder i vurderingen af 
antallet og placeringen af sensorer. 
 
Reglerne kan i overskrifter defineres som: 
 

1. De ekstreme områder skal studeres. 
2. Map i 3 dimensioner (x, y, z) 
3. Fokuser i store områder på hylder hvor der opbevares produkter 
4. Identificer variabler, døre, vinduer, sydvendte vægge, HVAC osv. 

 
Vores erfaring med fordelingen af temperaturer og fugt i områder indgår som en SME (Subject 
Matter Expert) vurdering, denne indeholdes og dokumenteres i mapping protokol & rapport. 
 
Hvordan implementeres de 4 regler så jævnfør de 3 typer af områder? 
 
Ekstremer vil være defineret som hjørner i de 3 dimensioner, altså der hvor 3 flader mødes, der vil 
temperatur og fugt være mest stillestående og dermed have størst variation i fordelingen af luft i 
området. (denne del vil være mest interessant i de 2 først defineret områder) 
Så ved vi fra de termiske love at kold luft naturligt vil ”falde” til bunds, og modsat vil den varme 
luft stige til top! 
 
Så skal vi i de store områder fokusere på de områder hvor der faktisk opbevares produkt, da 
datagrundlaget skal i forbindelse med disse områder skal være dækkende uden at sensor antallet 
stiger til et urealistisk antal (her vil regel 2 &3 være de mest vægtet) 
 
For alle områder skal der evalueres for variabler, og med stillingstagen til områdets brug så kan 
man indlejre en risiko baseret tilgang til områder såsom antallet af døråbninger, solens påvirkning, 
opbygning af HVAC-anlægget, som betjener området osv. osv. 
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Dette kan virke som en ganske stor opgave at evaluere hvor man så fysisk placerer sine sensorer 
og dokumenterer sit område, således at rummet kan forsvares at være monitoreret af 
temperaturer og fugt, på en måde som kan præsenteres ved inspektion for en auditør, hvor det 
fremgår at produktet har været opbevaret ved de defineret forhold. 
 
Vores erfaring og tidligere udførte mapping opgaver, giver selvfølgelig slutbruger en række fordele 
ved at genbruge en standard evaluering, for alle typer af områder og deres brug! 
 
Det er dog vigtigt at man som bruger af et område hvor temperatur og fugt er kritiske parametre 
for kvaliteten af produktet! 
Derfor retfærdiggøres beskrivelsen for forståelsen, mens implementeringen kan simplificeres 
væsentligt, alene baseret på genbrug og erfaring! 
 
Et rum eller et skab er jo trods alt ALTID opbygget på nogenlunde samme måde! Påvirkninger fra 
variabler er oftest nogenlunde ens og placeringen af området i forhold til ydre påvirkninger som 
sol på sydvendte facader. 
 
Derfor kan rationaler genbruges og dermed væsentlig nedsætte den tid der skal til at tage stilling 
til ovenstående, samt øge kvaliteten igen baseret på gentagne mappinger og evaluering af data, 
som har været anvendt i utallige inspektioner og som har bevist deres validitet! 
 
Med udgangspunkt i at vi nu HAR defineret placeringer af sensorer til mapping af området, så skal 
vi have defineret HVAD vi så skal have dokumenteret, for med sikkerhed at kunne ”stå på mål” for 
at den kontinuerlige monitorering af området i det valideret monitorerende system: 
 
Hvad vi tester: 

1. Test ved 0% belastning 
2. Test ved 60% belastning 
3. Test ved 100% belastning 
4. Døråbninger til simulering af normal drift, hvordan påvirkes området ved: 

a. ind- og udgang af større områder 
b. Åbning og lukning af døre på skabe 

5. Strømafbrydelse 
6. Opstartstest 

 
For pkt. 1-3, er det væsentligt at evaluere påvirkning af eventuelle afrimnings processer i frysere! 
 
