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På Håtunaholm några mil utanför 
Stockholm finns hästarna som räddar 
livet på fölungar. Med hjälp av deras 
blod framställs så kallad fölplasma som 
kan ges när fölungen inte fått i sig den 
livsviktiga råmjölken.

tatens veterinärmedicinska anstalts sektion 
för blodprodukter har funnits på Håtuna-
holm i Upplands-Bro sedan 1980-talet då 

verksamheten flyttades från Stockholm. På gården 
finns bland annat ett 50-tal hästar, övervägande 
varmblodsvalacker, som regelbundet tappas på blod 
som sedan bland annat används till odlingssubstrat 
inom sjukvården. Nu har de så kallade blodshäs-
tarna en ny uppgift att fylla. Sedan ett par år till-
baka används deras blod även för att framställa föl-
plasma. Plasman kan användas till föl som av olika 
anledningar inte fått den livsviktiga råmjölken eller 
av andra orsaker har för låga halter av antikroppar 
i blodet.

2003 började Håtunaholm ta fram plasman och 

Tema: Fölet

Plasma räddar 
fölungars liv

S

En fölunge som fått tillräckligt med råmjölk får en god start i livet. För andra fölungar kan 
tillskott av blodplasma bli skillnad mellan liv och död. FOTO: Claes Kärrstrand
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2004 fanns den att köpa för första gången. Innan 
dess har det inte funnits någon svensk plasma på 
marknaden utan den har importerats. En del större 
stuterier har också tagit fram plasma på egen hand 
men utan möjligheter att kontrollera framställningen 
fullt ut.

– Det är en dyr produkt att ta fram – den kräver 
hästar, kunskap och utrustning för rening och kon-
troller. Det är sådana resurser som SVA har, säger 
Louise Treiberg Berndtsson, veterinär vid SVA:s 
virologiska avdelning.

Verksamheten vid Håtunaholm är kvalitetssäkrad 
enligt ISO 9001:2000.

Åtta utvalda
Det är åtta av hästarna som är utvalda som givare av 
plasma. Det är hästar som har hög halt av antikrop-
par, immunoglobuliner (IgG), och de är vaccinerade 
mot influensa, stelkramp och rotavirus. Håtunaholm 
är en isolerad karantänsgård dit inga främmande djur 
får komma. Allt för att undvika olika smittor och 
sjukdomar. Nya djur som tas till gården måste gå i 
karantän och genomgå en omfattande provtagning 
innan de släpps in i någon av de etablerade flock-
arna. För att ytterligare minska risken för eventuella 
smittor tappas hästarna när det gäller blod för plas-
man enbart under vintern.

Ges av veterinär
En liter fölplasma kan ersätta råmjölken om fölet 
inte fått möjlighet att dia eller inte fått tillräckligt 
med råmjölk. En omgång med fölplasma kan också 
hjälpa ett föl som av någon anledning har för låg halt 
av antikroppar.

Plasman kan beställas via veterinär och ges av 
veterinär direkt i magsäcken eller i blodet.

Priset för en förpackning är 2 590 kronor exklu-
sive moms.

– Det kan tyckas mycket men det är en liten 
summa i det stora hela när eller om det går fel vid 
en fölning eller fölet drabbas av sjukdom, säger 
Karin Olsson.

Fölplasma är en dyr produkt att framställa och kräver både kunskap och utrustning 
som SVA har, säger Louise Treiberg-Berndtsson. FOTO: Lena Karlsson

Fölplasman levereras fryst i två separata flaskor. Hållbarheten i frys är minst ett år. 
FOTO: Lena Karlsson


