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så företag som på vissa villkor
kan erbjuda tekniköverföring
till en fabrik som ägs av Sveri-
ge, svenska intressen och/el-
ler någon form av nordisk ge-
mensam lösning.

Han utesluter inte att ex-
empelvis SBL kan involveras,
trots att företaget inte tillver-
kar influensavaccin.

– Jag har talat med SBL
Vaccin, det vore dumt att
stänga alltför många dörrar.
Det är trots allt inte så väldigt
många dörrar som kan stå på
glänt.

I väntan på att en fabrik blir
verklighet bör Sverige också
skaffa sig en pandemigaranti,
köpa en option eller förtur till
vaccin i händelse av ett ut-
brott. Företagen är också
mycket intresserade av såda-
na avtal, enligt Rekke. 

Några belopp nämns inte i
rapporten. Men regeringen
väntas avsätta 200 miljoner
kronor i vårbudgeten, pengar
som ska kunna användas i det
fortsatta arbetet. Ytterligare

medel kan avsättas i höstbud-
geten, enligt Socialdeparte-
mentet. Socialstyrelsen har
tidigare beräknat att den tota-
la kostnaden för att etablera
en fabrik i Sverige uppgår till
en miljard, en kostnad som
delvis kan tas av staten.

Var någonstans i Sverige en
fabrik bör placeras nämns
heller inte. Men enligt Läke-
medelsindustriföreningen
kan Uppsala, Stockholm, Sol-
na, Strängnäs, Södertälje och
Kalmar vara av intresse.

Det kan också bli fråga om
ett nordiskt samarbete. I maj
ska Nordiska ministerrådet ta
upp frågan utifrån Rekkes ut-
redning och den utredning
som pågår i Danmark.

– Ju fler man är som samar-
betar, desto större blir förut-
sättningarna, säger Stefan
Sjöquist, pressekreterare hos
folkhälso- och socialtjänstmi-
nister Morgan Johansson.

Elisabet Ohlin
elisabet.ohlin@lakartidningen.se

aktuellt

Potentiella 
samarbetspartner
Lars Rekke har haft kontakt
med följande företag: Baxter,
Chiron Vaccines, CSL, Glaxo-
SmithKline, Protein Sciences,
Sanofi Pasteur/Sanofi Pasteur
MSD, SBL Vaccin och Solvay In-
ternational.

Läkemedelsindustriförening-
en har en lista över företag som
håller på att ta fram prototyp-
vacciner som kan användas om
fågelinfluensan börjar spridas.
På den listan står några av dem

som Rekke har haft överlägg-
ningar med, nämligen Baxter,
CSL, GlaxoSmithKline och Sa-
nofi Pasteur.

SBL Vaccin är Sveriges störs-
ta distributör av influensavac-
cin och samarbetar med Sanofi-
Pasteur MSD och Solvay-Phar-
ma. SBL Vaccin är ett privat fö-
retag, men övertog namnför-
kortningen från Statens bakte-
riologiska laboratorium när den
svenska statliga vaccinproduk-
tionen såldes ut och privatise-
rades på 1990-talet.

Vid stora olyckor eller kata-
strofer utomlands där många
svenskar drabbats ska en me-
dicinsk expertgrupp inom sex
timmar kunna åka iväg från
Sverige för att bedöma beho-
vet av sjukvårdsinsatser. Det
föreslår Socialstyrelsen.

När tsunamin sköljde in över
stränderna i Sydostasien
fanns ingen beredskap för
svenska sjukvårdsinsatser
utomlands. Socialstyrelsen
har nu på regeringens upp-
drag utarbetat ett förslag som
både omfattar hur insatser i
framtiden bör samordnas och
vilka lagar som bör ändras för
att det överhuvudtaget ska
vara möjligt. Bland annat ska
en medicinsk expertgrupp
ständigt finnas i beredskap
för att sändas ut på bedöm-
ningsuppdrag.  

Trots att regeringen ännu
inte tagit ställning till Social-
styrelsens förslag är expert-
gruppen redan utsedd och har
också fått viss utbildning som
Socialstyrelsen anordnat till-
sammans med Räddningsver-
ket. 

I den medicinska expert-
gruppen för behovsbedöm-
ning ingår bland annat Johan
von Schreeb, kirurg och tidi-
gare ordförande för svenska
Läkare utan gränser och Åsa
Molde, också kirurg och tidi-
gare kirurgisk koordinator för

Internationella rödakors-
kommittén. 

Några landsting ska få i
uppdrag att svara för plane-
ring och beredskap för sjuk-
vårdsinsatserna. 

Eftersom det kan krävas
diplomatiska överläggningar
innan Svensk sjukvård kan
verka i ett annat land är det
alltid regeringen som fattar
beslut om en vårdinsats ska
inledas. Expertgruppen kan
emellertid sändas ut på Soci-
alstyrelsens eget initiativ.

Sara Gunnarsdotter
sara.gunnarsdotter@lakartidningen.se

Medicinsk expertgrupp
vid olyckor utomlands

Khao Lak den den 18 januari
2005. När tsunamin sköljde in
över stränderna i Sydostasien
fanns ingen beredskap för svens-
ka sjukvårdsinsatser utomlands. 
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