Datalognings perioden er 100% afhængig af det tiltænkte produkt, som skal opbevares i det 
pågældende område! 
Perioder varierer fra dage og op til uger, dette fastlægges i samarbejde med produkt ansvarlige 
ved udarbejdelse af testprotokoller! 
 
Uanset om man mapper områder for temperatur, fugt eller begge, så vil det være altafgørende at 
de fysiske forhold som påvirker området skal være idriftsat og testet til et niveau der sikrer at 
området der mappes, er styret efter den tiltænkte funktion! 
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For off-the-shelve ”maskiner”, såsom køle-, fryse- eller klimaskabe vil enheden blot skulle være 
spændingsforsynet, hvorimod områder som er styret af eksterne decentrale anlæg, såsom HVAC, 
køleanlæg eller andre former til at kontrollere temperatur eller fugt (Be- eller Affugtere), skal være 
idriftsat og testet. 
Niveauet for hvornår det er ”sikkert” at gennemføre en mapping, vil kunne afklares i en 
risikobaseret tilgang til hvorvidt testniveauet er tilstrækkeligt til at opstart af mapping! 
 

 
Har du så brug for at mappe? 
 
Det super korte svar på dette spørgsmål: 
 

Hvis du har brug for at monitorere, så har du brug for at mappe! 
 
Men er det nu så simpelt? 
 
Der er en lang række af opgaver indenfor farmaceutisk industri, og for så vidt også indenfor 
fødevaresektoren, som alle vil være direkte påvirket af udviklingen af blandt andet temperatur og 
fugt. 
Langt de fleste vil egentlig være temperatur afhængige og knap så mange fugt! I vores erfaring så 
vil de fleste områder stille krav til en maksimal fugt grænse på 65% Rh, og dette kan 
risikoanalyseres til at være så høj en grænse, at mapping af fugt er irrelevant! 
 
Det efterlader temperatur i fokus, med det for øje, dog uden at negligere fugt, så vil vi fortsætte 
artiklen med fokus på temperaturer! 
 
Vi erfarer en lang række af kunder som udtrykker et ønske om ekspertise og rådgivning omkring 
mapping! Og igen også en lang række kunder som faktisk ikke er klar over de udfordringer som de 
står overfor når de konfronteres af en inspektion omkring validiteten af temperaturer i deres 
skabe eller områder hvor der som oftest foretages en kontinuerlig monitorering af forhold, men 
ikke kan forsvare om den eks. Temperatur som er logget i det FMS system som de nu engang har 
eller for den sags skyld den manuelle proces der sikrer at der jævnligt noteres den aflæste værdi 
på den interne sensor som eksempelvis et køleskab er forsynet med! 
 
Laboratorier, kliniske forsøg, test faciliteter, produktions faciliteter, pakkerier, transport, rækken 
af områder er lang! 
 
Vi er ikke eksperter i hvornår jeres produkt eller funktion påvirkes af uregelmæssigheder i 
fordelingen af forhold i området, vi kan blot sikre at jeres data er pålidelig og dokumenteret i det 
omfang som sikrer at i kan præsentere det ved inspektioner og med ro i sjælen kan efterlade et 
indtryk af at i ”har styr på det”! 
 
Impact på jeres produktion, opbevaring eller test kan være mangfoldig, måske vil det være 
produktets holdbarhed som kompromitteres, måske forringes API, måske passer tabletterne ikke i 
blister pakken, måske klisteret på labels ikke klistre ordentligt, måske, måske, måske… 
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Så retur til det korte svar! Hvis du har brug for at monitorere et skab eller et område og jeres 
impact asssements har konkluderet at kontinuerlig monitorering er nødvendig og kritisk, ja så skal 
du mappe området for at have nogen som helst idé om hvordan forholdene ar i dit skab eller 
område! 
 
Indrettet områder vil ALTID være pålagt krav om mapping, der findes ingen form for standard der 
kan påtrykkes et indrettet område! 
Derfor er disse ofte indlagt som en aktivitet som skal gennemføres! 
 
