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Offentlig sjukvård och plasttillverkare demonstrerar hur  
hinder för PVC-fria blodpåsar undanröjs i andan av REACH
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 i har visat att det är möjligt att producera ett helt PVC1-fritt set om fyra  
 påsar som klarar av att lagra röda blodceller. Påsarna uppfyller vår 
kravspecifikation, inklusive analys av vad som återstår innan CE-märkning 
och vi har ökat kunskapen, medvetenheten och efterfrågan av en PVC-fri 
blodpåse.

Fler förbättringar och utvärderingar är nödvändiga innan en marknads-
introduktion kan ske, men den ökade medvetenheten och efterfrågan kom-
mer att främja de tillverkare och leverantörer som vill vara först. Vi har  
tagit bort hindren för en introduktion av PVC-fria blodpåsar på marknaden.

Varför?
Hälso- och sjukvård använder enorma mängder engångsartiklar av plast som kan 
innehålla farliga ämnen. Många av de här ämnena håller på att fasas ut, för att 
minska påverkan på både hälsa och miljö. Det finns många framgångsrika exem-
pel, men för tillfället finns det inga pvc-fria blodpåsar för röda blodkroppar på 
marknaden.

I dag tillverkas blodpåsar för röda blodkroppar av pvc som kräver upp till 40 
procent av en mjukgörare för att bli smidig och böjbar. Mjukgörare kan överföras 
från påsen och in i blodet. Det här är problematiskt eftersom den vanligaste mjuk-
göraren är ftalaten dehp2. Ett ämne klassificerat som reproduktionsstörande3 och 
nyligen också klassificerat som hormonstörande. 

Vi har därför valt en plast som inte behöver någon mjukgörare. Det finns alter-
nativa mjukgörare på marknaden, men vi kan inte förutse konsekvenserna av dem. 
Alltså valde vi bort pvc som en försiktighetsåtgärd – för att undvika eventuella 
risker från alla slags mjukgörare. Naturligtvis ska inga andra ämnen som kan vara 
skadliga för hälsan tillsättas de nya blodpåsarna.

Det finns många vinster med en ny påse: viktigast, sett ur hälso- och sjukvårds-
perspektiv, är minimeringen av potentiellt farliga ämnen som patienterna expone-
ras för. De yngsta patienterna är de mest sårbara.

Alla exponeras vi för hormonstörande ämnen från en mängd olika källor, men 
sjukvården ska inte vara en av dessa. Om vi kan eliminera de hormonstörande 
ämnena, kommer vi på sikt att ha en friskare befolkning och lägre sjukvårds-
kostnader.

1. PVC: polyvinylklorid  
2. Di(2-ethylhexyl)ftalat
3. Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
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Bakgrund
Det här life+ demonstrationsprojektet startade 2011, men initierades ett par år 
innan det, av en majoritet av hälsovårdsorganisationerna i Sverige. I en förstudie4  
undersöktes möjligheterna att upphandla en ny och säkrare blodpåse, men det blev 
uppenbart att det inte gick. Många hinder identifierades, men huvudanledningen 
var att en ny påse låg för långt ifrån en marknadsintroduktion.

I stället fokuserade vi på en ny värdekedja (supply chain) som ville visa att det 
är möjligt att producera en ny påse och den avgörande faktorn var när Karolinska 
Universitetssjukhuset anslöt till projektet som ansvariga för utvärderingen. Projektet 
pvcfreeBloodBag grundar sig på kunskap inhämtad från förstudien. Utmaningen 
har varit att övervinna de identifierade hindren.

PROJEKTETS HUVUDMÅL ÄR:
• att visa att det är möjligt att producera en pvc-fri blodpåse som uppfyller krav-
specifikation, inklusive ce-märkning och

• att öka efterfrågan genom att sprida kunskap och medvetenhet tillsammans med 
europeisk hälso- och sjukvård.

