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1. Indledning og kommissorium
Indenrigs- og Sundhedsministeren besluttede i efteråret 2003 at nedsætte en tværmi-
nisteriel arbejdsgruppe med henblik på at få belyst en række spørgsmål i relation til 
Statens Serum Institut (SSI). 

Arbejdsgruppen blev nedsat med det primære formål at få belyst, hvilken model for den 
fremtidige leverance af vaccinationer til det danske børnevaccinationsprogram (der i 
dag leveres af SSI) der ud fra juridiske, faglige og økonomiske hensyn mest hensigts-
mæssigt kan anvendes – og herunder modellernes konsekvenser i relation til den frem-
tidige varetagelse af SSI’s samlede opgaver.  

Baggrunden for arbejdsgruppens nedsættelse er, at der er rejst spørgsmål om, hvorvidt 
modellen for leverance af vacciner til børnevaccinationsprogrammet er i overensstem-
melse med EU’s udbudsregler, som indebærer, at offentlige indkøb over en vis størrel-
se skal bringes i udbud. Lægemiddelindustriforeningen (Lif) har rettet henvendelse til 
ministeriet herom. Kammeradvokaten har tidligere været af den opfattelse, at vaccine-
leverancer til børnevaccinationsprogrammet ikke er underlagt udbudsreglerne, da der 
er tale om ”in-house produktion”. Ministeriet har henholdt sig til denne udtalelse fra 
kammeradvokaten. Senere udtalelser fra kammeradvokaten og skærpelser i EF-
domstolens retspraksis har imidlertid vist, at den nuværende model for vaccineleveran-
ce til børnevaccinationsprogrammet formentlig ikke kan betragtes som ”in-house leve-
rance”.

Baggrunden for arbejdet er endvidere, at Folketingets Sundhedsudvalg i efteråret 2003 
spurgte til indenrigs- og sundhedsministerens planer for SSI’s fremtid, bl.a. i forbindel-
se med et samråd i Folketinget i oktober 2003. Samtidig igangsatte Rigsrevisionen i 
2003 en større undersøgelse af SSI, som netop er afsluttet. Arbejdsgruppen har, som 
forudsat i kommissoriet, i videst muligt omfang inddraget resultater fra Rigsrevisionens 
undersøgelse af SSI.  

Behovet for en vurdering af den fremtidige organisering af SSI’s vaccineaktiviteter skal 
endvidere ses i lyset af, at der gennem de senere år generelt har været stigende fokus 
på mulighederne for at udbyde offentlig produktion – især for at opnå prismæssige ge-
vinster. SSI’s vaccineaktiviteter har over de sidste år haft en betydelig vækst, særligt 
på det kommercielle eksportområde, og området har været genstand for interesse fra 
medicinalvirksomhedernes side.

Der har i løbet af 1990’erne været overvejet flere forskellige modeller for den fremtidige 
organisering af SSI’s aktiviteter – herunder mulighederne for at foretage en samlet om-
dannelse eller samlet salg af SSI. Det har hidtil været vurderingen, at en samlet om-
dannelse eller et samlet salg af SSI vil gøre det vanskeligt at opretholde et tilstrække-
ligt beredskab. Fokus har derfor i de seneste år være på mulighederne for at udskille 
dele af SSI’s kommercielle aktiviteter, specielt vaccineområdet. 

Efter 2001 har der været et øget fokus på behovet for et stærkt beredskab mod smit-
somme sygdomme og biologisk terror. I 2001 satte en arbejdsgruppe et analysearbej-
de om SSI i bero med henvisning til behovet for et styrket biologisk beredskab og at 
SSI varetager en række opgaver af generel samfundsmæssig interesse. Den forudgå-
ende gennemgang af SSI’s samlede opgaveportefølje tydeliggjorde kompleksiteten i 
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SSI’s virksomhed, herunder sammenhæng og synergi mellem SSI’s offentlige og 
kommercielle aktiviteter.

Mulighederne for et direkte frasalg af SSI’s aktiviteter til private investorer har tidligere 
været overvejet. Erfaringer har imidlertid vist, at et direkte frasalg ofte er forbundet med 
overgangsproblemer og risiko for tab af værdier for staten. 

Kommissoriet for arbejdsgruppen har været at beskrive og analysere to hovedmodel-
ler for SSI’s fremtidige virksomhed. Modellerne kan karakteriseres med følgende over-
skrifter:

1. Opretholdelse af SSI som national vaccineforsyner (børnevaccinationen gøres 
”in-house” ved at ændre finansieringsmodellen, således at staten stiller vacci-
nerne gratis til rådighed for sundhedsvæsenet/befolkningen, i kombination med 
at SSI’s forpligtelser præciseres i lovgivningen). Muligheden for at opretholde 
SSI som national vaccineforsyner henholdsvis med og uden vaccineeksport 
skal tillige vurderes.

2. SSI’s vaccinedel frasælges over tid eventuelt via omdannelse af SSI’s vaccine-
del til et aktieselskab og efterfølgende gradvist salg til strategisk partner. 

De to modeller vurderes i forhold til:

• Relevante retlige problemstillinger, herunder EU’s udbuds- og konkurrencebe-
stemmelser.

• De sundhedsfaglige og beredskabsmæssige konsekvenser og overvejelser 
modellerne medfører.

• De økonomiske konsekvenser og overvejelser modellerne medfører.

Arbejdsgruppens kommissorium er vedlagt som bilag 1.

Arbejdsgruppen har haft følgende sammensætning:

Kontorchef, Kristian Wendelboe, Finansministeriet
Fuldmægtig, Flemming Christiansen, Finansministeriet
Kommitteret, Nina Holst-Christensen, Justitsministeriet
Konsulent, Nikolaj Aarø-Hansen, Justitsministeriet
Direktør, Nils Strandberg Pedersen, Statens Serum Institut
Kontorchef, Michael Von Magnus, Sundhedsstyrelsen (deltog i 1. møde), 
Centerchef, Else Smith, Sundhedsstyrelsen (deltog i 2. og 3. møde)
Afdelingschef, Vagn Nielsen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet (formand)
Kontorchef, Paul Schüder, Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Kontorchef, Jens Kristian Poulsen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Chefkonsulent, Kis Thuesen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Specialkonsulent, Ole Østergaard Jensen, Statens Serum Institut og specialkonsulent, 
Nina Moss, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, har været sekretariat for arbejdsgrup-
pen.
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2. Sammenfatning og konklusion
I rapporten er belyst to hovedmodeller for SSI’s fremtidige virksomhed. Dels en model,
hvor SSI’s rolle som national forsyner af børnevacciner opretholdes, og dels en model, 
hvor SSI’s vaccineaktiviteter frasælges over tid eventuelt via omdannelse af SSI’s vac-
cinedel til et aktieselskab og efterfølgende gradvist salg til strategisk partner. 

Juridisk analyse
Baggrunden for arbejdsgruppens nedsættelse er, at der er rejst spørgsmål om, hvorvidt 
modellen for leverance af vacciner til børnevaccinationsprogrammet er i overensstem-
melse med EU’s udbudsregler. I dag varetages leverancen af vacciner til det danske 
børnevaccinationsprogram af SSI. Amterne betaler SSI herfor og er kompenseret via 
bloktilskuddet. 

Det er arbejdsgruppens opfattelse, at produktion og indkøb af vacciner til børnevacci-
nationsprogrammet vil være undtaget fra EU’s udbudsregler, hvis finansieringsmodel-
len ændres, således at staten fremover betaler SSI direkte for leverancen af vacciner til 
programmet. Derved overgår rollen som ”ordregivende myndighed” fra amter-
ne/regionerne til ministeriet. Forsyningen af vacciner til programmet vil dermed være at 
betragte som en ”in-house leverance”, da SSI er en del af staten og hører under mini-
steriets ressortområde. 

SSI lever op til gennemsigtighedsdirektivets krav om regnskabsmæssig adskillelse 
mellem en virksomheds forskellige aktiviteter. Direktivet har til formål at sikre, at det 
kan kontrolleres, at medlemsstaterne overholder statsstøttereglerne, herunder at der 
ikke krydssubsidieres, og dermed ikke sker en fordrejning af markedets konkurrence-
vilkår.

Statens betaling til SSI for vacciner, der stilles gratis til rådighed for befolkningen, kan 
ikke betegnes som statsstøtte, idet SSI varetager en opgave af ”almindelig økonomisk 
interesse”, som SSI har fået pålagt, og som SSI modtager kompensation for på givne 
betingelser.      

Ved en gennemførelse af model 1 vil SSI således – i overensstemmelse med EU-
retten - kunne fortsætte som producent og leverandør af vacciner til børnevaccinati-
onsprogrammet. 

Der vil ikke være væsentlige juridiske barrierer ved at gennemføre model 2. Modellen 
indebærer, at amterne/regionerne i overensstemmelse med udbudsreglerne vil være 
forpligtede til - efter en overgangsfase - at udbyde indkøb af vacciner. Endvidere skal 
det sikres, at statsstøttereglerne overholdes, dvs. at statens tilførsel af kapital til sel-
skabet skal ske efter rationelle økonomiske overvejelser ud fra almindeligt kendskab til 
det pågældende marked i overensstemmelse med et markedsøkonomisk investorprin-
cip.

Model 2 kan ikke tidsmæssigt iværksættes umiddelbart, idet modellen forudsætter, at 
der udarbejdes en nærmere plan for frasalg af SSI’s vaccineaktiviteter – herunder en 
værdisætning. Derfor anbefaler arbejdsgruppen, at den i model 1 indeholdte omlæg-
ning af finansieringsmodellen under alle omstændigheder hurtigst muligt gennemføres.
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Sundhedsfaglige forhold
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at det enkelte barn i sit vaccinationsforløb vaccineres og 
revaccineres med samme type af vaccine, og at det for hver infektion, der vaccineres 
imod i det danske børnevaccinationsprogram, fastlægges centralt, hvilken vaccine der 
skal anvendes. 

På den baggrund er det arbejdsgruppens opfattelse, at uanset om model 1 eller 2 væl-
ges, skal det være de centrale sundhedsmyndigheder, der beslutter, hvilke vacciner, 
der skal anvendes i programmet. Desuden skal der foretages et samlet indkøb af vac-
ciner til programmet. 

Hvad angår forsyningssikkerhed af vacciner, bidrager SSI’s produktionskapacitet og 
ekspertise på vaccineområdet til en mere stabil forsyningssikring end uden produktion. 
Hertil kommer, at vaccineproduktionen bidrager til det øvrige smitteberedskab, herun-
der det diagnostiske, epidemiologiske og biologiske beredskab bl.a. med viden om 
udvikling, produktion og kvalitetssikring. 

Samlet er det arbejdsgruppens opfattelse, at SSI’s vaccineproduktion bidrager til at 
opretholde kvaliteten af det samlede sundhedsberedskab. Arbejdsgruppens opfattelse 
understøttes af Rigsrevisionens beretning, hvoraf det fremgår, ”at der er indikation for, 
at SSI’s produktionskapacitet på vaccineområdet kan forventes at give Danmark et 
bedre udgangspunkt for at undgå forsyningsproblemer”.

Økonomiske forhold
SSI har gennem de seneste år haft en betydelig stigning i eksporten af vacciner. På 
grund af øget efterspørgsel på eksportmarkederne ventes denne stigning at fortsætte i 
de kommende år.

Model 1 indebærer, at finansieringsmodellen ændres, således at staten fremover skal 
betale SSI direkte for leverance af vacciner til børnevaccinationsprogrammet. Amter-
nes/regionernes bloktilskud reduceres tilsvarende. Model 1 indebærer i øvrigt ingen 
økonomiske konsekvenser i forhold til den nuværende ordning.

Model 2 indebærer, at amternes/regionernes indkøb af børnevacciner skal i udbud. Da 
vaccineselskabet ikke har samme produktionsvolumen og dermed stordriftsfordele som 
børnevaccineområdets store producenter samt muligheder for strategisk prissætning, 
er det antaget, at selskabet taber et udbud af børnevaccine. En rentabel drift af selska-
bet forudsætter derfor en overgangsordning, hvor selskabet kan øge vaccineeksporten 
og mindske afhængigheden af den indenlandske efterspørgsel. Selskabets likviditets-
behov afhænger af overgangsperiodens længde. Den administrative og fysiske adskil-
lelse af SSI’s vaccineaktiviteter fra det øvrige SSI anses for relativt uproblematisk, men 
en række forhold skal afklares.   

Frasalg af SSI’s vaccineaktiviteter vil indbringe staten et provenu. Provenuets størrelse 
vil kunne vurderes nærmere efter en værdiansættelse af SSI’s aktiviteter. En værdian-
sættelse er en forudsætning for, at der vil kunne udarbejdes en nærmere plan for fra-
salg af SSI’s vaccineaktiviteter. Værdiansættelsen vil bl.a. omfatte en vurdering af 
SSI’s materielle aktiver og know-how, afsætningsmuligheder på eksisterende/nye mar-
keder samt en vurdering af den optimale fremtidige ejerstruktur for staten – herunder 
hastigheden af et frasalg af aktier - set ud fra et værdisynspunkt. 
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Hvis det besluttes at gennemføre model 2, kan arbejdet med værdisætning af SSI’s 
aktiviteter umiddelbart igangsættes, forudsat der afsættes de nødvendige midler hertil.  

Frasalg af SSI’s vaccineaktiviteter må forventes umiddelbart at indbringe en besparelse 
i form af lavere priser på børnevaccine. De to store udbydere af børnevaccine forven-
tes således, jf. ovenfor, at ville tilbyde vaccinen til en lavere pris end SSI. Der anslås en 
mulig besparelse på op til 40 mio. kr. årligt, når der sammenlignes med den pris, som 
de to store udbydere har introduceret i andre lande. 

Denne forventede besparelse skal ses i lyset af risikoen for stigende vaccinepriser på 
længere sigt, idet markedet er domineret af to store udbydere, som i visse tilfælde fast-
sætter priser på baggrund af konkrete konkurrenceforhold på et givent tidspunkt snare-
re end på baggrund af de langsigtede produktionsomkostninger.

Endelig er der set på de økonomiske synergier mellem SSI’s kommercielle aktiviteter –
herunder vaccineaktiviteten - og SSI’s beredskabsaktiviteter. Der er betydelige fordele 
ved, at beredskabsopgaverne varetages i samme organisation som produktionen af 
vacciner og diagnostiske analyser, idet forskellige funktioner i samme organisation kan 
udnytte den samme kapacitet. Ved et frasalg af vaccineaktiviteterne vil det resterende 
SSI have behov for et rammeløft på mellem 7 og 27 mio. kr. årligt, afhængigt af, hvor-
dan forsyningssikringsrollen varetages.

Det er arbejdsgruppens opfattelse, at det kræver en nærmere afklaring at vurdere, om 
der samlet set vil være væsentlige samfundsøkonomiske gevinster ved at frasælge 
SSI’s vaccineaktiviteter. 

Det er arbejdsgruppens samlede konklusion, at et frasalg af SSI’s vaccineaktiviteter 
forudsætter en nærmere vurdering af de økonomiske konsekvenser heraf samt at 
eventuelle økonomiske gevinster skal vejes op imod det lavere beredskabsniveau, et 
frasalg vil medføre. Arbejdsgruppen anbefaler, at den i model 1 indeholdte omlægning 
af finansieringsmodellen under alle omstændigheder hurtigst muligt gennemføres.
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3. SSI’s opgaver og økonomi
SSI er et institut under Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der har til opgave at bidrage 
til sikringen af det danske sundhedsberedskab gennem forebyggelse og bekæmpelse 
af smitsomme sygdomme og medfødte lidelser.

Efter lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v. (lov nr. 790 af 10. september 
2002 med senere ændringer) er SSI landets centrallaboratorium for så vidt angår hu-
man bakteriologi, virologi og serologi og udfører undersøgelser for bl.a. sygehuse og 
praktiserende læger samt fremstiller og fremskaffer vacciner, sera og plasmaprodukter 
m.v. Desuden skal SSI drive forskning, rådgive og udføre kontrol- og referencefunktio-
ner på områder, der vedrører SSI’s opgaver.

SSI’s opgaver er desuden fastlagt i bl.a. lov nr. 634 af 17. december 1976 om tilbud om 
gratis vaccination mod visse sygdomme, finansloven og SSI’s kontraktstyringsaftaler. 
SSI’s rolle på blodproduktområdet blev ændret ved lov nr. 376 af 6. juni 2002 om frem-
skaffelse af humant blod til lægemiddelformål m.v. (blodforsyningsloven), der trådte i 
kraft den 1. januar 2004. 

SSI skal jf. aktstykke nr. 155 af 19. april 1989, Finansloven og div. kontraktstyringsafta-
ler drives på kommercielle vilkår. I denne forbindelse har SSI en række særlige bevil-
lingsbestemmelser, som ikke gælder for andre statsvirksomheder. SSI har bl.a. udvidet 
adgang til at foretage kapitalinvesteringer og indgå samarbejdsaftaler. SSI tegner tillige 
selv relevante forsikringer, lånefinansiere anlægsinvesteringer m.m.