Køle-, fryse- og klimaskabe, forsøges ofte at standardisere, således at et skab af samme type vil 
fordele temperatur på samme måde! 
Til en vis grad er dette også muligt, så længe de indeholder eksakt samme slags udstyr, placeret på 
samme måde osv. 
Vi har dog på trods set utallige skabe af samme type, placeret i samme rum, købt på samme tid og 
alle af en høj kvalitet som er tiltænkt opgaven! Men dog alligevel ikke kunne leve op til 
kvalitetskrav, og hvor sensorer skulle placeres ganske forskelligt! 
 
Så har du brug for at mappe? Vi håber ovenstående giver et overblik, som hjælper jer til at vurdere 
om i har styr på jeres reguleret områder! Og som giver jer en bedre mulighed for at svare på dette 
spørgsmål. 
 
Temperatur vs. Fugt 
 
Som forklaret herover vil langt de fleste områder kunne fokusere på temperatur og knap så vigtigt 
omkring fugt! Enkelte vil dog være særligt afhængige af at kontrollere og monitorere for fugt, og 
så vil mapping selvfølgelig give et ganske fornuftigt indblik i hvordan relativ fugt fordeler sig i 
området! 
 
Områder som særskilt har brug for at monitorere og mappe for fugt vil være områder, som for 
eksempel håndterer medicinalprodukter i pulverform.  
Det kunne være tabletfabrikken, som blander pulver og presser det til tabletter, for herefter at 
pakke det i blister pakker. Skulle fugten her stige over et vist niveau, ja så vil tabletten udvide sig 
og ikke længere passe ned i blister pakken. 
 
Fugt forplanter sig i luft i et højt tempo og fugt vil derfor ofte kunne ses, som forholdsvis ens målt 
over hele området så længe temperaturen forbliver kontant, den afgør direkte mængden af vand 
der kan indeholdes, hvis man ser på det relativt! 
Jo varmere luft er, jo mere fugt kan den indeholde, og derfor vil den relative fugt ved 20°C, være 
lavere end hvis luften var 5°C. 
 
Med disse forhold i mendé, så skal man overveje hvorledes fugt påvirkes i eksempelvis 
køleområder, herunder kølerum, fryserum, skabe og lignende, af den grund, som netop er belyst! 
Når døre åbnes ind til kolde områder, så vil den kolde luft blive påvirket af det opadliggende 
varme område. 
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Den koldere luft vil ganske simpelthen tiltrække fugt fra den varmere luft, og dermed vil den 
relative fugt i kolde områder stige. 
Det er ikke ualmindeligt at den målte relative fugt i kølerum og lignende ligger på op mod 
100%Rh! 
 
Vi anbefaler derfor at man i kolde områder (eks. Kølerum) mapper for fugt for at få et klart billede 
af hvordan den udvikler sig ved døråbninger og under normal drift! 
 
Dette er selvfølgelig en vurdering fra producent til producent, og skal afklares under etablering af 
protokoller og testomfang. 
 
Hvor produkter eller prøver opholder sig i lukket beholdere eller pakker vil fugt være uvæsentligt, 
derfor vil det ikke anbefales at mappe for fugt i transport, hverken i kølekasser, lastbiler eller 
kølecontainere! 
 
Der er ingen generel regel for hvornår fugt bliver et problem, generelt opfattes fugt i 
medicinalindustrien som acceptabel hvis den ikke overstiger 65%Rh. 
 

Dokumentation som er krævet forud for studiet  
 
Tegninger over udstyret er nødvendigt, er der tale om køle-, fryse- eller klimaskabe er 
detaljetegninger fra producenten fyldestgørende, for speciel designet områder er det vigtigt at der 
redegøres for udstyr installeret til at styre områdets temperatur og eventuel fugt. 
 
Herunder skal der udleveres design tegninger for områdets indretning, HVAC-anlæg, køleudstyr og 
eventuelle be-/affugtere. 
 