4. Förstudien finns på www.pvcfreebloodbag.eu
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Hur?
Påsens värdekedja (supply chain) börjar med Melitek i Danmark. Melitek tillver-
kar plastblandningen (compound) och skickar den till Wipak i Finland och Primo 
Profile i Polen. Wipak gör plastfilmen och Primo Profile gör slangarna. Därefter 
skickar både Wipak och Primo sitt material till Haemotronic i Italien, där påsarna 
produceras. Ett pvc-fritt filter och nål har tillhandahållits externt.

Karolinska universitetssjukhuset har ansvarat för utvärderingen av påsarnas 
förmåga att lagra röda blodkroppar. Utvärderingen skedde genom in vitro-försök 
med två olika lagringslösningar.  

Haemotronic SpA

Karolinska universitetssjukhuset

Wipak OY

Melitek A/S

Jegrelius

 Primo Profile
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Nästa steg var användartester, vilka Region Jämt-
land Härjedalen ansvarade för. Handhavandet av 
påsarna simulerades med grönfärgat vatten, för att 
lättare detektera läckage. Fyra svenska sjukhus ut-
förde testerna: Östersund, Trollhättan, Jönköping 
och Uppsala. Det finns en två minuter lång film om 
detta på projektets hemsida.

Förutom lagringstester och handhavandetester 
har en förgranskning av ce-märkning, samt en 
livscykelanalys genomförts för att verifiera påsar-
nas kvalitet.

Vi har tillsammans med hälso- och sjukvård, 
andra projekt, beslutsfattare och organisationer 
verkat för att öka medvetenheten och efterfrågan. 
Möten, seminarier, webinarier, YouTube-klipp, 
pamfletter och nyhetsbrev har bland annat använts 
som kommunikationskanaler. All denna informa-
tion finns lätt åtkomlig via projektets hemsida.

Har vi övervunnit utmaningarna?
Vi har visat att det är möjligt att producera ett set om fyra påsar helt utan pvc. Ett 
set som kan lagra röda blodkroppar och uppfyller kravspecifikationen, inklusive en 
bedömning av vad som återstår innan ce-märkning.
 
Lagra röda blodkroppar
I in vitro-studien, som utfördes för att verifiera påsarnas förmåga att lagra röda 
blodkroppar, jämfördes två olika tillsatslösningar under 42 dagars lagring. Hae-
molysen, nedbrytningan av röda blodkroppar, var en av processerna som mättes.
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Den här studien var lovande och visade att kvaliteten av de röda blodkropparna 
beror av tillsatslösning under lagringen. Andra lösningar kan höja kvaliteten och 
förlänga lagringstiden av de röda blodkropparna lagrade i de nya påsarna. Fler 
utvärderingar krävs. Studien är publicerad i Vox Sanguinis (2017) 112, 33–3955.  
Presentationer av Hans Gulliksson och Stephan Meinke finns på projektets hemsida.

Påsarnas kvalitet
Förstudien identifierade potentiella problem rörande svetsning, infästning mellan 
slang och påse, och valet av steriliseringsmetod. De här problemen har blivit lösta, 
men användartesterna visade att ytterligare förbättringar är nödvändiga.

Blodpåsar är en medicinteknisk produkt, vilket innebär att de lyder under spe-
ciella lagar – eu:s direktiv för medicintekniska produkter. För att verifiera kvali-
teten av påsarna uppdrog vi åt en oberoende organisation att göra en preliminär 
granskning rörande ce-märkning.

5. En länk till publikationen finns på www.pvcfreebloodbag.eu

Stephan Meinke.

6 (10)



PVCfreeBloodBag . Lekmannarapport maj 2017

Alice Ravizza, representant för Haemotronic, tog fram teknisk dokumentation 
som granskades av den oberoende organisationen Italcert.

Granskningen gav oss en bedömning rörande ce-märkning, som visade vår pro-
dukt status och vad som återstår att göra: att skala upp produktionen och validera 
steriliseringscykeln för marknadsmässig volymer. 

Miljöbelastning
För att jämföra den nya påsens miljöbelastning med existerande pvc-påse, uppdrog 
vi åt ett externt företag, Miljögiraff, att utföra en livscykelanalys, lca.

lca:n visade att den största skillnaden mellan de två påsarna beror på om 
mjukgöraren dehp används eller inte. lca:n indikerar också att det finns sätt att 
minska belastningen på miljön. Rapporten och dess granskning är publicerade på 
hemsidan.