SSI har følgende aktivitetsområder:

• Nettotalsfinansierede beredskabsopgaver og fondsforskning
• Vaccineproduktion
• Diagnostik
• Diagnostikaproduktion
• Plasmaprodukter

Med undtagelse af de nettotalsfinansierede aktiviteter og fondsaktiviteterne drives akti-
vitetsområderne efter forretningsmæssige principper. Forretningsområderne diagno-
stik, diagnostika, vacciner og plasmaprodukter har således et selvstændigt forretnings-
grundlag og skal sikre faglig og økonomisk lønsomhed gennem forskning, udvikling, 
produktion, markedsføring og salg af produkter og ydelser. 

Forretningsområderne, der drives efter forretningsmæssige principper, er ikke isolere-
de fra sikringen af beredskabet mod smitsomme sygdomme og medfødte lidelser. Bå-
de det diagnostike område samt vaccine- og diagnostikaområdet bidrager direkte og 
indirekte hertil, jf. tabel 3.1. En opgørelse af disse synergier foretaget i forbindelse med 
Rigsrevisionens undersøgelse af SSI viser, at varetagelsen af beredskabsopgaverne 
uden kommercielle diagnostiske analyser og vaccineproduktion vil kræve en fordobling 
af den nuværende bevilling. Samtidig vil det være vanskeligt at opretholde det nuvæ-
rende kvalitetsniveau. 
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Tabel 3.1. Oversigt over SSI’s forretningsområder og sammenhæng til beredskabsopgaverne

Forretningsområde Driftsform Beredskabsbidrag

Smitteberedskab Nettotalsfinansieret Ja, alle nettotalsaktiviteter er rettet mod sikring af 

beredskabet mod smitsomme sygdomme og med-

fødte lidelser

Vacciner Forretningsmæssigt Ja, forsyningssikring af børnevacciner og bered-

skabsprodukter samt forskellige former for kompe-

tencer, der kommer de øvrige aktivitetsområder til 

gode.

Diagnostik Forretningsmæssigt Ja, diagnostisk kapacitet og kompetencer af cen-

tral betydning for et effektivt smitteberedskab

Diagnostika Forretningsmæssigt Ikke direkte, men understøtter forretningsområder-

ne smitteberedskab, vacciner og diagnostik

Plasmaprodukter Forretningsmæssigt Nej, ikke efter ny blodlov

I det følgende gennemgås den generelle økonomiske udvikling for SSI og dets forret-
ningsområder, og sammenhængen mellem de forretningsmæssige aktiviteter og det 
biologiske beredskab præciseres.

3.1 SSI’s overordnede økonomiske og forretningsmæssige udvikling
Udviklingen i SSI’s omsætning og resultat 1999-2003 fremgår af tabel 3.2.

Tabel 3.2. Nettoomsætning, resultat før renter, driftsresultat 1999-2003, mio. kr.

1999** 2000* 2001 2002 2003

Omsætning 706,3 759,4 807,1 899,9 907,8

Resultat før renter -15,6 29,9 -7,7 43,7 14,2

Driftsresultat -21,5 21,0 -15,5 31,8 4,1
*Alle tal i kapitel 4 er opgjort efter årsregnskabslovens regler og i løbende priser, med mindre andet er 
anført.
**Resultatet er påvirket af, at der i 1999 blev foretaget en række hensættelser på i alt 6 mio. kr. på 
plasmaproduktområdet, som blev tilbageført i 2000.

Omsætningen er i perioden steget med 29 pct. (15 pct. i faste priser). Resultatet har 
været svingende, hvilket i nogen grad kan tilskrives udviklingen på plasmaproduktom-
rådet og vaccineområdet. For den samlede periode har resultatet været positivt med 
ca. 20 mio. kr.

I de nærmest kommende år forventes bortfaldet af plasmafraktioneringen og udgifter til 
indkøring af SSI’s nye poliovaccinefabrik at medføre et negativt resultat. Derefter for-
ventes en bedring i SSI’s resultater.
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Tabel 3.3. Omsætning, forretningsmæssige og øvrige aktiviteter, 1999-2003, mio. kr.

1999 2000 2001 2002 2003

Danmark 478,2 491,6 505,0 543,2 555,6

Eksport 105,1 142,0 170,8 217,7 221,0

Forretningsmæssigt i alt * 583,3 633,6 676,3 760,9 776,6

Bevillingsindtægter 77,1 76,7 81,8 87,8 89,0

Fondsindtægter 45,9 49,1 49,5 50,8 42,2

Bevilling/fond i alt 124,1 127,0 131,3 138,6 131,2

I alt 706,3 759,4 807,1 899,9 907,8
* Inkl. plasmaproduktområdet.

Omsætningsfremgangen kan primært henføres til de forretningsmæssige aktiviteter, 
hvor omsætningen er steget med 33 pct. (18 pct. i faste priser). Vedrørende de forret-
ningsmæssige aktiviteter er den indenlandske omsætning øget med 16 (4 pct. i faste 
priser), mens eksporten er øget med 110 pct. (88 pct. i faste priser). Ud af en samlet 
omsætningsfremgang på 201,5 mio. kr. står eksporten således for 58 pct. af væksten.

For det bevillingsfinansierede område er væksten på 15 pct. Tages der højde for pris-
og lønudviklingen og at SSI i perioden er tilført nye opgaver i form af sygehushygiejne 
og terrorberedskab for ca. 19 mio. kr., er der tale om et fald i bevillingen. Fondsindtæg-
terne har været nogenlunde stabile.

Tabel 3.4. Omsætning fordelt på hovedaktiviteter, 1999-2003, mio. kr.

1999 2000 2001 2002 2003

Bevilling/fond   124,1 127,0 131,3 138,6 131,2

Diagnostik 184,5 185,7 204,4 225,9 223,0

Diagnostika m.v. 50,5 63,3 60,7 63,8 68,3

Vaccine 253,6 303,6 335,6 388,6 395,1

Plasmaprodukter 94,7 81,0 75,1 82,9 90,3

I alt 706,3 759,4 807,1 899,9 907,8

Omsætningen er steget for vacciner, diagnostik og diagnostika m.v. Fremgangen har 
været størst på vaccineområdet med 56 pct. (40 pct. i faste priser), hvor det er ekspor-
ten der driver væksten, mens den indenlandske omsætning under ét stort set er uænd-
ret. Diagnostik og diagnostika m.v. har haft en omsætningsfremgang på 21 pct. (8 pct. i 
faste priser) og 35 pct. (21 pct. i faste priser). En lavere vækst i forhold til vaccineom-
rådet er forventelig, da der især på det diagnostiske område er begrænsede eksport-
muligheder. Diagnostikkens og følgelig til dels diagnostikas økonomiske vækstpotentia-
le er tæt knyttet til udviklingen i det øvrige sundhedsvæsen.

Omsætningen på plasmaproduktområdet var i starten af perioden præget af faldende 
afsætning af visse produkter, mens fremgangen sidst i perioden kan henføres til intro-
duktion og øget salg af et nyudviklet produkt.
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3.2 Det nettotalsfinansierede smitteberedskab
Fortrinsvis finansieret via finansloven varetager SSI en række myndighedsrelaterede 
opgaver omkring smitsomme sygdomme og medfødte lidelser og dertil relateret forsk-
ning. Opgaverne defineres fagligt og økonomisk i en række servicekontrakter, der hvert 
år indgås mellem SSI og ministeriet. 

Aktiviteterne er bredt orienteret mod samfundsmæssige behov, og resultaterne indgår 
som en central del af det faglige grundlag for de beslutninger, som politikere og sund-
hedsvæsnet træffer. SSI leverer også faglig rådgivning og assistance til internationale 
myndigheder (f.eks. WHO og EU).

Smitteberedskabet er en integreret del af det danske sundhedsvæsen, da denne type 
sundhedspolitiske målsætninger bedst varetages i offentligt regi. Lignende beredskabs-
og forskningsmæssige opgaver er i sammenlignelige lande også en del af den offentli-
ge forvaltning grundet opgavernes særlige karakter.

Af nedenstående tabel fremgår hovedopgaverne og den økonomiske fordeling af netto-
tallet for 2003. 

Tabel 3.5. Nettotallets fordeling på hovedopgaver, 2003, mio. kr.

Beredskab Forskning I alt

1. Overvågning, påvisning og forebyggelse 

af infektionssygdomme 31,3 5,9 37,2

2. Overvågning og forebyggelse af sygehus-

infektioner og antibiotikaresistens 10,5 9,0 19,5

3. Beredskab mod biologisk terrorisme 10,0 5,0 15,0

4. Påvisning og forebyggelse af sygdomme 

hos den gravide, fostret og det nyfødte barn 0,0 4,2 4,2

5. Grundvidenskabelig vaccineforskning 0,0 3,5 3,5

6. Epidemiologisk grundforskning 0,0 5,6 5,6

7. Undervisning 4,2 0,0 4,2

I alt 56,0 33,2 89,2

Endvidere udfører SSI forskning finansieret af offentlige og private fonde, der kommer 
det samlede danske beredskab mod smitsomme sygdomme til gode. Det nettotalsfi-
nansierede beredskab er kernen, som gør det muligt at tiltrække disse midler, der be-
løber sig typisk til ca. 50 mio. kr. årligt 

Generelt er der et tæt samarbejde imellem de enkelte aktiviteter samt mellem de netto-
talsfinansierede beredskabsaktiviteter, de diagnostiske laboratorier og vaccineområdet 
til gavn for det samlede beredskab.

I det følgende gennemgås hovedområderne og den overordnede økonomiske udvikling 
kort. En uddybende beskrivelse af aktiviteterne og de økonomiske resultater kan findes 
i SSI’s statslige årsregnskab for 2003.
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3.2.1 Overvågning, påvisning og forebyggelse af infektionssygdomme
Overvågning, påvisning og forebyggelse af infektionssygdomme er en hjørnesten ikke 
bare i Danmarks, men alle landes smitteberedskab. 

Løbende overvågning og et diagnostisk beredskab er en forudsætning for at kunne 
forebygge, påvise udbrud og målrette interventioner/kontrollere smittespredning i for-
bindelse med sygdomsudbrud. Overvågning er endvidere en forudsætning for at kunne 
evaluere den forebyggende indsats og evt. justere denne. Overvågning indebærer en 
lang række opgaver, herunder vedvarende indsamling, bearbejdning og vurdering af 
data og ikke mindst en aktiv tilbagemelding af resultaterne.

Opgaverne er bredt funderet på SSI og omfatter forskellige former for overvågning, 
rådgivning, diagnostik og beredskab samt forskning og udvikling. Der er et tæt samar-
bejde med bl.a. Sundhedsstyrelsen, internationale sundhedsmyndigheder, EU og 
WHO. Området omfatter følgende delaktiviteter:

• Beredskabsydelser i Epidemiologisk Afdeling, der bl.a. varetager en række 
meldesystemer for smitsomme sygdomme på vegne af Sundhedsstyrelsen, vi-
dereformidler sygdomsdata til sundhedsvæsenet m.fl. samt rådgiver sundheds-
personale, myndigheder m.fl.,

• overvågning og påvisning af bakterielle luftvejsinfektioner (f.eks. infektioner 
med pneumokokker og legionella) og meningitis,

• overvågning og påvisning af tuberkulose,
• overvågning og påvisning af virusinfektioner (f.eks. polio og influenza),
• overvågning og påvisning af mave- og tarminfektioner (f.eks. salmonella, cam-

pylobacter, E.Coli og resistensudvikling, bl.a. i samarbejde med Dansk Zoono-
secenter),

• administration af Sundhedsstyrelsens meldesystemer for påvisning af en række 
seksuelt overførbare infektioner (f.eks. gonoré og klamydia),

• forskning og udvikling inden for antiviral terapi, bl.a. over for HIV,
• klinisk mikrobiologisk reference- og udviklingsfunktion (f.eks. rådgivning/suppor-

tering af amternes/regionernes mikrobiologiske laboratorier, udvikling af nye di-
agnostiske metoder og beredskab ved sjældne infektioner).

3.2.2 Sygehusinfektioner og antibiotikaresistens
Sygehuserhvervede infektioner, hvor patienter smittes under indlæggelse for anden 
behandling er, et stigende sundhedsmæssigt og samfundsøkonomisk problem. Samti-
dig er det afgørende, at der ikke udvikles antibiotikaresistente mikroorganismer, hvilket 
vil vanskeliggøre behandling.

SSI overvåger og rådgiver om infektioner opstået som følge af hospitalsindlæggelse, 
udvikler ensartede påvisnings- og registreringsmetoder for hospitalsinfektioner og ud-
arbejder danske standarder for hygiejne i sundhedssektoren. På antibiotikaområdet 
overvåger, rådgiver og forsker SSI i valg af antibiotika, doseringsprincipper og behand-
lingsstrategi, som kan minimere mikroorganismers resistensudvikling. 

3.2.3 Beredskab mod biologisk terrorisme
Efter terrorangrebene i USA den 11. september 2001 blev der på baggrund af bl.a. en 
rapport fra Sundhedsstyrelsen med anbefaling af en styrkelse af beredskabet mod bio-
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logiske terror- og krigshandlinger etableret et Center for Biologisk Beredskab på SSI. 
Center for Biologisk Beredskab har til formål at sikre en samlet og koordineret bered-
skabsmæssig indsats overfor biologiske katastrofer og biologisk terrorisme. 
Centeret:

• bistår og samarbejder med relevante myndigheder med ekspertviden og be-
slutningsstøtte, f.eks. Forsvaret og Politiet,

• sikrer indsamling af relevant undersøgelsesmateriale i tilfælde af mistanke om 
biologiske terrorangreb,

• sikrer hurtig påvisning eller afvisning af biologiske kampstoffer,
• deltager i internationale samarbejder med relevante instanser i NATO- og EU-

landene samt WHO,
• opretholder et døgnberedskab med henblik på disse forhold, 
• forsker i beredskab mod biologisk krigsførelse eller terror samt forebyggelse og 

bekæmpelse af følgerne,
• følger den internationale udvikling og
• tilbyder undervisning og træning af relevante aktører.

3.2.4 Medfødte lidelser
Ved 1-2% af alle graviditeter forekommer der alvorlige sygdomme hos fostret/det ny-
fødte barn (infektioner, misdannelser, kromosom- og stofskiftesygdomme og arvelige 
sygdomme), der kan medføre store menneskelige lidelser og samfundsøkonomiske 
omkostninger. En del tilfælde kan undgås eller forebygges ved tidlig diagnose og be-
handling. SSI udvikler analyser, der ud fra en blodprøve kan påvise risiko for alvorlige 
skader på fostret, udvidelse af screeningsundersøgelser efter fødslen til at omfatte flere 
sygdomme samt en generel kompetenceopbygning på området.

3.2.5 Grundvidenskabelig vaccineforskning 
Den grundvidenskabelige vaccineforskning er rettet mod at kunne bidrage til udvikling 
af forebyggende og behandlende vacciner på særligt virus- og klamydiaområdet.

3.2.6 Epidemiologisk grundforskning
Afdeling for Epidemiologisk Forskning er Danmarks største epidemiologiske forsk-
ningsmiljø og blandt de førende forskningsmiljøer i verden. Afdelingen beskæftiger sig 
med grundvidenskabelig årsagssøgende epidemiologi og udfører forskning vedrørende 
risikofaktorer og prognostiske faktorer af betydning for sygdomme. Forskningen er dels 
baseret på datainformation fra populationsbaserede sundhedsregistre og demografiske 
registre, og dels på information indsamlet ved direkte kontakt med befolkningen. 

Aktiviteterne finansieres primært via fondsindtægter. I 2003 tiltrak området knap 27 
mio. kr. Nettotalsbevillingen på 5,6 mio. kr. bidrager til opretholdelse af afdelingens 
fysiske og faglige infrastruktur, der er en forudsætning for at kunne tiltrække eksterne 
fondsmidler. SSI har i 2004 fået et løft i nettotalsbevillingen til at fortsætte en række 
aktiviteter, der i 10 år har været finansieret af Grundforskningsfonden. 

3.2.7 Undervisning
SSI indgår i speciallægeuddannelsen i klinisk mikrobiologi med en 2-årig kursusstilling. 
Ud over den nettotalsfinansierede undervisning medvirker SSI i uddannelsen af hygiej-
nesygeplejersker, humanbiologier i mikrobiologi, Ph.d. studerende m.m.
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3.2.8 Økonomisk udvikling

Tabel 3.6. Nettotalsfinansierede aktiviteter, omsætning og resultat, 1999-2003, mio. kr.

1999 2000 2001 2002 2003

Omsætning 77,1 76,7 81,8 87,8 89,2

Resultat* -18,3 -4,5 -5,5 -6,8 -2,7
*Der er først fra 2001 foretaget systematiske opdelinger af resultatet på de enkelte forretningsområ-
der. Forretningsområders resultater for 1999-2000 er derfor ikke fuldt sammenlignelige med 2001-
2003. Endvidere er der for 1999-2000 ikke nogen etableret praksis for fordeling af over-/underskud i 
SSI’s støttefunktioner. I 1999/2000 var der et underskud på hhv. 16,6 mio. kr. og 9,3 mio. kr. i disse. 
Underskuddet vurderes dog primært at rette sig mod de nettotalsfinansierede aktiviteter og vaccine-
området og er fordelt på disse to forretningsområder efter områdernes omsætning.