På baggrund af disse dokumenter og oplysninger udarbejdes der protokoller, som efterfølgende 
udleveres og godkendes af kunden. 
 
Tilhørende til protokollen vil der være testplaner og design dokumentation som anvendes som 
kilde dokumenter til gennemførelse af test. 
 
Accept kriterier for mapping studier 
 
Resultatet af studiet vil resultere i godkendte eller fejlede gennemførte tests, afhængig af de 
fundne fejl kan tests dog stadig accepteres med visse afvigelser. 
Det accepteret resultat afgøres i den tilhørende protokol som beskriver acceptable afvigelser og 
kriterier for at test resultater godkendes. 
 
Typiske acceptkriterie kan listes som: 
 

- Alle loggede værdier for sensorer placeret i området ligger indenfor de beskrevne rammer. 
o Under tomt område 
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o Ved 60% load 
o Ved 100% load 

- Ved døråbninger i alle ovenstående situationer overholdes accept kriterier indenfor en 
accepteret tid for genoprettelse af forhold i området. 

 
Bestemmelse af log intervaller for områdets mapping 
 
Generelt er der for de enkelte produkters beskaffenhed en overordnet beslutning for hvor tit der 
skal samples data for området, typisk vælges der for speciel indrettet områder et interval på 5 min 
grundet de ydre rammer som styrer større områder. 
Hvis fugt er en væsentlig faktor, vil et loginterval på 5 min være i underkanten, som forklaret 
tidligere forplanter fugt sig meget hurtigt i hele området og kan ændres indenfor meget kort tid, 
og derfor skal frekvensen sættes lavere ved fugt overvågning. 
 
Disse generelle beslutninger afspejler hvor ofte studiet af området skal logges, vi skal som 
minimum afspejle den overordnet besluttet log frekvens. 
 
Uanset den overordnet beslutning for data grundlag, mapper vi områder for temperatur med en 
logfrekvens på 3 min, og fugt i intervaller på 1 min. 
Dette giver et fornuftigt grundlag for dokumentation af hvordan forholdene udvikler sig under 
test! 
 
Generelt kan man retfærdiggøre at jo mindre spannet er (f.eks. 2°C - 8°C) og jo mindre området er 
(f.eks. et køleskab), jo oftere bør der logges. 
Vice versa så vil større områder være langt sværere at ændre forhold på kort sigt, alene på grund 
af massen af luft og sandsynligvis også massen af produkter i området! 
 
Evalueringen af log intervallet tager udgangspunkt i de 3 min for temperatur og 1 minut for fugt, 
men ligesom stillingtagen til testomfang og acceptkriterier så vil log frekvensen også fremgå af den 
godkendte protokol. 
 

Brug af resultatet for temperatur studier 
 
Når studier for området er kortlagt, så er resultatet udfærdiget i en rapport som kan anvendes til 
de fysiske rammer og anvendes som basis for følgende: 
 

1. Rapporten indbefatter angivelse af de to områder hvor der er målt de mest ekstreme 
forhold, det koldeste punkt, og det varmeste! 
Den valgte metode til kontinuert at overvåge området, for eksempelvis ved placering af 
sensorer fra et FMS-anlæg, skal disse punkter anvendes. 
Ud fra rapporten vil afvigelsen fra det koldeste til det varmeste være angivet, det vil sige 
delta °C, som er forskellen imellem de 2 punkter. 
Forskellen skal holdes op mod det valgte design MPE og vurderes om begge punkter bør 
overvåges! 
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Generelt vil vi anbefale at skabe overvåges at en enkelt sensor, og rum med minimum 2 
målepunkter! 
Hvis forskellen imellem de 2 ekstremer ligger indenfor 1xMPE, så kan det retfærdiggøres at 
placering af sensorer kan ikke er afgørende for målte værdier, da alle steder i rummet vil 
være repræsentativt for den sande måling! 
Sensorer kan derfor placeres alene ud fra bedste placering for rummets/skabets 
indretning. 
 

