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BAKGRUNDSMATERIAL  

AGA – svensk industrihistoria 
AGA (AB Gasaccumulator) har precis fyllt 100 år. Under halvseklets första del utvecklades 
AGA till en ledande verkstadsindustri och ett av svensk industrihistorias viktigaste företag 
tack vare Gustav Dahléns geniala uppfinningar och kreativt tänkande. Under åren har det skett 
stora förändringar inom AGA men kärnverksamheten har hela tiden kretsat kring 
produktionen av olika gaser.  

Gustav Dahlén (1869-1937) uppfinnare, nobelpristagare i fysik 1912 och stor industriman 
har revolutionerat världens fyrar genom sin gasventil som han uppfann 1905. Året därefter 
upptäcktes solventilen. Gustav Dahlén bidrog själv till 99 patent och redan som trettonåring 
uppfann Dahlén en väckarklocka som en kvart innan larmet gick tände ljuset och satte på 
kaffepannan. Andra kända milstolpar i Gustav Dahléns och AGAs historia:  

• Den världsberömda AGA-spisen från 1929 tog Gustaf Dahlén själv initiativ till för att 
underlätta husmödrarnas arbete.  

• Ett nytt sätt att slipa fyrlinser resulterade i finoptikprodukter som periskop, kikare och 
bombfällningssikten.  

• Kännedomen om gaser gjorde att AGA kunde producera bättre biografprojektorer från 
stumfilmen och framåt.  

 
Läkemedelsgaser och apparater 
På 1920-talet började AGA leverera syrgas och lustgas för allt fler medicinska behandlingar i 
sjukvården. Tack vare personalens kunskaper om gaser kunde AGA snart ta fram många 
medicintekniska apparater, ofta på beställning av läkarna. Flera utnyttjade Dahléns klippventil 
för fyrar:  

• AGA Spiropulsator (1934) för konstgjord andning under operation i brösthålan  

• AGA Sedator (1938) en bärbar lustgasapparat som staten gav alla barnmorskor  

• AGA-kuvösen (1939)  

• Pulmospiratorn för patienter med andningsförlamning 

• en hjärt-lungmaskin och en laboratorieautomat  

• kringutrustning för medicinska gaser för ökad säkerhet och enklare hantering 

 

Linde – ett tyskt gasbolag 
Carl von Linde (1842-1934) var den ingenjör och uppfinnare som revolutionerade kyltekniken 
genom sin uppfinning att separera luft till dess olika beståndsdelar.  

Linde grundade Gesellschaft für Linde´s Eismaschinen, som senare blev Linde AG. Linde har 
utvecklats från en liten ingenjörsfirma till ett världsomspännande teknologiföretag med 
spetskompetens på sitt område. 
År 2000 köptes AGA av tyska Linde AG. Företagsgruppen har idag 41 400 anställda, och är 
en av världens största leverantörer av industriella och medicinska gaser. Linde AG omsatte 86 
miljarder kronor år 2004.  
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Linde Gas Therapeutics – en unik kombination av 
medicinteknik och läkemedel  
Linde Gas Therapeutics är den division inom Linde AG som arbetar med läkemedelsgaser och 
utrustning för gasbehandling.  

Linde Gas Therapeutics ingår i Linde Gas AG. Den norra regionen består av Sverige, Island, 
Norge, Danmark, Finland Estland, Lettland och Litauen. Regionen har cirka 170 anställda. 

Företaget, som har tillverkning i hela Europa, Syd- och Nordamerika, är världens näst största 
leverantör av medicinska gaser med verksamhet i 30 länder och totalt cirka 1 400 anställda. 
Linde Gas Therapeutics är marknadsledare i Sverige. 

Linde Gas Therapeutics är inriktat på två områden: sjukhusvård och vård i hemmet:  

• Sjukhusvård levererar medicinska gaser till i huvudsak sjukhus, vårdhem, kliniker, 
tandläkare, veterinärer och ambulanser. 

• Vård i hemmet erbjuder lösningar för respiratorisk vård i hemmet.  

Dessutom finns avdelning för forskning & utveckling. Utvecklingsarbetet bedrivs i nära 
samarbete med forskare på sjukhus och universitet i Europa och USA. GEMI forskningsfond 
stödjer framstående forskning som utnyttjar moderna gaser och gasteknik. Fonden delar ut 1 
miljon USD årligen. Nästa utdelning ur fonden sker i Stockholm den 15 september 2005. 