Der har i hele perioden være et underskud, der er dækket via SSI’s øvrige forretnings-
mæssige drift. Resultatet i 1999 er særligt påvirket af et underskud i SSI’s fællesfunkti-
oner og på den grundvidenskabelige vaccineforskning. I merforbruget i 2003 indgår to 
hensættelser på over 2 mio. kr. til aktiviteter, der videreføres i 2004, således det fakti-
ske forbrug i 2003 stort set svarer til årets bevilling.

3.3 Vacciner
SSI fremstiller vacciner til forebyggelse af tuberkulose, difteri, stivkrampe, kighoste og 
polio. De egenproducerede vacciner afsættes i Danmark og eksporteres. Derudover 
indkøber og videresælger SSI en række vacciner, herunder influenza- og rejsevacci-
ner, der ligeledes afsættes på det danske marked eller eksporteres. Vacciner, som SSI 
indkøber, sker efter udbud i henhold til EU’s udbudsdirektiv.

SSI’s salg af vacciner foregår, med undtagelse af vaccinerne til børnevaccinationspro-
grammet og visse beredskabsprodukter, der ellers ikke markedsføres i Danmark, på 
konkurrencemæssige vilkår.

3.3.1 Forsyningssikring
Af SSI’s kontraktstyringsaftale fremgår det, at SSI som led i beredskabet mod smit-
somme sygdomme skal sikre forsyning af relevante vacciner til Danmark ved egenpro-
duktion eller fremskaffelse. Dette gælder både under normale forhold og i beredskabs-
situationer. Af Centralstyrelsesloven fremgår det, at SSI ”…fremstiller eller fremskaffer 
vacciner…”. 

På overordnet niveau er forpligtigelsen ikke nærmere defineret, men SSI sikrer den 
danske forsyning af vacciner til særlige risikogrupper, f.eks. influenzavaccine, og andre 
vacciner, bl.a. rejsevacciner mod smitsom leverbetændelse, gul feber og japansk hjer-
nebetændelsesvirus. Fælles for disse to typer af vacciner er, at SSI leverer dem i fri 
konkurrence med andre producenter, i det omfang disse har valgt at markedsføre disse 
i Danmark. For influenzavaccinen tegner SSI særlige optioner med henblik på også at 
kunne forsyningssikre Danmark med vacciner i tilfælde af en verdensomspændende 
epidemi med en ny virusstamme med høj dødelighed, en såkaldt influenzapandemi.

SSI leverer endvidere alle vacciner til det danske børnevaccinationsprogram og en 
række særlige beredskabsvacciner og –produkter, hvilket beskrives uddybende i 
3.3.1.1 og 3.3.1.2. 
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SSI’s opgavevaretagelse på vaccineområdet skal ud over beredskabsbehovet for spe-
cifikke vacciner ses i lyset af, at antallet af vaccineproducenter på verdensplan er faldet 
markant inden for de seneste ti år, og af at der i flere lande har været forsyningspro-
blemer for forskellige vacciner, se også kapitel 7. 

3.3.1.1 Børnevaccinationsprogrammet
SSI’s rolle i børnevaccinationsprogrammet er defineret i Bekendtgørelse om gratis vac-
cination mod visse sygdomme m.v. (bek. nr. 305 af 13. maj 1993 med senere ændrin-
ger). Ifølge denne er SSI forpligtet til at have en passende beholdning af vaccine til 
brug for det danske børnevaccinationsprogram. Forsyningspligten omfatter vaccine 
mod kighoste, difteri, stivkrampe, polio, hæmophilus influenza type b (Hib), mæslinger, 
fåresyge og røde hunde. Vaccinerne gives normalt i forskellige kombinationer på for-
skellige alderstrin. Forsyningen sikres enten ved egenproduktion eller indkøb efter ud-
bud i henhold til EU’s udbudsdirektiv. Børnevaccinationsprogrammet er i dag sammen-
sat som følger:

Tabel 3.7. Oversigt over børnevaccinationsprogrammet

Vaccinationsalder Vaccinationstype Producent

3 mdr. Di-Te-Ki-Pol 1/Hib SSI. Kighoste- og Hib-komponenten leveres 

fra ekstern samarbejdspartner

5 mdr. Di-Te-Ki-Pol 2/Hib Do.

12 mdr. Di-Te-Ki-Pol 3/Hib Do.

15 mdr. MFR 1 Indkøbes af SSI efter udbud

5 år Di-Te-Ki-Pol – booster SSI. Kighostekomponenten leveres fra ekstern 

samarbejdspartner

12 år MFR 2 Indkøbes af SSI efter udbud

Det er Sundhedsstyrelsen, der indstiller til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, hvilke 
vaccinetyper, der skal indgå i det danske børnevaccinationsprogram. Sundhedsstyrel-
sen anbefaler, at vaccinationerne gives med én bestemt/bestemte vacciner, som anbe-
fales af Sundhedsstyrelsen. Dvs. at det for hver infektion, der vaccineres imod i det 
danske børnevaccinationsprogram, fastlægges centralt, hvilken vaccine der skal an-
vendes, hvor mange doser der skal gives og hvilke intervaller, der bør være mellem 
vaccinationerne.

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 199 af 11. december 1996 om gratis 
vaccination mod visse smitsomme sygdomme mv., at der til vaccinationerne anvendes 
vacciner, der rekvireres fra SSI. Ud fra et sundhedsfagligt synspunkt vil der ifølge
Sundhedsstyrelsen dog godt kunne anvendes vacciner fra andre producenter end SSI, 
som det eksempelvis gøres på områder, hvor SSI ikke har en egenproduktion.

Det er også Sundhedsstyrelsen, der har ansvaret for rådgivning om børnevaccinati-
onsprogrammet. Sundhedsstyrelsen henter i den forbindelse rådgivning fra vaccinati-
onsudvalget, der består af repræsentanter fra Praktiserende Lægers Organisation, 
Rigshospitalet, embedslægerne, LIF, Sundhedsstyrelsens sagkyndige, SSI, Dansk 
Pædiatrisk Selskab og Lægemiddelstyrelsen.
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SSI’s omsætning til børnevaccinationsprogrammet har i de seneste fem år været stort 
set uændret i løbende priser, og i faste priser er der et fald på 9 pct. i omsætningen. 
Faldet skal ses i sammenhæng med, at der stort set ikke har været prisstigninger på 
børnevaccinerne i de sidste mange år.

Tabel 3.8. Omsætning, børnevaccinationsprogrammet, 1999-2003, mio. kr.

1999 2000 2001 2002 2003

Egenproducerede 53,2 52,4 52,0 72,4 84,9

Indkøbte 41,0 40,6 40,9 26,0 10,7

I alt 94,2 93,0 92,9 98,4 95,6

Stigningen i andelen af egenproducerede vacciner kan primært henføres til, at hvor der 
indtil 2002 blev vaccineret mod hæmophilus influenza type b med en selvstændig og 
indkøbt vaccine, indgår Hib-vaccinen fra 2002 som en råvarekomponent til SSI’s pen-
tavalente børnevaccine. Dette giver færre gener for børnene, der skal stikkes færre 
gange, og der spares udgifter til vaccinationshonorarer.

3.3.1.2 Beredskabsvacciner, både til sundheds- og terrorberedskabet
Med hjemmel i lægemiddellovens § 25, stk. 6 (lov nr. 656 af 28. juli 1995) kan SSI i 
særlige tilfælde og i begrænset mængde forhandle eller udlevere sera, vacciner, speci-
fikke immunglobuliner og andre immunologiske testpræparater, der ikke har markeds-
føringstilladelse i Danmark. Erfaringen viser, at det har stor betydning at have en natio-
nal enhed, der har løbende kontakter til producenter af sjældne eller sjældent anvendte 
præparater, ekspertisen til at foretage klinisk og farmaceutisk vurdering af præparater-
ne og hjemtage disse. 

På denne baggrund forsyningssikrer SSI Danmark med over 20 vacciner og præpara-
ter, der ikke har markedsføringstilladelse m.m., men som vurderes af betydning for det 
danske beredskab over for infektionssygdomme. Det gælder f.eks. koppevaccine, ra-
biesimmunglobulin og botulisme antitoxin. På beredskabsområdet har SSI endvidere et 
samarbejde med Forsvaret, hvor SSI stiller forsknings- og udviklingskompetencer ved-
rørende bl.a. vacciner til rådighed og er behjælpelig med fremskaffelse og oplægning 
af vacciner. SSI har f.eks. bistået Forsvaret med indkøb og oplægning af et antal milt-
brandvacciner, som ikke er tilgængelige på det kommercielle marked.

Der kan være flere grunde til, at et produkt ikke markedsføres, f.eks. at det er et speci-
alprodukt, der ikke er kommercielt tilgængeligt, produceres i små mængder eller at en 
producent har valgt ikke at registrere eller markedsføre et givent produkt på det danske 
marked, der er af begrænset størrelse. 

Tabel 3.9. Omsætning, beredskabsvacciner, 1999-2003, mio. kr.

1999 2000 2001 2002 2003

Beredskabsvacc. 14,2 14,4 15,1 16,3 44,0

Stigningen i omsætningen i 2003 skyldes et engangseksportsalg af beredskabsvacci-
ner samt at SSI gennem sit netværk som producent og indkøber af vacciner har skaffet 
miltbrandvaccine, der ikke er kommercielt tilgængelig, til det danske forsvar.
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3.3.2 Forskning og udvikling
Forskningsstrategien er naturligt rettet mod vaccination af børn, men også tuberkulose-
og klamydiavacciner. Endvidere har SSI forskningsprojekter vedrørende udvikling af 
vacciner mod HIV og malaria. SSI anvender årligt i underkanten af 90 mio. kr. på 
forskning og udvikling inden for vaccineområdet inkl. indkøring af den nye poliovaccine-
fabrik.

3.3.2.1 Kombinationsvacciner
Som national forsyner og producent af vacciner til børneprogrammet gik SSI i slutnin-
gen af 1980’erne ind i udvikling af nye kombinationsvacciner og etablerede i 1991 et 
samarbejde med det amerikanske vaccinefirma, Amvax. 

Målet var udvikling af en ny generation af kombinationsvacciner, hvor  Amvax skulle 
levere acellulær kighostevaccine (aP) til SSI. SSI skulle  levere difteri (D), tetanus (T) 
og Inaktiveret Poliovirus Vaccine (IPV), primært med henblik på produktion af kombina-
tionsvaccinerne DTaP og DTaP-IPV.

I 2000 blev Amvax opkøbt af Baxter, der på dette tidspunkt havde som strategi at blive 
en af verdens to største vaccineproducenter. I dag har Baxter imidlertid valgt at satse 
på andre udviklingsområder og ønsker derfor at trække sig ud af kombinationsvaccine-
området. SSI og Baxter forhandler følgelig om en række ændringer i samarbejdet.

Selv om udviklingssamarbejdet ikke har fungeret optimalt har SSI færdigudviklet de 
centrale vacciner DTaP-IPV og DTaP-IPV/Hib, TdaP til det danske børnevaccinations-
program.

3.3.2.2 Tuberkulose
Tuberkulose er et stigende problem i både U- og I-lande. Den nuværende tuberkulose-
vaccine (BCG-vaccinen) giver kun delvis beskyttelse for voksne, hvorfor der er behov 
for udvikling af en ny og mere effektiv vaccine. Det samme gør sig gældende for diag-
nostik af tuberkulose, hvor de nuværende uspecifikke test ikke umiddelbart kan kende 
forskel på personer, der er smittet med tuberkulose og BCG-vaccinerede personer.

SSI arbejder med udvikling af en ny tuberkulosevaccine og nye diagnostiske reagenser 
til erstatning for eksisterende produkter. Der forventes at være et betydeligt eksport-
marked herfor. Projektet vedrørende udvikling af en ny vaccine er et af verdens føren-
de og har været i stand til at tiltrække finansiering fra store internationale fonde. Dette 
er en forudsætning for at kunne bringe projektet frem til en færdig vaccine, idet gen-
nemførelse af kliniske undersøgelser er meget omkostningskrævende. Som en udløber 
af projektet har SSI allerede i dag indtægter fra salg af antigener til diagnostiske rea-
genser. 

3.3.2.3 Klamydia
Klamydia er den mest almindelige kønssygdom i Danmark og skønnes at være den 
hyppigste årsag til ufrivillig barnløshed i Danmark og i andre lande. Som nyt forsk-
ningsområde startede SSI i 2002 et forskningsprogram for udvikling af klamydiavacci-
ne. Da størstedelen af infektionerne hos unge kvinder forløber symptomløst, vil en ef-
fektiv vaccine kunne bidrage væsentligt til at kontrollere denne sygdom og nedbringe 
antallet af ufrivilligt barnløse.



17

3.3.2.4 HIV og malaria
SSI er involveret i udvikling af vacciner mod to andre vigtige infektionssygdomme i ver-
den: HIV og malaria. SSI’s kandidat til en malarievaccine har modtaget midler i EU-
støtte med henblik på afprøvning på mennesker. 

3.3.3 Økonomisk udvikling
Vaccineområdets omsætning og resultater 1999-2003 fremgår af tabel 3.10.

Tabel 3.10. Vacciner, omsætning og resultat, 1999-2003, mio. kr.

1999 2000 2001 2002 2003

Omsætning 253,6 303,6 335,6 388,6 395,1

Resultat* -4,2* 22,2* -7,7 36,3 20,0
*Se note til tabel 3.6.

I perioden giver vaccineområdet et overskud svarende til ca. 5 pct. af omsætningen. 
Som det fremgår, har der været store udsving i de enkelte år. Resultaterne i 2002 og 
2003 er påvirket af en række engangsindtægter på vaccineområdet, der ikke kan for-
ventes fremover.

3.3.3.1 Egenproducerede vacciner m.m.

Tabel 3.11. Omsætning, egenproducerede vacciner m.m., 1999-2003, mio. kr.

1999 2000 2001 2002 2003

Kombivacciner 64,5 63,2 62,2 82,6 94,3

Andre vacciner 6,5 7,6 9,0 7,4 6,0

Lønarbejde 2,9 10,6 9,7 10,7 11,5

Vacciner DK, total 73,9 81,4 80,9 100,7 111,8

Toxoider 11,4 11,8 6,4 40,4 25,5

Tuberkulin 25,2 31,9 31,2 24,5 25,3

BCG-vaccine 16,9 27,8 32,8 38,0 41,0

BCG-kultur 3,2 5,3 5,1 5,0 5,5

Kombivacciner 3,4 2,0 12,0 19,2 18,5

Andre vacciner 2,7 3,9 6,9 6,4 28,2

Lønarbejde 1,0 4,4 4,2 6,3 5,1

Vacciner eksport, total 63,8 87,1 98,6 139,9 149,1

I alt 137,7 165,5 179,5 240,6 260,9

Eksporten har været stigende og er nu, korrigeret for engangseksportindtægter for salg 
af toxoider og andre vacciner i 2002 og 2003, nogenlunde på niveau med den inden-
landske omsætning, der primært vedrører børnevaccinationsprogrammet. Leverancer-
ne til børnevaccinationsprogrammet udgør dog en stor del af vaccineområdets samle-
de omsætning og er en forudsætning for fortsat salg og udvikling af vacciner.

Ud over toxoider og andre vacciner ligger den største omsætningsfremgang på BCG-
vaccinen, der søges introduceret på flere højprismarkeder, kombinationsvacciner (pri-
mært en difteri- og tetanusvaccine til revaccination til det nordiske marked) og lønar-
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bejde i form af salg af know how og ydelser omkring lægemiddeludvikling og GMP-
produktion til primært mindre virksomheder i opstartsfasen. 

3.3.3.2 Øvrige vacciner
SSI sælger også en række vacciner, som SSI ikke selv producerer.

Tabel 3.12. Omsætning, øvrige vacciner, 1999-2003, mio. kr.

1999 2000 2001 2002 2003

Handelsvacciner* 76,5 80,7 82,3 68,9 62,3

Sæsonvacciner 23,8 29,9 28,9 27,2 29,8

Vacciner DK 100,3 110,6 111,2 96,1 92,1

Handelsvacciner 16,8 25,8 45,3 52,0 42,1

Vacciner eksport 16,8 25,8 45,3 52,0 42,1

I alt 117,1 136,4 156,5 148,1 134,2
*Handelsvacciner dækker over vacciner, som SSI indkøber. Heri indgår også indkøbte vaccinekomponen-
ter til børnevaccinationsprogrammet.

Den indenlandske omsætning dækker fortrinsvis over salg af forskellige rejsevacciner, 
vacciner til børneprogrammet og beredskabsvacciner. Omsætningsfaldet fra 2002 og 
frem skyldes, at Hib-komponenten blev indføjet i SSI’s kombinationsvaccine, jf. om-
sætningsstigningen på de egenproducerede vacciner. Sæsonvaccinerne er primært 
salg af influenzavaccine og pneumokokvacciner (pneumokokker er den almindeligste 
form for lungebetændelse).

Eksporten vedrører primært salg af oral poliovaccine og mæslingevaccine til UNICEF, 
fremstillet af en samarbejdspartner i Asien.

3.4 Diagnostik
Ifølge Centralstyrelsesloven er SSI ”…landets centrallaboratorium for så vidt angår 
human bakteriologi, virologi og serologi og udfører undersøgelser for bl.a. sygehuse og 
praktiserende læger…”

Brugerne af SSI’s diagnostiske tilbud er fortrinsvis sygehuse, praktiserende læger, 
speciallæger og de centrale sundhedsmyndigheder, der ikke er forpligtede til at anven-
de SSI på det diagnostiske område. For en enkelt analyse, PKU-testen af nyfødte for 
medfødt stofskifte og Føllings sygdom, anbefaler Sundhedsstyrelsen dog, at testen 
udføres på SSI.