2. Rapporten vil også indeholde information for hvordan udviklingen af området ved 
døråbning har påvirket skab/rum, herunder den tid som det tager for området at 
overskride sine grænser, og dermed være væsentlig information for betjeningsvejledninger 
hvor det kan skærpes at døråbning skal være holdt så kort som mulig. 
Alternativt kan rapporten være fundament for at man skal ændre i design for at 
imødekomme eventuelle overskridelser, f.eks. installation af ”gardin”, en sluse osv. 
 

3. Det sidste vigtige område som behandles i rapporten er udviklingen for området ved 
strømudfald. 
Efter et strømsvigt vil rapporten indeholde data for hvornår grænser overskrides, og 
dermed ligeledes være anvendelig ved design ændringer som kan imødekomme problemer 
ved strømudfald. 
Til at sikre dette vil rapporten være input til betjeningsvejledning (SOP) for hvordan 
personale agerer ved udfald. 
Skab/rum vil kunne sikres ved anvendelse af UPS, eller på anden måde sikres imod 
strømudfald. 
Typisk vil det være afgørende, at døren til området holdes lukket under et strømudfald, 
derfor vil det være anbefalet at monitorere forsyning til området for at alarmere ved 
eventuelt strømudfald, for derved at sikre dels at problemet bliver håndteret så hurtigt 
som muligt, men ydermere også for at sikre at medarbejdere/ejere er bevidste om at 
området bør forblive forseglet indtil strømmen er genoprettet! 

Studier for forskellige områder 
 
Korte beskrivelser af forskellige områder listes herunder. 
 
Studier af lastbiler & containere  
 
For alle typer af lastbiler, eller kølecontainere vil mapping inkludere følgende tilstande: 

1. 24 timers test ved 0% belastning 
2. 24 timers test ved 60% belastning 
3. 24 timers test ved 100% belastning 
4. Temperatur udvikling ved 60% belastning ved åbning af døre. 
5. Temperatur udvikling ved 60% belastning ved strømudfald. 

 
Dog skal belastningsgraderne afklares og afspejle det faktisk brug og den normale belastningsgrad 
som ejeren under normal drift anvender! 
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Studier af lagerlokaler 
 
For lagerlokaler er det betydelig vanskeligere at gennemføre mapping ved defineret belastninger, 
både allerede ibrugtagne områder kan ikke umiddelbart tømmes, og det kan ligeledes være 
vanskelligt at fylde et lagerlokale til 100%, blot for denne test! 
 
Derfor gennemføres mapping af disse områder over en længere periode, normalt 7-14 dage 
afhængig af størrelse, rummet vil i perioden være i normal brug så trafik i området medtages i 
evaluering. 
 
Der mappes for både temperatur og fugt, og data bør logges i hele området periodevis for hver 10 
minutter. 
 
Området bør være ibrugtaget og der bør være belastning i lokalet, og normal drift for området 
igangsat. 
 
Lagerlokaler vil normalt være relativt store områder, og placering af mapping udstyr skal bruge 
reglen om 3, og fokuseres på de specifikke dele af lageret som opbevarer materiale, samt der hvor 
området tiltænkes at kontinuert monitorere området, for at sammenligne udvikling af forhold 
under brug, med data fra de eksakte positioner hvor evt. FMS-systemet har placeret sensorer. 
 
Studier af kølerum 
 
For alle typer af køle- og fryserum vil mapping inkludere følgende tilstande: 

1. 24 timers test ved 0% belastning 
2. 24 timers test ved 60% belastning 
3. 24 timers test ved 100% belastning 
4. Temperatur udvikling ved 60% belastning ved åbning af døre. 
5. Temperatur udvikling ved 60% belastning ved strømudfald. 

 
Dog skal belastningsgraderne afklares og afspejle det faktisk brug og den normale belastningsgrad 
som ejeren under normal drift anvender! 
 
