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Sveriges och EUs försörjning
med plasmabaserade produkter
hotas av ojämlika regler för in-
samling av amerikansk respekti-
ve europeisk plasma, med kraf-
tiga prisskillnader som följd.
Risken blir att europeiska såväl
som amerikanska tillverkare
alltmer använder amerikansk
plasma. EUs målsättning om
plasmaförsörjning är i farozo-
nen, och Europa riskerar att
förlora valfrihet beträffande te-
rapier.

Erik Berntorp, Inga Marie Nilsson
och Frank Wollheim förde i Läkartid-
ningen 40/96 fram en rad viktiga syn-
punkter på den framtida tillgången på
blod- och plasmaprodukter i Europa
[1]. Sverige är idag i princip självför-
sörjande när det gäller plasmainsam-
ling, till skillnad från Tyskland och
många andra EU-länder. Det finns en
rad andra osäkerhetsfaktorer som kan
äventyra EUs målsättning att på sikt
göra Europa självförsörjande.

Med detta inlägg vill vi ytterligare
framhålla vikten av att EUs förutsätt-
ningar att uppnå självförsörjning på ett
trovärdigt sätt anpassas till målsättning-
en, så att stabila spelregler skapas för
såväl plasmaproducenter (blodcentra-
ler) som fraktionerare.

I Sverige går allt tappat helblod vida-
re till beredning av blodkomponenter.
Maskinell plasmaferes sker på ca 25

platser, företrädesvis större blodcentra-
ler. De ca 440 000 blodtappningarna re-
sulterar i ca 110 ton och de ca 150 000
plasmafereserna i ca 95 ton plasma, av
vilket 90 procent går till industriell frak-
tionering.

Svenska blodcentraler
har förlorat kontrakt
Sverige är sedan 1990 i princip själv-

försörjande, dvs den volym plasma som
samlas in svarar mot det totala behovet.
EU har redan 1989 lagt fram rekom-
mendationer om självförsörjning [2],
men utbyggnaden riskerar att kraftigt
störas av en alltmer ökande användning
av amerikansk plasma på bekostnad av
den dubbelt så dyra europeiska råvaran.

Kontrakt med svenska blodcentraler
har nyligen sagts upp av USA-baserade
företag. Om tendensen fortsätter skulle
delar av svensk och europeisk plasma-
feresproduktion läggas ned och mins-
kad efterfrågan på komponentplasma
skulle uppstå. Detta skulle framför allt
drabba glesbygden med höga transport-
och andra produktionskostnader.

Slöseri med råvara
Konsekvensen skulle bli slöseri med

frivilligt donerad plasmaråvara, mins-
kad motivation hos blodgivarna, ökad
användning av icke fraktionerad plasma
i vården i stället för kontrollerade pro-
dukter, minskat know-how i Europa och
ökat beroende av storproducenter av så-
väl rekombinanta som plasmabaserade
produkter.

Det kan vara värt att påminna om
bakgrunden till att 100 av våra svårt
blödarsjuka patienter i Sverige drabba-
des av HIV-smitta omkring 1980. Då
försörjdes bara 18 procent av blödarna
med svensk och finsk plasma.

Även om plasmasäkerheten numera
är extremt hög för både amerikansk och
europeisk plasma kan politiska beslut
som garanterar tillgång och kompetens
beträffande hantering av plasmaråvara
medföra förbättrade möjligheter till
medicinsk kvalitet i vården. Detta gäller
både produkter och terapival.

Kraftigt prisgap
EU har infört omfattande regler för

plasmainsamling, vilket bidrar till den

kraftiga prisskillnaden per kilo mellan
europeisk och amerikansk plasma (ca
160 dollar, respektive 85 dollar). Det
finns sannolikt begränsade möjligheter
på kort sikt att genom rationaliseringar
kunna minska detta prisgap.

Så länge som USA-plasma från kva-
litets- och säkerhetssynpunkt inte på av-
görande sätt skiljer sig från europeisk,
finns det ingen rationell grund för plas-
mafraktioneringsföretag att välja det
dyrare alternativet. Vill man ändra på
dessa förutsättningar krävs en långsik-
tig strategi för att öka EUs möjlighet till
inflytande.