De diagnostiske ydelser, der omfatter ca. 700 analyser, leveres dermed i konkurrence 
med andre udbydere, der primært er de amtslige sygehuses egne klinisk biokemiske 
eller mikrobiologiske afdelinger.

Det er karakteristisk, at sygehusene løbende hjemtager rutineprægede undersøgelser 
og undersøgelser, hvor teknologi og metoder efterhånden bliver alment kendte og 
håndterbare. Forskning og udvikling er dermed ikke kun vigtigt ud fra en sundhedsfag-
lig prioritering. Hjemtagningsmønster giver et løbende pres for en effektiv forretnings-
mæssig drift af området.
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3.4.1 Beredskab
Centralstyrelseslovens bestemmelser er præciseret i SSI’s kontraktstyringsaftale. Af 
denne fremgår det, at SSI på det diagnostiske område skal levere analyser, overvåg-
ning, forskning, information og rådgivning. SSI skal kunne diagnosticere relevante syg-
domme – herunder have et beredskab, der kan respondere på uventede, sjældne og 
hidtil ukendte udbrud af smitsomme sygdomme. De diagnostiske tilbud skal løbende 
forbedres gennem forskning og udnyttelse af den løbende teknologiudvikling. Diagno-
stikken skal bl.a. omfatte de analyser, der enten er teknologisk komplicerede (så nye 
teknikker hurtigst muligt kommer patienterne til gavn), ressourcekrævende, sjældne 
eller af stordriftsmæssige årsager ikke hensigtsmæssigt varetages i det decentrale 
sundhedsvæsen. 

SSI har en stor diagnostisk kapacitet og kompetencerne spænder vidt. Dette betyder,
at de kommercielle aktiviteter i form af kapacitet og know how med meget kort varsel 
kan stilles til rådighed og nyttiggøres i beredskabssituationer. De sidste tre eksempler, 
hvor bl.a. de diagnostiske kompetencer har haft en central betydning for beredskabs-
indsatsen, er styrkelsen af det biologiske terrorberedskab efter 11. september 2001, 
SARS og fugleinfluenza. 

3.4.2 Økonomisk udvikling

Tabel 3.13. Diagnostik, omsætning og resultat, 1999-2003, mio. kr.

1999 2000 2001 2002 2003

Omsætning 184,5 185,7 204,4 225,5 223,0

Resultat 21,5 8,9 11,8 18,8 12,3

Fra 1999 til 2003 har der været en omsætningsfremgang på 21 pct. (8 pct. i faste pri-
ser) og et gennemsnitligt overskud på ca. 7 pct. af den samlede omsætning.

3.5 Diagnostika m.v.
SSI producerer forskellige former for diagnostika m.v., dvs. produkter, der anvendes til 
at stille diagnoser med. Diagnostika omfatter bl.a. substrater, diagnostiske reagenser 
og kit samt diagnostiske sera. Endvidere foretages avl af forsøgsdyr samt blodproduk-
tion af animalsk oprindelse.

SSI er ikke pålagt særlige forpligtelser for dette forretningsområde. En betydelig del af 
den samlede produktion anvendes dog internt for at kunne løse de pålagte smittebe-
redskabsopgaver.

For at udnytte produktionskapacitet og know how bedst muligt sælger SSI også 
diagnostikaprodukter eksternt, bl.a. til de mikrobiologiske laboratorier i det danske 
sundhedsvæsen, private virksomheder og eksport.

3.5.1 Beredskab
Baggrunden for SSI’s fortsatte produktion af diagnostika er, at en række produkter af 
betydning for smitteberedskabet ikke er tilgængelige kommercielt (f.eks. forskellige 
former for reagenser, plademedier) eller at den tilgængelige kvalitet er for dårlig. En vis 
produktion af diagnostika m.v. er derfor nødvendig for at opfylde smitteberedskabsfor-
pligtelsen. 
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3.5.2 Økonomisk udvikling

Tabel 3.14. Diagnostika m.v., omsætning og resultat, 1999-2003, mio. kr.

1999 2000 2001 2002 2003

Omsætning 50,5 63,3 60,7 63,8 68,3

Resultat -11,5 -8,0 -7,4 -6,1 -2,0

Området har i de seneste år gennemgået en betydelig omlægningsproces med henblik 
på at gøre det rentabelt. Der er etableret nye og mere tidssvarende produktionsfacilite-
ter, fokus på eksternt salg til Danmark, eksporten er øget, der er gennemført prisregu-
leringer og produktsortimentet er tilpasset. En underskudsgivende dyreavl er under 
afvikling, og aktiviteterne er flyttet over i Harlan Scandinavia A/S, som SSI er medejer 
af.

3.6 Plasmaprodukter
Med baggrund i lov nr. 465 af 10. juni 1997 om fremskaffelse og anvendelse af humant 
blod og blodprodukter til lægemiddelformål m.v., har SSI i en årrække forestået videre-
forarbejdningen af al dansk plasma til plasmaprodukter til IVIG og albumin.

Med vedtagelse af den nye blodforsyningslov, lov nr. 376 af 6. juni 2002, er SSI’s rolle 
imidlertid ændret. Efter vedtagelsen har amterne afholdt EU-udbud over forarbejdnin-
gen af det danske plasma, hvilket det australske firma ZLB vandt. SSI har efterfølgen-
de indstillet sin produktion af plasmaprodukter, mens en række forskningsprojekter 
søges videreført.

3.6.1 Beredskab
SSI er efter den ny blodlovs vedtagelse ikke pålagt forpligtelser på plasmaproduktom-
rådet ud over, hvad der er fastsat i SSI’s kontraktstyringsaftale. 

3.6.2 Økonomisk udvikling
Den tidligere blodlov fastslog, at det danske plasma ikke må gøres til genstand for 
kommerciel udnyttelse. Dette betød, at det var Lægemiddelstyrelsen i samråd med 
Blodproduktudvalget, der godkendte priserne, at SSI ikke måtte have fortjeneste på 
plasmaet, og at der kun måtte eksporteres overskudsproduktion efter godkendelse.

Tabel 3.15. Plasma, omsætning og resultat, 1999-2003, mio. kr.

1999 2000 2001 2002 2003

Omsætning 94,7 81,0 75,1 82,9 90,3

Resultat -8,9 2,4 1,1 1,6 -13,4

Efter en nedgang i forbruget af albumin og faktorprodukter i midten af 1990’erne blev 
økonomien stabiliseret i 1999 og 2000 gennem introduktion og et øget salg af produk-
tet IVIG. Underskuddet i 2003 er en følge af nedlukningen af produktionen.
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4. Rigsrevisionens undersøgelse
4.1. Indledning
Rigsrevisionen gennemførte i løbet af foråret 2003 en forundersøgelse af forskellige 
temaer i relation til SSI. På baggrund af forundersøgelsen besluttede Rigsrevisionen at 
gennemføre en forvaltningsundersøgelse med henblik på at afdække en række forhold 
vedrørende prisfastsættelse af SSI’s produkter og SSI’s varetagelse af opgaver på 
beredskabsområdet. Rigsrevisionens undersøgelse er offentliggjort i ”Beretning om 
Statens Serum Institut” nr. 12/03.

Rigsrevisionen har undersøgt samspil og synergier1 mellem SSI’s vaccineaktiviteter og 
SSI’s øvrige beredskabsaktiviteter. Rigsrevisionens undersøgelse spiller derfor en vig-
tig rolle i analysen af, hvilke konsekvenser det vil have for beredskabet, såfremt SSI’s 
vaccineaktiviteter udskilles. 

Rigsrevisionen har som led i undersøgelsen bl.a. afholdt møder og udført revision hos 
SSI, hvor bl.a. konkurrenceforhold, forsyningssikkerhed, omkostningsfordelinger og 
synergier er blevet gennemgået. Endvidere har bl.a. Konkurrencestyrelsen, Lægemid-
delstyrelsen og lægemiddelmyndighederne i en række andre lande været inddraget i 
undersøgelsen. 

4.2. Undersøgelsen
Fokus for undersøgelsen har været,  

• om SSI har leveret de efterspurgte produkter til det danske sundhedsvæsen, og 
om kvalitetskontrollen med produkterne er tilfredsstillende,

• om ministeriet har fastsat et relevant og klart regelgrundlag for prisfastsættelse, 
• om ministeriets tilsyn har sikret SSI’s efterlevelse af dette regelgrundlag, og om 

SSI faktisk har efterlevet det, 
• om SSI’s priser har været på niveau med priserne på tilsvarende produkter i 

Norge, Sverige og Holland, og
• om SSI’s kommercielle aktiviteter har styrket beredskabet mod smitsomme 

sygdomme.

Rigsrevisionens overordnede konklusioner er,  
• at undersøgelsen indikerer, at SSI’s kommercielle aktiviteter på vaccine- og diag-

nostikområdet bidrager til at styrke beredskabet mod smitsomme sygdomme,
• at værdien af det styrkede beredskab dog skal vurderes i forhold til, at SSI i visse 

tilfælde tager en højere pris end priserne i de øvrige lande i undersøgelsen.  

Rigsrevisionens konklusioner er overvejende positive, især hvad angår SSI’s vareta-
gelse af forsyningssikrings- og beredskabsopgaverne. Rigsrevisionens forbehold retter 
sig således primært mod ministeriets tilsyn og kontrol med priserne på SSI’s produkter. 

Vedrørende forsyningssikring og beredskab konkluderer Rigsrevisionen,  
• at SSI sikrer en tilfredsstillende forsyningssikring af vacciner og diagnostika,

1 Ved synergier forstås fordelene ved, at beredskabsopgaverne løses i samme organisation som produktio-
nen af vacciner og diagnostiske analyser. Synergierne opstår ved, at forskellige funktioner i samme orga-
nisation kan udnytte den samme kapacitet, dvs. viden, udstyr, lokaler og kvalitetssikring, og at kapacitets-
udnyttelsen ville være lavere, hvis de enkelte opgaver blev løst i hver sin organisation.
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• at oplysningerne fra Holland og Norge indikerer, at SSI’s produktionskapacitet 
på vaccineområdet kan forventes at give Danmark et bedre udgangspunkt for 
at undgå forsyningsproblemer, 

• at den danske model med centraliserede indkøb og produktion af vacciner gi-
ver mulighed for en mere sikker overvågning af bivirkninger, 

• at kvalitetskontrollen af SSI’s produkter og ydelser er på et højt niveau.

Vedrørende regelgrundlaget for prisfastsættelse og ministeriets tilsyn hermed konklu-
derer Rigsrevisionen, 

• at dele af regelgrundlaget for SSI’s prisfastsættelse er uklart, og at ministeriet 
bør præcisere regelgrundlaget,

• at ministeriet ikke i tilstrækkelig grad har tilset, at hele regelgrundlaget for pris-
fastsættelse efterleves, og at ministeriet fremover som led i godkendelsen af 
priserne i højere grad bør tilse, at hele regelgrundlaget efterleves – f.eks. ved 
at indhente redegørelser for det økonomiske resultat på områder med eneret, 
områder med underskud og områder med høje overskudsgrader samt ved at 
udarbejde prissammenligninger på udvalgte områder,

• at det nuværende tilsyn indebærer, at der ikke føres tilsyn med prisniveauet på 
nye produkter, 

• at SSI – to områder undtaget – har efterlevet regelgrundlaget for prisfastsæt-
telse.

Vedrørende prisen på vacciner konkluderer Rigsrevisionen, 
• at SSI’s vaccinepriser er højere eller svarende til priserne i Holland, Norge og 

Sverige. Rigsrevisionen finder især, at SSI’s pris på den 5-valente børnevacci-
ne er høj. Rigsrevisionen anfører dog, at den relativt høje danske pris på den 5-
valente vaccine bl.a. skal ses i sammenhæng med det højere beredskabsni-
veau i Danmark, og at SSI opretholder forskning, udvikling og produktion af 
vacciner fortrinsvis til et mindre nationalt marked. Rigsrevisionen bemærker 
endvidere, at priserne i Norge og Sverige, hvor vaccinerne indkøbes på ver-
densmarkedet, skal ses i lyset af, at dette marked er præget af 2 store udbyde-
re, og at besparelser opnået på kort sigt ved at indkøbe vaccinen under disse 
markedsforhold skal vurderes i forhold til risikoen for stigende vaccinepriser på 
længere sigt.

Rigsrevisionen har endvidere undersøgt, hvorvidt SSI lever op til EU’s konkurrencereg-
ler og det såkaldte gennemsigtighedsdirektiv, som indebærer, at aktiviteter, hvor SSI er 
tildelt en særstatus regnskabsmæssigt skal kunne adskilles fra øvrige aktiviteter. Der er 
ikke ved Rigsrevisionens gennemgang af SSI’s regnskabssystem fundet forhold, der 
strider mod EU’ s regler om gennemsigtighed. 

4.3. Statsrevisorernes bemærkninger
Statsrevisorernes bemærkning til Rigsrevisionens beretning var følgende: 

”Statsrevisorerne finder, at Statens Serum Institut's kommercielle diagnostiske aktivite-
ter og produktionskapacitet på vaccineområdet bidrager til både at styrke det danske 
beredskab mod smitsomme sygdomme og at håndtere nye angreb af epidemier. Vær-
dien heraf - herunder faglig ekspertise på et højt niveau - og den ekstra service institut-
tet yder, betyder imidlertid, at Statens Serum Institut´s priser generelt ligger på et højt 
niveau. Statsrevisorerne forventer, at indenrigs- og sundhedsministeren i sin § 18-
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redegørelse præciserer kalkulationsmetoder for Statens Serum Instituts priser samt 
redegør for principperne for ministeriets fremtidige tilsyn.”

Indenrigs- og sundhedsministerens svar er oversendt til statsrevisoratet i oktober må-
ned 2004. I svaret er der bl.a. redegjort for, hvorledes Indenrigs- og Sundhedsministe-
riet agter af følge op på Rigsrevisionens bemærkninger om kalkulationsmetoder for 
SSI’s priser og principperne for tilsynet. 
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5. Modelbeskrivelser
5.1.  Indledning
Med baggrund i de i indledningen anførte forhold har arbejdsgruppen fået i opdrag at 
analysere to forskellige modeller, der kan anvendes som grundlag for de videre beslut-
ninger vedrørende SSI’s fremtidige organisation. Første model omfatter en bibeholdel-
se af den nuværende model, dog med justering af finansieringsmodellen, mens den
anden model omfatter en udskillelse af SSI’s vaccineaktiviteter i et aktieselskab med 
gradvist frasalg. 

Op gennem 1990’erne har der flere gange været overvejelser om at gennemføre en hel 
eller delvis omdannelse af SSI, uden at dette dog har resulteret i væsentlige ændringer 
af SSI’s organisation. Senest fremgik det af kontraktstyringsaftalen for 1999-2002, at 
der inden udgangen af 2000 skulle foretages en vurdering af mulighederne for en hel 
eller delvis omdannelse af SSI til et aktieselskab. 

Som følge heraf og i forbindelse med finanslovsarbejdet for 2002 blev der i februar 
2001 nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Sundhedsministeriet, Finans-
ministeriet og SSI, der fik til opgave at vurdere og analysere samtlige aktiviteter på SSI 
samt konkrete modeller for den fremtidige organisering af SSI’s aktiviteter. Arbejds-
gruppen foretog en kortlægning af SSI’s opgavevaretagelse, herunder sammenhæn-
gen og samspillet mellem kommercielle aktiviteter og de stats- og fondsfinansierede 
opgaver. Gennemgangen af SSI’s samlede opgaveportefølje tydeliggjorde 
kompleksiteten i SSI’s virksomhed, herunder sammenhæng og synergi mellem SSI’s 
offentlige og kommercielle aktiviteter. Som følge af den øgede fokus på forsyningssik-
kerhed og terrorberedskab - specielt efter den 11. september 2001 – blev 
arbejdsgruppens analyse sat i bero. Bl.a. som følge af kammeradvokatens udtalelser 
vedrørende EU-retlige aspekter blev der i slutningen af 2003 nedsat en ny 
arbejdsgruppe.
5.2 Model 1: In-house modellen
I model 1 opretholdes SSI som national forsyner af børnevacciner. Modellen tager af-
sæt i, at kammeradvokaten har vurderet, at det forudsat en ændret finansieringsmodel 
for børnevaccinationsprogrammet vil være muligt for SSI at opretholde SSI’s rolle som 
leverandør af vaccine til børnevaccinationsprogrammet, idet der således vil være tale 
om en in-house leverance. En ændret finansieringsmodel indebærer, at staten frem-
over betaler SSI direkte for leverancer til børnevaccinationsprogrammet, frem for – som 
i dag – at amterne afholder udgifterne. 

Af kommissoriet fremgår det, at arbejdsgruppen skal undersøge muligheden for at op-
retholde SSI som national vaccineforsyner henholdsvis med eller uden vaccineeksport. 
Som beskrevet i kapitel 8 er det imidlertid ikke realistisk for SSI at opretholde en vacci-
neproduktion uden en vaccineeksport. I det følgende forudsættes det derfor, at SSI har 
en vaccineeksport. 