Det anbefales at datalogning i området ved mapping sættes til en intensitet på ≦3 min. Denne 
periode afspejler størrelsen af rummet og derved den mest pålidelige datamængde til at afspejle 
rummets udvikling ved de beskrevne scenarier. 
 
Studier af køle- og fryseskabe 
 
For alle typer af Køle- og fryseskabe vil mapping inkludere følgende tilstande: 

1. 24 timers test ved 0% belastning 
2. 24 timers test ved 60% belastning 
3. 24 timers test ved 100% belastning 
4. Temperatur udvikling ved 60% belastning ved åbning af døre. 
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5. Temperatur udvikling ved 60% belastning ved strømudfald. 
 
Dog skal belastningsgraderne afklares og afspejle det faktisk brug og den normale belastningsgrad 
som ejeren under normal drift anvender! 
 
Det anbefales at datalogning i området ved mapping sættes til en intensitet på 1 min 
Denne periode afspejler størrelsen af skabet og derved den mest pålidelige datamængde til at 
afspejle udstyrets udvikling ved de beskrevne scenarier. 
Det forholdsvis lille rumfang af sådan udstyr, vil ved strømudfald og døråbninger være særdeles 
nemt at påvirke, samt reetableringstiden vil oftest være ret kort. 
Den korte sampling tid vil være anvendelig til klart at rapportere de faktiske forhold så detaljeret 
som muligt! 
 
Studier af Transport kasser 
 
For alle typer af transportkasser vil mapping inkludere følgende tilstande: 

1. 24 timers test ved 0% belastning 
2. 24 timers test ved 60% belastning 
3. Temperatur udvikling ved 60% belastning ved åbning af kassen. 
4. Hvis kassen er aktiv og dermed strømforsynet og temperatur regulerende, så testes 

ligeledes for strømudfald! 
5. Test udføres i de områder som transportkassen opbevares igennem længere tid, inde i 

lastbiler/varevogne, lagerlokaler eller måske fly! 
 
Dog skal belastningsgraderne afklares og afspejle det faktisk brug og den normale belastningsgrad 
som ejeren under normal drift anvender! 
 
Det anbefales at datalogning i kassen ved mapping sættes til en intensitet på 1 min 
Denne periode afspejler størrelsen af kassen og derved den mest pålidelige datamængde til at 
afspejle udstyrets udvikling ved de beskrevne scenarier. 
 
Ved anvendelse af ens typer af transportkasser, kan en risiko analyse retfærdiggøre at et antal af 
typen mappes og rapporten afspejler forskellen imellem kasser, og dermed anskueliggør hvorvidt 
mapping at det antal som er valgt, kan retfærdiggøre anvendelse og ligestilles imellem den 
eksakte type af transport kasse. 

Rapporter genereret efter mapping studier 
 
Efter mapping er gennemført bør den udarbejdet og leveret rapport indeholde informationer for 
følgende områder, listen er på ingen måde fuldstændig, men tjener som et minimum af 
information som i overskrifter skal indeholdes: 
 

1. Design tegning der klart afspejler placeringen af de loggende sensorer under mapping. 
2. Temperatur distribution, konklusion for udfald (OK/Not OK) 
3. Fugt distribution, konklusion for udfald (OK/Not OK) 
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4. Koldeste og varmeste punkt i området, samt afvigelse imellem de 2 punkter. 
5. Kurver for alle målte temperaturer og fugt forhold, alle dataloggere fra området skal skilles 

fra hinanden ved brug af farver og tilhørende farvekode tildelt de enkelte loggede 
positioner. 

6. Erfaringer fra leverandøren til forbedrings forslag, for at hjælpe kunden til at imødekomme 
eventuelle drift fordele. 

7. Ved opstart af udstyr indeholdes en identificeret tid for opstart til drift forhold er opnået. 
8. Perdioden angivet med målinger af tid for udvikling under strømudfald. 
9. Perdioder angivet med målinger af tid for udvikling under døråbninger. 