Osäkra
prognoser
Ur säkerhetssynvinkel och mot bak-

grund av långsiktiga ekonomiska förde-
lar är EUs målsättning om självförsörj-
ning ytterst angelägen. Behovet av plas-
ma och plasmaprodukter måste bygga
på realistiska prognoser.

Sverige och andra EU-länder måste
definiera sitt behov av plasmaråvara ut-
ifrån synen på medicinsk terapi, där
dock kliniska forskningsresultat kan
komma att förändra synen på nyttan av
rekombinanta respektive plasmaderive-
rade hemofililäkemedel, immunglobu-
liner, antitrombin, albumin etc.

Intensiv marknadsföring kan påver-
ka terapival, liksom tryck från patient-
och intresseorganisationer. Exempelvis
skulle en hastig övergång från plasma-
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baserade hemofililäkemedel till rekom-
binanta preparat medföra att grunden
för EUs plasmaförsörjningspolitik störs
om plasmaråvarubehovet beräknas ut-
ifrån behovet av faktor VIII.

Styrning
och marknad
Det är ingen nyhet att amerikansk

plasmaråvara är billigare än svensk och
europeisk och att regelverket kring in-
samling skiljer sig åt.

Vad som ställer problemet på sin
spets är att EU på grund av den låga
självförsörjningsgraden har mycket
små möjligheter att sätta tyngd bakom
uttalade målsättningar. Detta leder till
oklara spelregler för fraktioneringsin-
dustrin, varvid risken ökar för att euro-
peisk plasma inte alls kommer att efter-
frågas.

Inte heller förefaller det optimalt om
enstaka medlemsländer i EU stänger
sina gränser och bara accepterar in-
hemsk plasma och egen fraktionering.

Ett sådant förfarande riskerar t ex att
kvalitet och priser på produkterna skil-
jer sig så mycket åt att ett fritt handels-
utbyte över gränserna försvåras.

Subventioner under
en övergångstid?
Det kan förefalla utmanande att för-

orda subventioner i dessa tider, men det
kan löna sig. För varje ton USA-plasma
som fullt ut ersätts med subventionerad
europeisk plasma skulle bidraget kosta
1000 × (160-85) dollar, dvs ca 495 000
kronor, baserat på dagens priser. Själv-
klart skall krav ställas på europeiska ak-
törer att åstadkomma en rimlig effekti-
visering. 

Ett ton plasma motsvarar ett arbets-
tillfälle. Dessutom skapas indirekt för-
utsättningar för nya arbeten.

Det centrala är dock att när självför-
sörjning uppnåtts inom EU, finns förut-
sättningar för EU att agera kraftfullt och
– analogt med USA – införa en licensi-
ering.

Då EU-licensiering genomförts upp-
hör behovet av subventioner, och EU
har medel att styra utvecklingen utifrån
politiska och medicinska sakskäl och

utan hotande risk för brist på läkemedel.
Detta pekar på ett sätt att åstadkomma
vad som behövs – stabila regler.

Konklusion
Svensk och europeisk självförsörj-

ning av plasma kan säkerställa:
– bibehållen hög produktionsteknisk

och medicinsk kompetens,
– utveckling av nya plasmaderiverade

läkemedel,
– effektivt resursutnyttjande av kom-

ponentplasma,
– beredskap för krig och avspärrning,
– arbetstillfällen, samt
– valfrihet för behandlande läkare vad

avser terapier och produkter.

Referenser
1. Berntorp E, Nilsson IM, Wollheim F. Plas-

maprodukternas framtid i fara. Vem har an-
svaret? Läkartidningen 1996; 93: 3443-4.

2. EEC Council Directive 89/381, 1989.

16 LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 94  •  NR  1–2  •  1997

Det finns risk för att delar av svensk och
europeisk plasmaferesproduktion läggs
ned. Följden kan bli minskad motivation
hos blodgivarna.