I kapitel 6 analyseres EU-retlige aspekter af modellen – herunder modellens overens-
stemmelse med regler om udbud, gennemsigtighed og statsstøtte. I kapitel 7 analyse-
res sundhedsfaglige og beredskabsmæssige aspekter af modellen. I kapitel 8 analyse-
res de forventede økonomiske konsekvenser af at gennemføre modellen. 
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5.3 Model 2: Udskillelse/frasalg af SSI’s vaccineaktiviteter
Model 2 omfatter en udskillelse af SSI’s vaccineaktiviteter i et selvstændigt aktiesel-
skab. I model 2 er det forudsat, at samtlige øvrige aktiviteter bibeholdes på SSI, der 
opretholdes som statsvirksomhed. Det resterende SSI varetager således fortsat gene-
relle beredskabsopgaver vedrørende smitteberedskab, diagnostik, diagnostika mv. Det 
resterende SSI vil kunne spille en rolle i relation til at sikre forsyningen af vacciner, jf. 
kapitel 7. 

Modellen indebærer, at amterne/regionerne i henhold til EU’s udbudsregler skal afhol-
de udbud vedrørende leverance af vacciner til det danske børnevaccinationsprogram. 
Udbud vil skulle gennemføres, når de eksisterende kontrakter udløber. 

I kapitel 6 analyseres EU-retlige aspekter af model 2 – herunder regler om udbud, mu-
lige overgangsordninger samt regler om statsstøtte i forbindelse med kapitaltilførsel.    

I kapitel 7 analyseres sundhedsfaglige og beredskabsmæssige aspekter af modellen –
herunder mulighederne for at sikre fortsat varetagelse af vaccineforsyningen. I kapitel 8 
analyseres de forventede økonomiske konsekvenser af at gennemføre modellen.

I kommissoriet er det forudsat, at en gennemførelse af model 2 mest hensigtsmæssigt 
kan ske med et gradvist salg til en strategisk partner. Det skyldes, at erfaringer viser, at 
et direkte frasalg til private investorer ofte er forbundet med overgangsproblemer og 
risiko for tab af værdier for staten. Situationen i relation til SSI er belyst nærmere i kapi-
tel 8. 

Det fremgår af kommissoriet, at såfremt det besluttes at frasælge en del af SSI’s virk-
somhed, skal der forudgående udarbejdes en professionel værdiansættelse af SSI’s 
aktiviteter. En værdiansættelse er en forudsætning for, at der vil kunne udarbejdes en 
nærmere plan for frasalg af SSI’s vaccineaktiviteter. Såfremt der træffes beslutning om 
at gennemføre model 2, vil en professionel værdiansættelse umiddelbart kunne igang-
sættes, forudsat at der afsættes de nødvendige midler hertil. I kapitel 8 er der redegjort 
for de elementer, der bør inddrages i en værdiansættelse.   
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6. Juridisk analyse
6.1. Model 1: In-house modellen
Den juridiske analyse i forhold til model 1 omfatter EU’s regler om udbud, gennemsig-
tighed og statsstøtte. Det bemærkes, at der hverken fra Kommissionens eller anden 
side er stillet spørgsmålstegn ved overholdelsen af statsstøttereglerne eller regn-
skabsmæssig gennemsigtighed. Ved en justering af den nuværende ordning skal det 
dog sikres, at reglerne overholdes. Rigsrevisionens undersøgelse berører dele af disse 
spørgsmål og inddrages følgelig i analysen. 

6.1.1 Udbudsreglerne
EU’s udbudsregler er led i et netværk af regelsæt, der tilsammen harmoniserer offentli-
ge myndigheders køb af varer, ydelser og bygge- og anlægsarbejder, og skal dermed 
bidrage til at skabe EU’s Indre Marked for kontrakter, som offentlige myndigheder mv. 
indgår med eksterne leverandører. Reguleringen skal sikre, at leverancer til det offent-
lige sker i fri og lige konkurrence samt at det offentlige køber bedst og billigst.

Udbudsreglerne gælder ved indkøb, der overstiger en bestemt beløbsgrænse, og om-
fatter som udgangspunkt alle varegrupper. 

Udbudsreglerne findes først og fremmest i udbudsdirektiverne, der regulerer køb af 
varer og en række tjenester. Der er ét direktiv for den offentlige sektor vedrørende va-
rer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejde (direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 
2004) og ét direktiv for (offentlige eller private) forsyningsvirksomheder (direktiv nr. 
2004/17/EF af 31. marts 2004). Derudover reguleres tildelingen af offentlige kontrakter 
direkte af EF-Traktatens principper, f.eks. forbudet mod diskrimination og reglerne om 
varers og tjenesters frie bevægelighed mv.

Indkøb af vacciner er vareindkøb. I udbudsdirektivet er offentlige indkøbsaftaler define-
ret som: ”…gensidigt bebyrdende aftaler, som indgås skriftligt mellem en eller flere 
økonomiske aktører og en eller flere ordregivende myndigheder”.

Det er herefter kun i tilfælde, hvor den ordregivende myndighed vælger at løse sine 
behov ved at indgå en aftale med en tredjepart om indkøb eller anskaffelser, at ud-
budsreglerne finder anvendelse. 

6.1.2 Regler om gennemsigtighed
”Direktiv om gennemskuelighed af de økonomiske forbindelser mellem medlemsstater-
ne og de offentlige virksomheder” (direktiv 80/723), blev udstedt af Kommissionen til 
gennemførelse af traktatens artikel 86, der som udgangspunkt forbyder medlemssta-
terne at træffe eller opretholde foranstaltninger, som er i strid med bl.a. traktatens kon-
kurrenceregler for så vidt angår offentlige virksomheder og virksomheder, der af staten 
er blevet tildelt særlige eller eksklusive rettigheder. Direktivet har til formål, ”…at påse, 
at medlemsstaterne hverken til offentlige eller private virksomheder yder støtte, som er 
uforenelig med fællesmarkedet.”

Baggrunden er, at de økonomiske forbindelser mellem offentlige myndigheder i med-
lemsstaterne og de offentlige virksomheder er så komplekse, at det kan være vanske-
ligt for Kommissionen at holde øje med, om der ydes støtte, som er uforenelig med 
reglerne. 
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Direktivets formål er at gøre de økonomiske forbindelser gennemskuelige, således at 
Traktatens regler om støtte kan anvendes effektivt og retfærdigt på offentlige og private 
virksomheder. Direktivet har således bl.a. til formål at sikre, at Kommissionen kan kon-
trollere at medlemsstaterne overholder statsstøttereglerne, herunder at der ikke kryds-
subsidieres, og dermed ikke sker en fordrejning af markedets konkurrencevilkår.

Ifølge direktivet skal enhver virksomhed, som en medlemsstat har indrømmet særlige 
eksklusive rettigheder, eller som har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almin-
delig økonomisk interesse, føre særskilte regnskaber for virksomhedens forskellige 
aktiviteter. Regnskaberne skal vise de forskellige aktiviteter, omkostninger og indtægter 
i forbindelse med hver enkelt aktivitet samt metoder anvendt i omkostnings- og ind-
tægtsfordelingen. Det skal således klart fremgå: 

• Hvilke offentlige midler de offentlige myndigheder stiller direkte til rådighed for 
de pågældende offentlige virksomheder.

• Hvorledes disse offentlige midler faktisk anvendes. 

Der er ikke krav om offentliggørelse af regnskaberne, men oplysningerne skal kunne 
stilles til rådighed for Kommissionen på forlangende. 

6.1.3 Regler om statsstøtte m.m.
Statsstøtte er en form for statslig indgriben, som bruges til at fremme en bestemt øko-
nomisk aktivitet, og indebærer, at visse økonomiske sektorer eller aktiviteter tilgodeses 
frem for andre. 

Formålet med EU’s statsstøtteregler er bl.a. at undgå at forringe muligheden for, at 
andre landes virksomheder kan eksportere til det pågældende medlemsland. Ulovlig 
statsstøtte omhandler ikke kun støtte, der ydes til eksportformål, men kan også omfatte 
produktion beregnet til et nationalt marked.

EF-traktatens regler om statsstøtte er fastsat i traktatens artikel 87 og 88. EF-traktatens 
artikel 87, stk. 1 har følgende ordlyd:

"Bortset fra de i denne Traktat hjemlede undtagelser er statsstøtte eller støtte, som 
ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer 
med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse 
produktioner, uforenelig med Fællesmarkedet i det omfang, den påvirker samhandelen 
mellem Medlemsstaterne."

Reglerne gælder som udgangspunkt også virksomheder, der indrømmes særlige ret-
tigheder, jf. EF-traktatens artikel 86, stk. 1.

Der er dog en række undtagelser. EF-domstolens retspraksis (Altmark Trans dommen 
fra 2003 (C-280/00)) fastslår, at kompensationer, hvis disse opfylder nedenstående 
betingelser, ikke betegnes som statsstøtte:

• Virksomheden der modtager ydelsen skal være pålagt at opfylde forpligtelser til 
offentlig tjeneste (også betegnet public service ydelser eller ydelser af alminde-
lig økonomisk interesse), og at disse forpligtelser skal være klart definerede.
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• Beregningen af kompensationen skal være fastlagt på forhånd på en objektiv 
og gennemsigtig måde.

• Kompensationen skal stå mål med de omkostninger, der er forbundet med ud-
førelsen af opgaven, herunder en rimelig fortjeneste. 

• Kompensationen må ikke overstige, hvad en veldrevet virksomhed ville have af 
omkostninger, herunder en rimelig fortjeneste.

Endvidere giver artikel 86, stk. 2, mulighed for, at visse former for statsstøtte er lovlig. 
Virksomheder, der er overdraget eller pålagt at opfylde opgaver af almindelig økono-
misk interesse, er således fritaget for de konkurrenceretlige regler, hvis disse hindrer 
opfyldelsen af de særlige opgaver, de er betroet.

Både i forhold til den gældende retspraksis og artikel 86, stk. 2, gælder det, at de på-
lagte opgaver skal kunne karakteriseres som en offentlig tjeneste eller opgaver af al-
mindelig økonomisk interesse. Ydelser af almindelig økonomisk interesse er et udtryk, 
der findes i traktatens artikel 86, stk. 2, der henviser til en publicserviceydelse eller 
ydelser til offentlig tjeneste. Disse defineres som ydelser, der er nødvendige af hensyn 
til en almindelig samfundsmæssig interesse, og som ikke vil leveres under almindelige 
markedssmæssige vilkår (jf. C66/86, Ahmed Saeed). Traktaten og retspraksis define-
rer, hvilke aktiviteter der kan betegnes som værende af almindelig økonomisk interes-
se. 

6.1.4 Analyse
6.1.4.1 Udbudsreglerne
Det har tidligere været kammeradvokatens opfattelse, at den nuværende model, hvor 
amterne refunderes udgiften til børnevaccinationsprogrammet via bloktilskudet, har 
været i overensstemmelse med EU’s udbudsregler. Argumentet har været, at da staten 
er den reelle betaler af vaccinerne, kan SSI’s produktion af vacciner til børneprogram-
met opfattes som in-house produktion, der er undtaget udbud. 

Bl.a. med baggrund i en skærpet retsopfattelse hos EF-domstolen er det i dag kam-
meradvokatens vurdering, at amterne/regionerne upåagtet, at de kompenseres via 
bloktilskuddet, må opfattes som ordregiver og køber varen af en tredjepart (SSI), der 
ikke er samme juridiske person. Hermed foreligger der en gensidigt bebyrdende aftale
mellem de to parter, og der er ikke tale om, at produktionen og indkøbet af børnevacci-
ne foregår in-house. 

Der er ikke mulighed for at undtage fra udbud i andre situationer end de, der er givet i 
udbudsdirektivet. Ingen af disse undtagelser kan anvendes til at undtage amter-
nes/regionernes indkøb af børnevacciner fra udbud.

Kammeradvokaten har imidlertid vurderet, at produktion og indkøb af vacciner til bør-
nevaccinationsprogrammet vil være undtaget fra EU’s udbudsregler, hvis rollen som 
”ordregivende myndighed” overgår fra amterne/regionerne til ministeriet. Forsyningen 
af vacciner til programmet vil dermed være at betragte som en ”in-house leverance”, da 
SSI er en del af staten og hører under ministeriets ressortområde, jf. reglerne om, at en 
ordregivende myndighed frit kan vælge at løse sine behov ved egenproduktion eller 
egenudførte ydelser. SSI vil derfor ved en gennemførelse af model 1 kunne fortsætte 
som producent og leverandør til børnevaccinationsprogrammet.



29

Det er tillige kammeradvokatens opfattelse, at staten kan stille vacciner gratis til rådig-
hed for amterne/regionerne, uden at disse er forpligtet til at foretage et udbud for vac-
cinerne. Der vil fortsat være tale om, at der er indgået en ”aftale” mellem SSI og amter-
ne/regionerne, men denne vil ikke være ”gensidigt bebyrdende”, idet vaccinen udleve-
res gratis fra SSI. 

Hvad angår de nationale udbudsregler vil ordningen efter arbejdsgruppens opfattelse 
desuden være i overensstemmelse med Cirkulære om udbud og udfordring af statslige 
driftsopgaver (cir. nr. 159 af 17. december 2002). Da vaccineproduktionen udgør et 
væsentligt element i at fastholde SSI’s kernekompetencer, der er en del af løsningen af 
det samlede sundhedsberedskab (se nedenfor), vil der ikke være udbudspligt, jf. cirku-
lærets § 5 og Finansministeriets vejledning om effektiv opgavevaretagelse i staten, 
bilag 2, s. 124, hvor det slås fast, at ulemperne ved tab af interne synergieffekter samt 
muligheden for at fastholde vigtige faglige kompetencer i institutionen som følge af et 
udbud skal stå mål med gevinsten ved udbuddet.

6.1.4.2 Gennemsigtighed
SSI’s overholdelse af gennemsigtighedsdirektivet har været genstand for Rigsrevisio-
nens undersøgelse af SSI. Som led i undersøgelsen er det belyst, om SSI’s omkost-
ningsfordelinger opfylder de krav, der følger af direktivet. 

Til brug for undersøgelsen har Rigsrevisionen gennemgået SSI’s regnskabssystemer 
med udgangspunkt i en række stikprøver. Rigsrevisionens undersøgelse viste, at SSI’s 
systemer til økonomistyring gør det muligt at foretage korrekte allokeringer af omkost-
ninger mellem bevillingsfinansierede og kommercielle aktiviteter og indbyrdes mellem 
de kommercielle aktiviteter, og at de eksempler på allokeringer, som Rigsrevisionen 
har gennemgået, er retvisende.

Endvidere har SSI’s private revisionsfirma undersøgt omkostningsfordelingerne på vac-
cineområdet. I undersøgelsen konkluderes det bl.a., at omkostningsfordelingerne på 
vaccineområdet er baseret på fastlagte principper, som er anvendt konsekvent og kon-
tinuerligt, og at de anvendte principper for omkostningsallokering er i overensstemmel-
se med almindeligt anerkendte principper herfor. Det er revisionsfirmaets vurdering, at 
SSI lever op til de relevante krav. 

Rigsrevisionen konkluderer endvidere, at dennes undersøgelse ikke har vist uover-
ensstemmelser mellem SSI’s praksis og direktivets anvisninger.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i overensstemmelse med Rigsrevisionens be-
mærkninger herom, jf. beretningen s. 9, formelt pålagt SSI at overholde gennemsig-
tighedsdirektivet.

6.1.4.3 Statsstøtte
Inden gennemgangen af model 1 i forhold til Altmark Trans dommens fire betingelser 
skal det indledningsvis bemærkes, at SSI i henhold til gældende lovgivning og aftale-
grundlag varetager en række myndighedslignende opgaver, der ikke har karakter af 
økonomisk virksomhed (se kapitel 3). Disse er ikke omfattet af statsstøttereglerne. 
Derudover varetager SSI en række driftsmæssige opgaver, der omfattes af disse reg-
ler, herunder levering af vacciner til det danske børneprogram m.m. Bl.a. levering af 
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børnevaccine må anses for at være en offentlig tjenesteydelse af almindelig økonomisk 
interesse, jf. EF-traktatens artikel 86, stk. 2. 

Som beskrevet i rapportens kapitel 3 og i Rigsrevisionens undersøgelse af SSI, indgår 
SSI’s vaccineaktiviteter som en del af det samlede sundhedsberedskab, som SSI vare-
tager. Generelt er der i forhold til især beredskabsvaretagelsen betydelige synergier 
mellem SSI’s forskellige forretningsområder, herunder vaccineområdet. Vaccineområ-
det bidrager til det samlede sundhedsberedskab på en række konkrete områder. Det 
gælder bl.a.:

• Forsyningssikring af vacciner til det danske børneprogram.
• Forsyningssikring af egenproducerede beredskabsprodukter, f.eks. difterivacci-

ne og koppevaccine.
• Forsyningssikring af andre beredskabsprodukter uden markedsføringstilladelse, 

fx miltbrandvaccine til forsvaret og botulisme antitoxin, hvor indkøb kræver vi-
den om vaccineproduktion og kvalitetssikring.

• Know-how i opbygning af det biologiske terrorberedskab, herunder det diagno-
stiske beredskab omkring indsamling, håndtering, evt. inaktivering af prøver og 
opsætning af nye analyser.