 

Kvalificeret studier 
 
Validering/kvalificering er en proces for installationer, bygninger eller proces, som skal ved hjælp 
af risiko baseret tilgang, identificere de dele af områderne, som er særdeles vigtige og vil direkte 
påvirke kvaliteten på produkter eller i yderste konsekvens kan forårsage skade på mennesker, som 
anvender produktet. 
 
Denne artikel behandler ikke alle de enkelte dele af validering eller kvalificering, men i overskrifter 
beskriver processen og hvorledes mapping anvendes i kvalificering, 
 
Udstyr indgår som regel i sammenhænge for områder og er derved en del af den samlet 
”maskine”, og på mange måder beskrevet heriver så indgår mapping som en del af kvalificeringen. 
 
Uanset strategien, så afviger mapping ikke fra metoder og beskriverlser herover, men alene 
hvorvidt selve udstyret skal valideres, og dermed anvender mapping som en del af de specificeret 
krav til udstyret! 
 
De overordnet overskrifter i validering vil kunne forenkles til: 
 

- Vurder impact, for at finde områder som direkte påvirker kvalitet eller sikkerhed 
- Planlæg processen 
- Gennemfør en risikobaseret tilgang til at stille krav 
- Udarbejd kravspecifikation 
- Design og beskriv konfigurationer og specifikationer 
- Gennemfør design kvalificering, for at afdække hvorvidt leverandører er i stand til at 

etablere et system som kan efterleve de stille krav og specifikationer. 
- Implementer og byg 
- Pre test at de stillet krav og specifikationer er gennemført korrekt, her kan der evalueres 

på test udført af leverandøren. Vær dog kritisk for at undgå eventuelle afvigelser ved 
kommende tests! 

- Gennemfør kvalificeringstest, såsom IQ, OQ og PQ 
- Afrapporter fra den oprindelige plan og konkluder at ALLE krav er indfriet og testet! 
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Hvordan indgår mapping i kvalificering? 
 
Med grundviden omkring validering og kvalificering, så vil der til et udstyr, f.eks et nyt klimaskab 
være tilknyttet en række krav, krav som er identificeret via den risikobaseret tilgang til en 
kravsspecifikation (URS). 
Krav kan være en lang række af ting såsom: 

- Ventilatormotor skal stoppe ved åbning af dør 
- Lys skal tænde ved åbning af dør 
- Skabet skal være forsynet fra UPS 
- Skabet skal være monitoreret (BINGO - Det er herunder mapping bor) 
- Der skal være glaslåge 
- Det skal være i rusfrit stål 
- Osv. 

 
Altså en hel række af krav, en stor del som ikke vedrører mapping, men da der blev stillet kran om 
monitorering, så ved vi fra tidligere: 

 
Hvis du har brug for at monitorere, så har du brug for at mappe! 
 
Så for at imødekomme krav om monitorering, så skal du/I jo vide hvorhenne i klimaskabet der skal 
placeres en monitorerende sensor som er repræsentativ for temperatur og fugt! 
 
Her vil mapping indgå som rationalet for HVOR den monitorerende sensor placeres, samt at den 
ER repræsentativ for den samlet temperatur og fugt udvikling i de situationer som er sikret ved 
mapping. 
 
Hvad er forskellen imellem mapping studier og kvalificering? 
 
Egentlig INGEN! Det er hvad mapping anvendes til, som er udtryk for denne forskel! 
 
Der findes masser af områder og anvendelse, som ikke ville forudsætte kvalificering, ligeså vil der 
være masser af områder ville kræve det! 
 
Det der er væsentligt, er her stillingstagen til hvorvidt det til slut vil kunne være direkte farligt for 
mennesker hvis noget gik galt under produktion eller opbevaring, eller måske har en enorm 
økonomisk konsekvens, som forårsages af temperatur eller fugt påvirkning! 