Alice Ravizza at CleanMed.
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Efterfrågan
Vi har ökat medvetenheten och efterfrågan i samverkan med projekt och organisa-
tioner med anknytning till hälso- och sjukvård eller till utfasning av farliga kemi-
kalier.

supsport: www.subsport.eu
hcwh – Health Care Without Harm: https://noharm-europe.org
ncsh – Nordic Center for Sustainable Healthcare: 
    www.sustainablehealthcare.se
eba – European Blood Alliance: www.europeanbloodalliance.eu
undp – United Nations Development Programme: www.undp.org
c2ds – Comité pour le développement durable en santé: www.c2ds.eu
Life edesia: www.iss.it/life/index.php?lang=2
Life ChildProtect: childprotectfromchemicals.eu
Nationella substitutionsgruppen för kemikalier i varor

Projektet har tillsammans med bland andra hcwh Europe, bedrivit lobbying för 
en starkare lagstiftning gällande medicinskteknisk utrustning. I mars 2013 del-
tog projektledare Lena Stig i en lunchdebatt i Europeiska parlamentet, vilken var 
arrangerad av hcwh, och behandlade hur en giftfri europeisk hälso- och sjukvård 
ska uppnås. Hon deltog också i ett politiskt strategimöte rörande hur utfasning av 
edcs i medicinteknisk utrustning ska ske. Processen efteråt, i vilkenpvcfreeBlood-
Bag-projektet deltog, resulterade i ett förslag och, under sammanträdet i plenum 
den 22 oktober 2013, röstade Europeiska parlamentet (ep) i favör för förslaget 
rörande medicinteknisk utrustning framlagt av Europeiska kommissionen (ec) – 
vilket bland annat föreskriver ett förbud för farliga kemikalier i medicintekniska 
produkter.

I april 2015 tillkännagav ec att nya lagar för att höja patientsäkerheten och för 
att modernisera offentlig hälso- och sjukvård är på gång. Verkställandet av dessa 
nya lagar kommer att vara viktiga för introduktionen av de nya blodpåsarna.
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Framgångsfaktorer
En framgångsfaktor är att vi gjorde det här tillsammans: hälso- och sjukvård efter-
frågade och utvärderade påsen, medan företagen producerade påsen. Kunskapen 
och engagemanget från projektmedlemmarna och alla deltagande organisationer 
har varit avgörande. 

Efter Life+
Svaret är tillsammans.

 

Vi behöver fortfarande en ökad efterfrågan. Utan köpare blir en marknadsintro-
duktion väldigt långsam. Ett sätt är att stärka lagstiftningen, ett annat sätt är att 
samarbeta kring en kravspecifikation eller gemensam upphandling.
Hur kommer de nya direktiven att tillämpas?
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Eftersom det är en komplex produkt som räddar liv, är det av yttersta vikt att 
påsen är av hög kvalitet. Vi vet att det är nödvändigt med ytterligare förbättringar 
och därför är behovet av ett engagerat leverantörsskikt stort.

Vår förhoppning är att de som efterfrågar och de som levererar ska fortsätta att 
arbeta sida vid sida med den här produkten i framtiden, det sätt som gjorde det här 
projektet till en framgång.
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VILL DU VETA MER?
Mer information finns på www.pvcfreebloodbag.eu

Dokument Första lca 2012
 Andra lca April 2017
 Monitoring of blood transfusions operation in 
    eu-countries October 2015
 Vox Sanguinis (2017) 112, 33–39
 Gap analysis of ce marking
 Economic feasibility study
 Layman report 2017 på flera språk

Rörliga bilder YouTube pvcfreeBloodBag, januari 2016
 Presentationer från seminarium Östersund, sept. 2016
 Användartest
                      
Webinar Tillsammans med hcwh, october 2015
 Jesper Laursen Melitek, November 2016
 Final webinar, maj 2017