• Udvikling af diagnostiske analyser af betydning for smitteberedskabet, f.eks. an-
tistofbestemmelse for difteri, tetanus, polio, kighoste og botulisme. 

• Rådgivning af det epidemiologiske beredskab i forbindelse med udbrud af 
sjældne sygdomme (f.eks. difteri) eller nye sygdomme (f.eks. SARS). 

• Udarbejdelse af nationale beredskabsplaner, herunder koppevaccinations- og 
influenzapandemiplanen.

Historisk har SSI’s vaccineudvikling gjort, at SSI har kunnet tilbyde nye vacciner, inden 
de har været kommercielt tilgængelige, f.eks. poliovaccinen og den 4-valente børne-
vaccine DiTeKiPol. Rigsrevisionens konklusion for vaccineområdet er, at der er indika-
tion for, ”…at SSI’s produktionskapacitet kan forventes at give Danmark et bedre ud-
gangspunkt for at undgå forsyningsproblemer,…” og ”…at SSI’s kommercielle diagno-
stiske aktiviteter og produktionskapacitet på vaccineområdet bidrager til at styrke be-
redskabet mod smitsomme sygdomme” (Beretning om Statens Serum Institut, s. 48).

Model 1 forudsætter, at finansieringsmodellen for børnevaccinationsprogrammet ænd-
res, således SSI fremover modtager betaling herfor direkte via finansloven, hvor det i 
dag er amterne der betaler. I det følgende vurderes det, om de dele af model 1, der 
vedrører SSI’s levering af offentlige tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse 
rejser spørgsmål i forhold til statsstøttereglerne således som fortolket i Altmark Trans 
dommen.

Gennemgangen viser, at model 1 opfylder betingelserne, hvorfor statens betaling til 
SSI for de vacciner, der stilles gratis til rådighed i børneprogrammet, ikke betegnes 
som statsstøtte. Der bør dog foretages enkelte ændringer i SSI’s lov- og aftalegrundlag 
og prisfastsættelsesprincipper. Argumentationen er uddybet i bilag 2. 
 
Dommens første betingelse er, at SSI skal være pålagt at opfylde forpligtelser til offent-
lig tjeneste. Dette kræver, at de opgaver, SSI varetager af offentlig tjeneste (jf. oven-
for), fremgår af relevant lovgivning eller aftalegrundlag i øvrigt. SSI’s nuværende lov-
givning er af ældre dato, og SSI’s opgaveportefølje er løbende udvidet. Både kammer-
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advokaten og Rigsrevisionen har været inde på, at de nuværende bestemmelser ikke i 
tilstrækkelig grad dækker de faktiske opgaver, som SSI i dag varetager for staten, 
hvorfor en præcisering vil være hensigtsmæssig. Indenrigs- og Sundhedsministeriet 
har forberedt en ændring af SSI’s lovgrundlag, som indarbejdes i forslag til en samlet 
sundhedslov, som ventes fremsat i Folketinget primo 2005. Det er arbejdsgruppens 
opfattelse, at præciseringen af SSI’s opgaver i lovgivningen samt SSI’s øvrige aftale-
grundlag, herunder kontraktstyringsaftalen, indebærer, at dommens første betingelse 
opfyldes. 

For det andet skal beregningen af kompensationen være fastlagt på forhånd på en 
objektiv og gennemsigtig måde. For SSI er der fastsat en række principper for prisfast-
sættelsen af nye produkter og ydelser samt for prisreguleringen af eksisterende pro-
dukter og ydelser. Vacciner, der indgår i børnevaccinationsprogrammet, er omfattet af 
disse principper. 

Det er Rigsrevisionens opfattelse, at regelgrundlaget for prisfastsættelse er relevant i 
forhold til styring af de offentlige udgifter og hensynet til konkurrencelovgivningen, og at 
SSI i det væsentligste har efterlevet reglerne. Rigsrevisionen har dog også fundet om-
råder, der vil kunne forbedres, herunder bl.a. ministeriets tilsyn, og at SSI har haft en 
række underskudsgivende produkter. Prisfastsættelsesprincipperne er under revision 
med henblik på at indarbejde disse forbedringsmuligheder.

For det tredje skal kompensationen stå mål med de omkostninger, der er forbundet 
med udførelsen af opgaven, herunder en rimelig fortjeneste.

Angående det rette prisniveau har Konkurrencestyrelsen i rapporten ”Redegørelse om 
lægemiddelområdet” fra 1998 anført, at det kan være vanskeligt at fastslå, hvornår pri-
ser på lægemidler er rimelige. Dette skyldes, at udvikling af lægemidler er en lang-
sommelig, forsknings- og udviklingsmæssigt omkostningskrævende og risikobetonet 
proces. Der skal således tages højde for omkostninger til forskning og udvikling samt 
økonomiske risici for bl.a. mislykkede udviklingsprogrammer for vacciner. Samlet bety-
der det, at der på lægemiddelområdet nødvendigvis må anlægges en bredere betragt-
ning end normalt.

Rigsrevisionen har analyseret SSI’s omkostninger i forhold til prisen for en række ud-
valgte produkter, herunder de to største vacciner i børnevaccinationsprogrammet. 
Korrigeret for udgifter til forskning og udvikling varierer overskudsgraden for de to pro-
dukter fra –26% til +17 pct. i årene 2002 og 2003. 

Endvidere viser en opgørelse af overskudsgrader for børnevaccinationsprogrammet og 
SSI’s øvrige vaccineaktiviteter, at disse ikke ligger over, hvad der er normalt for vel-
etablerede lægemiddelproducenter. Betalingen for SSI’s leverancer til børnevaccinati-
onsprogrammet i forhold til omkostningerne hertil anses derfor som rimelig. Endvidere 
henvises til, at SSI overholder gennemsigtighedsdirektivets anvisninger samt at Inden-
rigs- og Sundhedsministeriet fører tilsyn med priser på produkter og ydelser på SSI, og 
at ministeriet som opfølgning på Rigsrevisionens beretning har besluttet at skærpe 
tilsynet på udvalgte områder – bl.a. på områder hvor SSI har markedsdominans – her-
under en eneret.

På den baggrund finder arbejdsgruppen, at der er grundlag for at antage, at SSI’s  
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kompensation for leverance af børnevacciner står mål med de omkostninger, der er 
forbundet med udførelsen af opgaven.

For det fjerde må kompensationen ikke overstige, hvad en veldrevet virksomhed ville 
have af omkostninger, herunder en rimelig fortjeneste.

Der er ikke umiddelbart sammenlignelige virksomheder til SSI, der har samme størrel-
se, og som er pålagt samme beredskabsmæssige opgaver. Endvidere gælder det in-
den for vaccinebranchen, at produktionsøkonomien er yderst sensitiv over for produkti-
onsvolumen. Dette skyldes, at der generelt eksisterer meget høje faste omkostninger.

Rigsrevisionen har sammenlignet en række af SSI’s vaccinepriser med priserne på 
tilsvarende produkter i Norge, Sverige og Holland. Undersøgelsen viser, at SSI’s vacci-
nepriser var højere end eller svarede til priserne i Holland, Norge og Sverige, men at 
prisforskellene må ses i sammenhæng med de forskellige vilkår for fremskaffelse og 
videresalg af vacciner, herunder at SSI opretholder forskning, udvikling og produktion 
af vaccine fortrinsvis til et mindre, nationalt marked. 

SSI har forelagt for arbejdsgruppen en simulation af virkningen på produktionsomkost-
ningerne for den 5-valente børnevaccine, Di-Te-Ki-Pol/Hib, ved en volumenforøgelse til 
det hollandske niveau, dvs. fra ca. 200.000 til ca. 800.000 doser årligt. Simuleringen 
viser, at SSI’s produktionsomkostninger pr. produceret dosis vil falde med over 35 pct. I 
en sådan situation kan SSI mere end matche den hollandske pris.

De laveste priser i Rigsrevisionens sammenligning for den 5-valente børnevaccine skal 
endvidere ses i sammenhæng med, at børnevaccinemarkedet er præget af to store 
udbydere, hvilket kan give anledning til ekstraordinært lave priser, der er bestemt af de 
konkrete konkurrenceforhold på det enkelte marked på et givent tidspunkt snarere end 
de langsigtede produktionsomkostninger. SSI har endvidere oplyst, at apotekernes 
udsalgspriser varierer betydeligt fra marked til marked.

Der indgår yderligere to vacciner i børnevaccinationsprogrammet: Di-Te-Ki-Pol-
booster, som SSI selv producerer, og MFR som SSI indkøber efter udbud. For Di-Te-
Ki-Pol-booster vaccinen vil de samme forhold omkring stordriftsfordele som for den 5-
valente børnevaccine gøre sig gældende. Priserne på MFR-vaccinen er ifølge Rigsre-
visionens undersøgelse omtrent den samme i Danmark, Norge og Sverige. 

På denne baggrund finder arbejdsgruppen ikke tegn på, at SSI’s omkostninger er høje-
re end for en veldrevet virksomhed af samme størrelse og som ville skulle virke under 
samme betingelser. 

6.2 Model 2: Udskillelse/frasalg af SSI’s vaccineaktiviteter
Et aktieselskab SSI Vaccine A/S vil – uanset om det er helt eller delvist ejet af staten –
udgøre en privatretlig enhed, som er underlagt aktieselskabsloven og årsregnskabslo-
ven. 

Det følger, at SSI Vaccine A/S bliver ”en selvstændig juridisk person”. Efter ordlyden i 
artikel 1 i vareindkøbsdirektivet vil SSI Vaccine A/S være leverandør i forhold til de of-
fentlige myndigheder, og staten eller amterne/regionerne vil efter en overgangsperiode 
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være forpligtede til at udbyde indkøb af varer hos selskabet. Det vil også være tilfældet, 
såfremt selskabet er 100 pct. statsejet.

Der vurderes ikke at være væsentlige juridiske problemstillinger ved model 2. En ræk-
ke mindre forhold bør dog afdækkes. 

Ved en udskillelse af SSI’s vaccineaktiviteter i et aktieselskab opstår spørgsmålet, om 
det vil stride mod udbudsreglerne, at selskabet uden forudgående udbud overtager 
rettigheder og forpligtigelser i henhold til tidligere indgåede aftaler. 

Udbudsdirektivet er ikke i sig selv til hinder for, at offentlige vareindkøbsaftaler, der er 
indgået med én leverandør på uændrede vilkår, bliver overtaget af en anden leveran-
dør eller af samme virksomhed efter overdragelse af dennes juridiske status. Indgåelse 
af indkøbskontrakter mellem ordregiver og SSI umiddelbart inden sidstnævntes om-
dannelse til et aktieselskab vil imidlertid kunne være en ulovlig omgåelse af indkøbsdi-
rektivet, hvis de pågældende kontrakter vil have en væsentlig længere varighed end 
hidtidige kontrakter med lignende indhold, eller hvis der ikke tidligere er indgået aftaler 
med et sådant indhold, men blot leveret efter løbende ordre. I det omfang der lovligt 
kan indgås aftaler, kan disse formentlig have en løbetid på op til fire, fem år. Herefter 
vil leveringen af vacciner skulle i udbud.

Endvidere skal det i forbindelse med dannelsen af selskabet og tilførslen af kapital sik-
res, at statsstøttereglerne overholdes. På den ene side skal vaccineselskabet sikres en 
tilstrækkelig kapitalisering. Stiftes selskabet ikke på et forsvarligt økonomisk grundlag, 
vil staten kunne ifalde ansvar ved en evt. konkurs. Omvendt skal det ske efter rationelle 
økonomiske overvejelser ud fra almindeligt kendskab til det pågældende marked i 
overensstemmelse med et markedsøkonomisk investorprincip, det vil sige således, at 
investeringen må kunne forventes at give en normal og sædvanlig forrentning ud fra 
almindelige markedsøkonomiske forretningsmæssige principper. 

Da et frasalg af SSI’s vaccineaktiviteter forudsætter, at der udarbejdes en professionel 
værdiansættelse og herefter udarbejdes en nærmere plan for frasalget,, jf. kapitel 8,
anbefaler arbejdsgruppen, at den i model 1 indeholdte omlægning af finansieringsmo-
dellen under alle omstændigheder hurtigst muligt gennemføres med henblik på at ska-
be overensstemmelse med EU’s udbudsregler.

6.3 Sammenfatning
Leverancen af vacciner til det danske børnevaccinationsprogram varetages i dag af 
SSI. Amterne betaler SSI herfor og er kompenseret via bloktilskuddet. Denne ordning
anses for ikke at være i overensstemmelse med EU’s udbudsregler.

Det er arbejdsgruppens opfattelse, at produktion og indkøb af vacciner til børnevacci-
nationsprogrammet vil være undtaget fra EU’s udbudsregler, hvis finansieringsmodel-
len ændres, således at staten fremover betaler SSI direkte for leverancen af vacciner til 
programmet. Derved overgår rollen som ”ordregivende myndighed” fra amter-
ne/regionerne til ministeriet. Forsyningen af vacciner til programmet vil dermed være at 
betragte som en ”in-house leverance”, da SSI er en del af staten og hører under mini-
steriets ressortområde. 
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SSI lever op til gennemsigtighedsdirektivets krav om regnskabsmæssig adskillelse 
mellem en virksomheds forskellige aktiviteter. Direktivet har til formål at sikre, at det 
kan kontrolleres, at medlemsstaterne overholder statsstøttereglerne, herunder at der 
ikke krydssubsidieres, og dermed ikke sker en fordrejning af markedets konkurrence-
vilkår.

Statens betaling til SSI for vacciner, der stilles gratis til rådighed for befolkningen, kan 
ikke betegnes som statsstøtte, idet SSI varetager en opgave af ”almindelig økonomisk 
interesse”, som SSI har fået pålagt, og som SSI modtager kompensation for på speci-
fikke betingelser. 

På den baggrund er det arbejdsgruppens opfattelse, at SSI ved en gennemførelse af 
model 1 vil kunne fortsætte som producent og leverandør af vacciner til børnevaccina-
tionsprogrammet, uden at dette forudsætter et udbud.

Der vil ikke være væsentlige juridiske barrierer for en gennemførelse af model 2. Model 
2 indebærer, at der skal foretages et udbud, når eksisterende kontrakter udløber. Det 
skal endvidere sikres, at kapitaltilførslen til et aktieselskab sker i overensstemmelse 
med statsstøttereglerne, dvs. efter et markedsøkonomisk investorprincip.

Model 2 kan ikke tidsmæssigt iværksættes umiddelbart, idet SSI’s vaccineområde først 
skal værdisættes. Derfor anbefaler arbejdsgruppen, at den i model 1 indeholdte om-
lægning af finansieringsmodellen under alle omstændigheder hurtigst muligt gennem-
føres.
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7. Sundhedsfaglige og beredskabsmæssige overvejelser
I dette kapitel analyseres en række sundhedsfaglige og beredskabsmæssige hensyn i 
relation til model 1 og 2. I analysen inddrages følgende forhold:

• sundhedsfaglige hensyn vedrørende valg af vacciner til børnevaccinationspro-
grammet, 

• forsyningssikkerhed, børnevacciner,
• forsyningssikkerhed, andre vacciner og beredskabsprodukter,
• synergier i øvrigt.

7.1 Valg af vacciner til børnevaccinationsprogrammet
Sundhedsstyrelsen afgav den 5. oktober 1999 en udtalelse vedrørende valg af vacci-
ner til børnevaccinationsprogrammet. Bl.a. i lyset af de forhold, som Rigsrevisionen 
peger på, har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i oktober 2004 anmodet Sundhedssty-
relsen om en fornyet udtalelse vedrørende valg af vacciner til børnevaccinationspro-
grammet. 

Sundhedsstyrelsen har i Styrelsens svar af 22. oktober 2004 udtalt følgende om bør-
nevaccinationsprogrammet og de sundhedsfaglige grunde for valg af vacciner til pro-
grammet: 

”Børnevaccinationsprogrammet i Danmark er meget velfungerende, og Sundhedssty-
relsen skal fastholde den tidligere udtalelse af 5. oktober 1999 om, at det er vigtigt, at 
vaccinationerne gives med én bestemt/bestemte vacciner, som anbefales af Sund-
hedsstyrelsen. Dvs. at det for hver infektion, der vaccineres imod i det danske børne-
vaccinationsprogram, fastlægges centralt, hvilken vaccine der skal anvendes, hvor 
mange doser der skal gives og hvilke intervaller, der bør være mellem vaccinationerne.

De sundhedsfaglige begrundelser er uddybet i det følgende: 

• Det kan have sundhedsfaglig betydning, at det enkelte barn i sit 
vaccinationsforløb vaccineres og revaccineres med samme type af vaccine, idet 
der ikke er tale om ens vacciner, og de kan indeholde forskellige komponenter. 

• Det er enkelt at overvåge effekten ved et samlet program, hvor alle børn får de 
samme vacciner. Anvendelse af flere forskellige vaccinetyper og -kombinationer 
heraf ved vaccination mod den samme sygdom vil komplicere overvågningen 
væsentligt.

• Overvågningen af bivirkninger kompliceres ligeledes ved anvendelse af forskel-
lige vaccinetyper og –kombinationer heraf. Der henvises til erfaringer gjort i 
Sverige med liberalisering på vaccineområdet, Sundhedsstyrelsens svar af 15. 
oktober 2003 på Folketingets Sundhedsudvalgs spørgsmål nr. 249 og 250.

• Rådgivningen af forældre og læger omkring de enkelte vacciner herunder bi-
virkninger, vil blive langt mere omfattende og vanskeligere, hvis der anvendes 
flere vaccinetyper og kombinationer af vacciner.

• For den enkelte læge kan der være praktiske vanskeligheder ved at administre-
re forskellige vacciner til forskellige børn. Der er en ret høj mobilitet over amts-
grænser netop for småbørn og dermed lægeskift. 
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Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på, at der ikke på amtsniveau i Danmark er 
en specialviden, der kan danne grundlag for et sundhedsfagligt valg af vacciner, og det 
anbefales at dette valg foretages i Sundhedsstyrelsen. ”

7.2 Forsyningssikkerhed
I det følgende gennemgås relevante forhold vedrørende forsyningssikring af børnevac-
ciner og beredskabsprodukter. 

7.2.1 Forsyningssikkerhed, børnevacciner
Internationalt er der en stigende bekymring for forsyningssituationen på vaccinemarke-
det, herunder fra internationale organisationer som WHO. Bekymringen retter sig ikke 
kun imod u-lande, men også i-lande. Det skyldes, at antallet af større vaccineprodu-
center på verdensplan er reduceret inden for de sidste 10 år. Der er sket mange fusio-
ner og opkøb inden for området, da vaccineproduktion er forbundet med stordriftsforde-
le, og flere virksomheder har stoppet produktionen, da profitgraden er lavere end inden
for andre lægemidler. Vaccineproduktion er ikke attraktiv pga. lange perioder til forsk-
ning og udvikling og en relativt fastlåst efterspørgsel.

Markedet for produktion af de relativt billige børnevacciner er også sårbart, fordi virksom-
hederne ofte er mere interesserede i at satse på nye højprisvacciner. For børnevacci-
nerne er der reelt et duopol, hvor to store producenter dominerer verdensmarkedet. 
Dertil kommer, at det i de seneste år er blevet vanskeligere at få vacciner godkendt, da 
USA’s Food and Drug Administration (FDA) samt European Medicines Evaluation 
Agency (EMEA) og Medicines Control Agency i UK har hævet dokumentationskravene. 

Denne udvikling har resulteret i forsyningsproblemer i flere lande. Når kapaciteten til-
passes meget snævert i forhold til efterspørgslen på højprismarkederne, og der samti-
dig er få udbydere, skal der kun mindre produktionsproblemer eller en enkelt produ-
cents beslutning om at trække sig ud af markedet til, at der opstår mangelsituationer.

USA havde i 2001 mangel på en række vacciner mod børnesygdomme. Og en engelsk 
producent af BCG-vaccine måtte i 2002 trække sit produkt tilbage på grund af kvalitets-
problemer. I dag har SSI overtaget produktion og leverance af dette produkt til det en-
gelske marked, hvor det indgår i børnevaccinationsprogrammet. Aktuelt har Norge haft 
leveringsproblemer for en boostervaccine mod difteri, tetanus og kighoste, og i Holland 
er der problemer med levering af en boostervaccine mod kighoste til deres børnevacci-
nationsprogram, som de får fra en ekstern leverandør. 

Udviklingen på vaccinemarkedet og SSI’s opgaver på forsyningssikringsområdet er 
uddybet i bilag 3. 

Den manglende kommercielle interesse ses også på andre områder – bl.a. forskning i 
vacciner mod HIV, Malaria og Tuberkulose. SSI har flere af de førende forskningspro-
jekter mod netop disse sygdomme og har opnået ekstern finansiering fra bl.a. EU, Me-
linda & Bill Gates Foundation. 
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7.2.2 Forsyningssikkerhed, andre vacciner og beredskabsprodukter
Der er også behov for forsyningssikring af en række beredskabsprodukter, jf. afsnit 
3.3.1.2, der i flere tilfælde ikke markedsføres eller er vanskelige at skaffe af andre år-
sager. Det gælder dels produkter der er et løbende behov for, dels produkter hvor der 
opstår et pludseligt behov, f.eks. botulisme antitoxin, miltbrandvaccine og koppevacci-
ne.

Et stort kontaktnet og en løbende dialog med andre producenter og industrien er et 
vigtigt element i at kunne opretholde forsyningen af disse produkter. Samtidig kræves 
der en stor og opdateret indsigt i gældende krav til fremstilling af vacciner og im-
munglobuliner for at kunne vurdere kvaliteten af de produkter, der kan fremskaffes. 

I kraft af SSI’s ansvar og funktioner inden for produktion, forskning og udvikling m.v. 
opretholder SSI i dag en bred viden og et bredt kontaktnet, der gør det muligt at agere 
proaktivt i situationer, der vil kunne medføre international vaccinemangel. Samtidig er 
der et tæt samarbejde med andre nationale institutioner med forsyningsforpligtelser 
med henblik at undgå forsyningssvigt. SSI har således tidligere været behjælpelige 
med midlertidige leverancer af f.eks. vaccine mod gul feber og haemophilus Influenzae 
type B til Sverige, Norge og Finland samt at sikre både Sveriges og Norges koppebe-
redskab. Omvendt har SSI i flere situationer kunnet skaffe produkter fra søsterorgani-
sationerne, der ellers ikke har været tilgængelige. Omkring SSI’s samarbejde med for-
svaret overvejes på sigt et egentligt udviklingssamarbejde af vacciner eller antitoksiner, 
som ikke er almindeligt tilgængelige.

Med udgangspunkt i de kompetencer, der følger af SSI’s vaccineproduktion opretholdes 
aktiviteten i dag uden særskilt bevilling som en del af det øvrige nettotalsfinansierede 
epidemiologiske beredskab.

Forsyningssikringen omfatter også enkelte vacciner, selv om disse forhandles via apo-
tekerne, såfremt producenterne har valgt at markedsføre disse. Dette gælder især in-
fluenzavaccine og flere rejsevacciner, se afsnit 3.3.1 og bilag 3. 
 
Bl.a. som opfølgning på Sundhedsstyrelsens influenzapandemiplan er der i Sundheds-
styrelsen nedsat en pandemigruppe, der ser på, hvorledes 13 mio. kr., som er afsat til 
beredskabsinitiativer på området, skal prioriteres. I tilfælde af en influenzapandemi 
anses vaccination som det eneste middel, der effektivt kan stoppe en epidemi, mens 
en række antivirale midler primært vil være anvendelig til at inddæmme mindre udbrud 
af influenza. Med baggrund i en begrænset produktionskapacitet og risikoen for em-
bargo fra produktionslandene forventes pandemigruppen at afsætte midler til undersø-
gelse af en styrkelse af influenzavaccineberedskabet. Undersøgelsen vil omfatte mu-
ligheden for at købe en mere troværdig pandemigaranti samt for opsætning af en pro-
duktion på SSI, evt. en licensproduktion. De øvrige nordiske lande har udvist interesse 
for et fælleseuropæisk produktionssamarbejde med udgangspunkt i SSI’s kompetencer 
på området. 

Forsyningssikringen af andre vacciner og beredskabsprodukter kan fremover vareta-
ges på flere måder. F.eks. ved at amterne/regionerne foretager et samlet ud-
bud/indkøb, f. eks. gennem Amgros, som har erfaring for afholdelse af licitationer på 
lægemiddelområdet. En anden mulighed er at lade det resterende SSI stå for forsy-
ningssikringen af vacciner og beredskabsprodukter. Dette vil i forhold til ovenstående 
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have den fordel, at forsyningssikringen forankres i et miljø, der i forvejen har ekspertise 
omkring de infektionssygdomme der vaccineres imod. 

7.2.3 Rigsrevisionens undersøgelse af vaccineforsyningsforholdene
Rigsrevisionen har i Beretning om Statens Serum Institut nr. 12/03 undersøgt vaccine-
forsyningsforholdene i Danmark, Norge, Sverige og Holland. 

Norge har tidligere haft en større produktion af vacciner i statsligt regi, herunder børne-
vacciner. I dag er den norske vaccineproduktion af begrænset omfang. Hvad angår 
børnevacciner har de norske myndigheder faste kontrakter med udenlandske leveran-
dører. De norske myndigheder har over for Rigsrevisionen udtrykt en betydelig bekym-
ring over det norske beredskabsniveau. I forhold til andre lande, som internationale 
koncerner i dag leverer vacciner til, er Norge kun en mindre aftager. Det er desuden 
tvivlsomt, om Norge i en vanskelig situation vil kunne få leveret vaccinen hurtigt nok. 
Myndighederne har derfor påbegyndt opbygningen af lagre af beredskabsvacciner. 
Nordmændene har endvidere vist interesse for at forhandle med det danske SSI eller 
en anden leverandør om en form for samarbejde, herunder at få garanteret leverancer 
af vacciner i en krisesituation (Rigsrevisionens beretning om Statens Serum Institut, s. 
43). 

I Sverige er der ingen statslig vaccineproduktion, idet den tidligere statslige fabrik blev 
privatiseret i 1992 under navnet SBL Vaccin AB. Dette skete med henblik på at indføre 
mere konkurrence på vaccineområdet i Sverige. SBL Vaccin AB producerer ikke læn-
gere børnevacciner, men alene en vaccine imod rejsediarre, og er desuden forhandler 
af flere andre vacciner i Sverige. Den decentrale struktur, hvor Landstingene indkøber 
og leverer vacciner i børnevaccinationsprogrammet, gør det vanskeligt at skabe et 
samlet overblik over vaccinelagrene i Sverige, hvilket derfor ikke findes. SSI’s søster-
organisation i Sverige (SMI) finder generelt, at der i Sverige ikke er nogen stor for-
syningssikkerhed på vaccineområdet (Rigsrevisionens beretning om Statens Serum 
Institut, s. 43f.). En svensk referencegruppe i vaccinespørgsmål har siden konstateret, 
at der i forbindelse med en influenzapandemi vil opstå meget store problemer med 
forsyningssikringen af denne vaccine. Sverige har udvist interesse for et nordisk pro-
duktionssamarbejde på dette område.

I Holland besluttede regeringen i 2002 at beholde produktionen af vacciner i statsligt 
regi. Den hollandske regering fandt, at den havde ansvaret for at fremme sundheds-
området, herunder vaccinationer, og at det derfor var nødvendigt, at Sundhedsministe-
riet fortsat var ansvarligt for udviklingen og produktionen af vacciner. Privatisering har 
været under overvejelse, men er ikke gennemført, fordi der herved ville mangle en ga-
ranti for levering af vacciner fra de private leverandører særligt i en krisesituation. Den 
hollandske regering finder, at den statslige produktion giver garanti for kontinuerlige 
leverancer af vacciner, også i krisesituationer, hvor mulighederne for internationale 
indkøb kan vise sig at være begrænsede. (Rigsrevisionens beretning om Statens Se-
rum Institut, s. 44).

Samlet konkluderer Rigsrevisionen, at der er indikation for, ”…at SSI’s produktionska-
pacitet på vaccineområdet kan forventes at give Danmark et bedre udgangspunkt for at 
undgå forsyningsproblemer” (Rigsrevisionens beretning om Statens Serum Institut, s. 
44). Rigsrevisionen konstaterer endvidere, at SSI ”…i den undersøgte periode generelt 
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har sikret forsyningen af de efterspurgte vacciner” og ”…at instituttets foranstaltninger 
for at undgå en mangelsituation var tilfredsstillende” (Rigsrevisionens beretning om 
Statens Serum Institut, s. 23f.)

Overvejelser om national produktion og statsligt funderede produktionssamarbejder 
omkring særligt udsatte vacciner og beredskabsprodukter begrænser sig ikke alene til 
de undersøgte lande. I et samarbejde mellem myndigheder og statslige vaccineprodu-
center i Holland, Sverige, Norge, Tyskland, England og Danmark (ved SSI) gennemfø-
res aktuelt et feasibility study, der skal udrede mulighederne for at sikre et beredskab 
af vacciner og antisera i tilfælde af biologisk krig/terror eller nye epidemier. Baggrunden 
for arbejdet er, at der i dag ikke er kommercielt tilgængelige produkter over for en ræk-
ke potentielle trusler.

7.2.4 Andre synergier
Vaccinekompetencerne indgår også mere bredt i smitteberedskabet. Det gælder f.eks.
i forhold til det diagnostiske beredskab, hvor erfaringerne omkring produktion under 
skærpede sikkerhedsforanstaltninger har været anvendt i forbindelse med opbygning 
af det biologiske terrorberedskab ligesom flere analyser er udviklet i vaccineområdet. 
Endvidere rådgiver vaccineområdet det øvrige beredskab ved udbrud af de sygdomme, 
der vaccineres imod og ved nye ukendte sygdomme. Se også bilag 2, s. 3f.

7.3 Sammenfatning
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at det enkelte barn i sit vaccinationsforløb vaccineres og 
revaccineres med samme type af vaccine. Det skyldes, at vaccinerne kan indeholde 
forskellige komponenter, og at et produktskifte undervejs i vaccinationsforløbet kan 
være selvstændig årsag til uønskede bivirkninger eller nedsat effekt ved vaccinationen. 

Sundhedsstyrelsen anbefaler endvidere, at det - for hver infektion, der vaccineres imod 
i det danske børnevaccinationsprogram - fastlægges centralt, hvilken vaccine der skal 
anvendes, hvor mange doser der skal gives, og hvilke intervaller der bør være mellem 
vaccinationerne. Det skyldes især hensynet til bivirkningsovervågning og mulighederne 
for at yde rådgivning om vaccinerne, som vanskeliggøres, hvis der på samme tid an-
vendes forskellige vacciner mod den samme sygdom.  

Uanset om model 1 eller model 2 vælges, skal det derfor fortsat være de centrale 
sundhedsmyndigheder, der beslutter, hvilke vacciner, der skal anvendes i programmet, 
og der skal foretages et samlet indkøb af vacciner til programmet. 

Hvad angår forsyningssikkerheden af børnevacciner er markedet for børnevacciner 
reelt et duopol, hvor to store producenter dominerer verdensmarkedet, og hvor der kan 
opstå mangelsituationer, såfremt der ikke er en national produktion. Rigsrevisionen har 
konkluderet, at der er indikation for, ”…at SSI’s produktionskapacitet på vaccineområ-
det kan forventes at give Danmark et bedre udgangspunkt for at undgå forsyningspro-
blemer”.

Ud over børnevaccinerne sikrer SSI forsyningen af en række andre vacciner og bered-
skabsprodukter – enten ved egenproduktion eller ved indkøb. Forsyningssikringen af 
disse produkter kan fremover varetages på flere måder – evt. ved at amter-
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ne/regionerne foretager et samlet udbud/indkøb eller ved fortsat at lade SSI stå for 
opgaven. 
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8. Økonomiske overvejelser
Dette kapitel indeholder arbejdsgruppens overvejelser om økonomiske konsekvenser 
af model 1 og 2. Fælles for de to modeller er, at den stigende efterspørgsel, der gen-
nem nogle år har været på SSI’s vacciner på eksportmarkederne, ventes yderligere at 
stige i de kommende år.

8.1 Model 1: In-house modellen
Model 1 indebærer, at finansieringsmodellen ændres, således at staten fremover beta-
ler SSI direkte for leverance af vacciner til børnevaccinationsprogrammet. De ca. 100 
mio. kr., der er SSI’s indtægt fra salget af vacciner til børneprogrammet, vil skulle bevil-
liges over finansloven, mod at amternes/regionernes bloktilskud reduceres tilsvarende. 

Model 1 indebærer i øvrigt ingen økonomiske konsekvenser i forhold til den nuværende 
ordning.

Som det fremgår af kapitel 3, har SSI gennem de seneste år haft en betydelig stigning i 
eksporten af vacciner. Som følge af udgifter til indkøring af SSI’s poliovaccinefabrik og 
nedlukningen af plasmafraktioneringen ventes der i de kommende år et negativt resul-
tat. Den positive udvikling i eksporten af vacciner m.m. forventes dog at fortsætte, sær-
ligt for kombinationsvacciner, IPV-vaccine, difteri- og tetanustoxider, tuberkulose anti-
gener samt royalties, se også afsnit 8.2.2. På sigt forventes således en positiv udvikling 
i SSI’s resultat. Den forventede økonomiske udvikling for SSI samlet vil (indtil 2010) i 
store træk følge model 2c i figur 8.1 nedenfor. 

8.2 Model 2: Omdannelse og frasalg af vaccineområdet
8.2.1 Indledning
I de følgende afsnit analyseres de forventede økonomiske virkninger ved model 2.  Det 
gælder: 

• Vaccineselskabets økonomi – herunder 
o driftsøkonomiske konsekvenser
o behovet for kapitaltilførsel 
o administrativ/fysisk adskillelse 

• Samfundsøkonomiske effekter – herunder 
o provenu ved frasalg
o mulige strategier for statens ejerrolle  
o udvikling i vaccineprisen

• Udgifter til det resterende SSI – herunder
o udgifter til varetagelse af de resterende beredskabsopgaver.

Et direkte frasalg af SSI’s vaccineaktiviteter til private investorer har ikke været omfattet 
af kommissoriet, da det har været antaget, at et sådant salg vil give anledning til bety-
delige overgangsproblemer og risiko for tab af værdier for staten, se også 8.2.3. 

I stedet omfatter kommissoriet omdannelse af vaccineaktiviteterne til aktieselskab med 
et gradvist salg til en strategisk partner. Fremgangsmåden anvendes typisk, når det 
stiftede selskab er for lille til en børsnotering, eller selskabet har for usikre fremtidsud-
sigter til, at almindelige økonomiske investorer er interesserede.
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Det fremgår af kommissoriet, at såfremt det besluttes at frasælge en del af SSI’s virk-
somhed, skal der udarbejdes en professionel værdiansættelse af SSI’s aktiviteter. En 
værdiansættelse er en forudsætning for, at der vil kunne udarbejdes en nærmere plan 
for frasalg af SSI’s vaccineaktiviteter. Værdiansættelsen vil anskueliggøre, hvordan et 
statsligt provenu ved frasalg kan optimeres. Såfremt der træffes beslutning om at gen-
nemføre model 2, vil en professionel værdiansættelse umiddelbart kunne igangsættes, 
forudsat at der afsættes de nødvendige midler hertil. Det har ligget uden for arbejds-
gruppens mulighed at udarbejde en værdiansættelse.

8.2.2. Vaccineselskabets økonomi

8.2.2.1. Driftsøkonomiske overvejelser
SSI har for arbejdsgruppen udarbejdet en økonomisk model, der illustrerer de drifts-
økonomiske konsekvenser ved gennemførelse af rapportens modeller under forskellige 
scenarier. Dette giver mulighed for at foretage en overordnet analyse af det økonomi-
ske grundlag for selskabsdannelsen under forskellige forudsætninger. Endvidere er 
undersøgt behovet for tilførsel af kapital og mulighederne for administrativ/fysisk adskil-
lelse.

Etableringen af et vaccineselskab vil betyde, at SSI’s nuværende værdier på vaccine-
området (produktionsapparat, medarbejdere m.v.) vil overgå til selskabet.

Til brug for denne rapport er der udarbejdet en model, der viser de driftsøkonomiske 
konsekvenser for vaccineselskabet og det resterende SSI under forskellige scenarier. 
Scenarierne er en operationalisering af modelbeskrivelsen i afsnit 5.2. De tre scenarier, 
der er valgt, repræsenterer en vis bredde, og hensigten er at illustrere de økonomiske 
konsekvenser ved gennemførelse af modellen på forskellige tidspunkter og med/uden 
en overgangsordning for selskabets leverancer af vacciner til børneprogrammet. De 
valgte scenarier er:

• Model 2a viser det forventede resultat for vaccineselskabet, hvis det stiftes 1. 
januar 2005, og der samtidig afholdes et udbud for de vacciner SSI i dag selv 
producerer og som selskabet taber. Forsyningssikringen af beredskabsproduk-
terne overgår til det resterende SSI.

• Model 2b svarer til model 2a med den forskel, at vaccineselskabet sikres en fi-
reårig overgangsordning til og med 2008, inden der afholdes et udbud for de 
vacciner SSI i dag selv producerer. 

• Model 2c svarer til model 2b med den forskel, at vaccineselskabet først stiftes i 
2007 og med en fireårig overgangsordning løbende fra 2007 til og med 2010.

Fælles for ovenstående scenarier er, at det i fremskrivningerne er forudsat, at selska-
bet taber et udbud af børnevaccine, dels fordi SSI ikke har samme produktionsvolumen 
og dermed stordriftsfordele som børnevaccineområdets to store producenter, dels fordi 
SSI som statsligt aktieselskab ikke vil have de samme muligheder for en strategisk 
prissætning som konkurrenterne. For vaccineområdet som helhed forventes den positi-
ve eksportudvikling at fortsætte. Det gælder særligt for difteri-, tetanus- og poliovaccine 
enkeltvis og i kombination med hinanden eller kighostevaccine. Desuden ventes et 
øget salg af tuberkuloseantigener. På omkostningssiden er der fastholdt et rimeligt 
niveau for forskning, udvikling og investeringer. 
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Figur 8.1. Resultateffekt for vaccineselskabet, model 2a-2c
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Fremskrivningerne indeholder naturligt et betydeligt skøn, særligt sidst i perioden. Den estimerede omsæt-
nings- og resultatfremgang bygger i stor grad på øget salg af vaccinekombinationer, TB-antigener m.m. 
Der indgår ikke udgifter til gennemførelse af kliniske afprøvninger af den nye tuberkulosevaccine, der 
forventes finansieret i samarbejde med eksterne partnere, fondstilskud m.m. I model 2a-2c er indregnet 
betaling af selskabsskat fra stiftelsestidspunktet svarende til 30 pct. af overskuddet efter gældende regler.

Model 2a medfører, at vaccineselskabet vil få betydelige underskud i de første fem år 
efter stiftelsen. På trods af de seneste års eksportstigning vil vaccineområdets økonomi 
i en række år fremover have behov for den indenlandske afsætning.

Såfremt selskabet gives en fireårig overgangsordning for levering af de egenproduce-
rede vacciner (model 2b), bedres resultatudviklingen noget. Der vil alligevel være tale 
om et selskab med relativt lange udsigter til positive resultater.

I model 2c, hvor selskabsstiftelsen gennemføres i 2007 med en firårig overgangsord-
ning i forhold til levering af de egenproducerede vacciner til børnevaccinationspro-
grammet, er eksporten i mellemtiden vokset så meget, at afhængigheden af den dan-
ske afsætning er mindsket. Vaccineselskabet vil således fra sit stiftelsestidspunkt have 
en kortere udsigt til positive resultater end i de to øvrige scenarier.

8.2.2.2. Vaccineselskabets kapitalisering
Med baggrund i den økonomiske model for vaccineselskabet er det muligt at opgøre 
det minimale likviditetsbehov for selskabet. Likviditetsbehovet er udtryk for den kasse-
beholdning, der er nødvendig for at finansiere selskabets løbende drift og aktivitetsud-
videlser, herunder investeringer.
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Figur 8.2. Likviditetsbehov for vaccineselskabet
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Se note til figur 8.1. Likviditetsbehovet svarer ikke til kapitaliseringsbehovet, der forudsætter en værdian-
sættelse og udarbejdelse af en åbningsbalance.

Figuren viser, at der i model 2a er et likviditetsbehov på op imod 500 mio. kr. i perioden 
2005 til 2013. I model 2b er der et likviditetsbehov på ca. 115 mio. kr. i perioden 2005 
til 2009, mens det likviditetsmæssige behov i model 2c beløber sig til ca. 90 mio. kr. 

8.2.2.3. Administrativ og fysisk adskillelse
Den administrative adskillelse af SSI’s vaccineaktiviteter må anses som relativ 
uproblematisk. SSI aflægger i dag regnskaber efter årsregnskabsloven, og SSI’s øko-
nomistyringssystem, herunder for vaccineområdet, følger best practice for sammenlig-
nelige virksomheder. 

Fysisk er SSI’s vaccineproduktion delvis placeret i samme bygningsmasse som SSI’s 
øvrige aktiviteter og trækker på de samme tekniske installationer m.m. som de øvrige 
aktiviteter. Det gælder bl.a. elektricitet, vandforsyning, nødstrømsanlæg, ventilationsan-
læg og teknisk support. Model 2 indebærer, at der skal ske en opdeling af ejerskabet af 
bygninger, produktionsanlæg og installationer mellem vaccineselskabet og det reste-
rende SSI. Endvidere kan der blive behov for indgåelse af langsigtede leje- og sup-
portaftaler.

8.2.3 Samfundsøkonomiske effekter   
De forventede samfundsøkonomiske effekter af dannelsen af et vaccineselskab analy-
seres i det følgende. Disse omfatter: provenu ved frasalg, mulige strategier for statens 
ejerrolle og udviklingen i vaccineprisen. 

8.2.3.1. Provenu ved frasalg
Frasalg af SSI’s vaccineaktiviteter vil indbringe staten et provenu, som vil kunne vurde-
res nærmere efter en evt. værdiansættelse. 

En værdiansættelse vil bl.a. omfatte værdisætning af jord, bygninger og andre materiel-
le aktiver samt en vurdering af de væsentligste ydelser og produkter, herunder afsæt-
ningsmuligheder og muligheden for salg af produkter på nye markeder. Det kan endvi-
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dere være relevant at gennemføre en evaluering bl.a. af ledelses- og forsknings- og 
udviklingskompetencer samt af de væsentligste samarbejdsforhold.

Provenuets størrelse vil desuden afhænge af, hvilke interesser de potentielle købere 
har, og hvilke synergier der kan være med en potentiel købers eksisterende forretning. 

I det omfang planlovgivningens bestemmelser lægger bindinger på en potentiel købers 
muligheder for at realisere en forretningside, kan det også have betydning. 

En værdiansættelse vil beløbe sig til et antal mio. kr. og kræve en vis tid til gennemfø-
relse.

8.2.3.2. Statens ejerrolle - provenu ved hhv. hurtigt/langsomt frasalg
Erfaringer viser, at det kan være en økonomisk fordel, at en afvikling af det statslige 
ejerskab sker i flere tempi. Et gradvist salg gør det i højere grad muligt at overføre ek-
sisterende know-how til selskabet. Dertil kommer, at staten vil kunne få del i den værdi-
tilvækst, der kan være i selskabet.

8.2.3.3. Offentlige udgifter til vacciner
En privatisering vil kunne påvirke de offentlige udgifter til vaccineindkøb. Rigsrevisio-
nens analyse af SSI viste, at SSI’s vaccinepriser enten var på niveau med eller højere 
end i Norge, Sverige og Holland. De af SSI’s priser, der var højere, var på SSI’s egen-
producerede børnevacciner, hvilket indikerer en besparelse, såfremt disse vacciner 
blev sendt i udbud. Ved et udbud i dag anslås en mulig besparelse på op til 40 mio. kr. 
årligt. Den mulige besparelse er beregnet med udgangspunkt i de aktuelle norske pri-
ser for den 5-valente børnevaccine (i Norge foretages centralt indkøb efter udbud) og 
det forventede europæiske prisniveau for DiTeKiPol-booster vaccinen.

Besparelsen på et givent tidspunkt vil dog skulle ses i forhold til de øvrige økonomiske 
konsekvenser, der ved et udbud i dag vil være betydelige likviditetsbehov på vaccine-
området samt øvrige afledte udgifter. 

Rigsrevisionen anfører at, ”…priserne i Norge og Sverige, hvor de indkøbes på ver-
densmarkedet, [skal] ses i lyset af, at dette marked er præget af 2 store udbydere. Det-
te kan give anledning til ekstraordinære lave priser, der er bestemt af konkrete konkur-
renceforhold på det enkelte marked på et givent tidspunkt snarere end de langsigtede 
produktionsomkostninger. SSI har oplyst, at den manglende konkurrence understreges 
af, at apotekernes udsalgspris for de pågældende produkter varierer væsentligt i en 
række europæiske lande, og at prisen for de 2 store virksomheders vacciner i flere 
tilfælde er fuldstændig ens på visse markeder. Besparelser opnået på kort sigt ved at 
indkøbe vaccinen under disse markedsforhold, skal derfor vurderes i forhold til risikoen 
for stigende vaccinepriser på længere sigt” (Rigsrevisionens beretning om Statens Se-
rum Institut, side 37).

8.2.4. Udgifter til det resterende SSI 
Modellen giver også mulighed for at belyse de økonomiske konsekvenser for det reste-
rende SSI og dermed for statens udgifter til varetagelse af de resterende beredskabs-
opgaver på SSI, hvis vaccineaktiviteterne udskilles. 
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Som led i Rigsrevisionens undersøgelse anmodede Rigsrevisionen SSI om en vurde-
ring af, hvilke synergier der eksisterer mellem SSI’s kommercielle aktiviteter og SSI’s 
beredskabsaktiviteter. Ved synergier forstås fordelene ved, at beredskabsopgaverne 
løses i samme organisation som produktionen af vacciner og diagnostiske analyser. 
Synergierne opstår ved, at forskellige funktioner i samme organisation kan udnytte den 
samme kapacitet, dvs. viden, udstyr, lokaler og kvalitetssikring, og at kapacitetsudnyt-
telsen ville være lavere, hvis de enkelte opgaver blev løst i hver sin organisation.

SSI har foretaget en vurdering af synergiernes værdi ved at beregne, hvad det vil koste 
at løse de nuværende beredskabsopgaver i en organisation, der alene varetager be-
redskabsaktiviteter uden nogen former for produktionskapacitet. Dvs. i en organisation, 
hvor alle forretningsområder (ikke blot vaccineområdet) er udskilt.

Rigsrevisionen konkluderer, ”at SSI’s undersøgelse af synergierne mellem de kommer-
cielle og beredskabsmæssige aktiviteter synes at vise, at varetagelse af beredskabsop-
gaverne i en organisation uden kommercielle diagnostiske analyser og vaccineproduk-
tion ville blive væsentlig dyrere end den nuværende bevilling”.

SSI har efterfølgende anslået, at hvis vaccineaktiviteterne alene frasælges, vil det re-
sterende SSI have behov for et rammeløft på mellem 7 og 27 mio. kr. årligt, afhængigt 
af, hvordan forsyningssikringsrollen varetages.2 Samtidig vil bortfaldet af produktion og 
de synergier, der følger heraf, have en kvalitetsmæssig effekt, jf. kapitel 7. 

8.3 Sammenfatning
SSI har gennem de seneste år haft en betydelig stigning i eksporten af vacciner. På 
grund af øget efterspørgsel på eksportmarkederne ventes denne stigning at fortsætte i 
de kommende år.

Model 1 indebærer, at finansieringsmodellen ændres, således at staten fremover beta-
ler SSI direkte for leverance af vacciner til børnevaccinationsprogrammet. Amter-
nes/regionernes bloktilskud reduceres tilsvarende. Model 1 indebærer i øvrigt ingen 
økonomiske konsekvenser i forhold til den nuværende ordning.

De økonomiske virkninger ved model 2 vedrører selskabets økonomi (driftsudgifter og 
kapitaltilførsel), samfundsøkonomiske effekter (provenu ved frasalg og udvikling i vac-
cineprisen) og økonomiske konsekvenser i relation til varetagelsen af SSI’s øvrige be-
redskabsopgaver. 

Model 2 indebærer, at amternes/regionernes indkøb af børnevacciner skal i udbud. Da 
vaccineselskabet ikke har samme produktionsvolumen og dermed stordriftsfordele som 
børnevaccineområdets store producenter samt muligheder for strategisk prissætning, 
er det antaget, at selskabet taber et udbud af børnevaccine. En rentabel drift af selska-
bet forudsætter en overgangsordning, hvor selskabet kan øge vaccineeksporten og 
mindske afhængigheden af den indenlandske efterspørgsel. Selskabets likviditetsbe-
hov afhænger af overgangsperiodens længde. Den administrative og fysiske adskillel-
se af SSI’s vaccineaktiviteter fra det øvrige SSI anses for relativt uproblematisk, men 
en række forhold skal afklares.   

2 Det bemærkes, at der ikke er forudsat væsentlige stordriftsfordele i fællesfunktionerne (øko-
nomi, personale, vedligehold osv.), og at skønnet derfor må anses som konservativt. 
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Frasalg af SSI’s vaccineaktiviteter vil indbringe staten et provenu, som vil kunne vurde-
res nærmere efter en værdiansættelse. En værdiansættelse omfatter bl.a. vurdering af 
SSI’s materielle aktiver og know-how, afsætningsmuligheder på eksisterende/nye mar-
keder samt en vurdering af den optimale fremtidige ejerstruktur for staten – herunder 
hastigheden af et frasalg af aktier - set ud fra et værdisynspunkt. 

Frasalg af SSI’s vaccineaktiviteter må forventes umiddelbart at indbringe en besparelse 
i form af lavere priser på børnevaccine. De to store udbydere af børnevaccine forven-
tes således at ville tilbyde vaccinen til en lavere pris end SSI. Der anslås en mulig be-
sparelse på op til 40 mio. kr. årligt. 

Denne besparelse skal ses i lyset af risikoen for stigende vaccinepriser på længere 
sigt, idet markedet er domineret af to store udbydere som i visse tilfælde fastsætter 
priser på baggrund af konkrete konkurrenceforhold på et g ivent tidspunkt snarere end 
på baggrund af de langsigtede produktionsomkostninger.

Endelig viser analyser af synergier mellem SSI’s kommercielle aktiviteter og SSI’s be-
redskabsaktiviteter, at der - ud fra en rent økonomisk betragtning - er betydelige fordele 
ved, at beredskabsopgaverne løses i samme organisation som produktionen af vacci-
ner og diagnostiske analyser, idet forskellige funktioner i samme organisation kan ud-
nytte den samme kapacitet. Den beredskabsmæssige betydning heraf er beskrevet i 
kapitel 7. Ved et frasalg af vaccineaktiviteterne vil det resterende SSI have behov for et 
rammeløft på mellem 7 og 27 mio. kr. årligt afhængigt af, hvordan 
forsyningssikringsrollen varetages.

Det er arbejdsgruppens opfattelse, at det kræver en nærmere afklaring at vurdere, om 
der samlet set vil være væsentlige samfundsøkonomiske gevinster ved at frasælge 
SSI’s vaccineaktiviteter. 