 

Medicinska gaser från Linde Gas Therapeutics 
(exempel på användningsområden) 

• Medicinsk Oxygen AGA (syrgas)  
syrebrist, KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom), anestesi, respiratorbehandling, 
tryckkammarbehandling 

• Lustgas (dikväveoxid)  
smärtlindring exempelvis vid anestesi och vid förlossning 

• Medimix (hälften oxygen, hälften lustgas)  
smärtsamma undersökningar, akuta smärtbehandlingar i ambulans 

• Koldioxid  
  håller buken utspänd under operation, nedfrysning av prover 

• Medicinsk luft 
del av anestesi- och respiratorbehandling, drivgas för medicinsk-teknisk utrustning 
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Medicinska gaser - ett nytt läkemedelsområde 
Hantering av läkemedel hör till samhällets mest reglerade områden. Anledningen är att 
säkerheten för patienten ska vara så hög som möjligt. Medicinska gaser har fram till idag 
behandlats som en bulkvara, ungefär som vatten och el, av sjukvården.  

Enligt en guideline från Europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA liksom en ny Föreskrift 
från Läkemedelsverket, ska gaser för medicinskt bruk registreras, produceras och distribueras 
enligt samma strikta regler som läkemedel. Det nya träder i kraft 1 januari, 2005.  Senast vid 
årsskiftet ska alla tillverkare av de medicinska gaser som finns i handeln ha lämnat in ansökan 
om registrering. 

Läkemedelsverket är först med att genomföra en registrering enligt de nya kraven men 
processen har tagit tid. Produkterna har funnits på marknaden i mer än hundra år och 
erfarenheten är gedigen.  

 
Linde Gas Therapeutics – ett nytt läkemedelsföretag  
Nu utvecklas Linde Gas Therapeutics till ett läkemedelsföretag när Medicinsk Oxygen AGA 
(syrgas) blir ett registrerat läkemedel. Företaget blir ett av de första i Europa med att få en 
medicinsk gas registrerad som läkemedel i enlighet med det nya direktivet från EUs 
läkemedelsmyndighet, EMEA.  

 
Ett ökat säkerhetstänkande 
Linde Gas Therapeutics har anpassat sin produktion till de stränga krav som ställs på ett 
läkemedelsföretag, Good Manufacturing Practice (GMP). Största skillnaden är att hela 
tillverkningsprocessen är validerad och att alla förpackningar är individuellt spårbara. Alla 
flaskor som innehåller läkemedelsgas ska vara vita, också det ett kvalitetskrav, vilket Linde 
Gas Therapeutics uppfyllt sedan flera år tillbaka.  

Distributionen av läkemedel styrs också av EU-direktiv, Good Distribution Practice (GDP). 
Nyordningen med ökad utbildning och högre kunskapsnivå hos alla inbladade ökar den redan 
höga säkerheten.  

De registrerade läkemedlen får distribueras av Linde Gas Therapeutics från ett tiotal 
medicinska försäljningsställen. Färre distributionsställen ger färre risker för fel och högre 
patientsäkerhet.  

Nya arbetstillfällen i Rotebro, Stockholm 
En ny fabrik, inspekterad och godkänd av Läkemedelsverket, har byggts i Rotebro norr om 
Stockholm. Där produceras alla läkemedelsgaser för den svenska marknaden. Ett krav är att 
läkemedelsgaser ska produceras och hanteras helt fristående från industrigaser.  

I fabriken arbetar ett 50-tal personer, och flera har nyanställts. Organisationen har anpassats 
till de nya kraven.  

 
Läkemedelsgaser - spännande forskning leder fram till nya 
användningsområden  
Gas påverkar människokroppen på många fler sätt än som tidigare varit känt. Nya upptäckter 
gör framtiden spännande. Historiskt har medicinska gaser betraktats som en produkt av ringa 
värde som levererats genom bakdörren och beställts vid behov. Idag gör gasforskningen stora 
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framsteg. En viktig förutsättning är dock de nya kraven på dokumentation från den 
Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMEA. 

  
Modern vård kräver utvecklad medicinsk gasbehandling 
Läkemedelsgaser är en viktig del av modern hälso- och sjukvård. Här följer några exempel: 

• Användning av syrgas vid behandling av patienter med tillfällig eller kronisk hypoxemi 
(syrebrist). 

• Lustgasens smärtlindrande effekter används i allt större utsträckning i t.ex. ambulanser.  

• Lustgas är en av grundstenarna i effektiv och kostnadseffektiv inhalerad anestesi. 

•     Laparoskopi har revolutionerat bukoperationerna. Vid laparoskopi blåser man upp 
bukhålan med koldioxid för att underlätta operationen. 

Nya gasblandningar, förbättrad teknik och bekvämare förpackningar skapar förutsättningar 
för nya behandlingsmöjligheter. Intresset för gasforskning är stort och i framtiden kommer 
med stor säkerhet nya läkemedelsgaser att introduceras på marknaden.  

 
Syrgas nödvändigt för kroppen  

• Luften vi andas innehåller en femtedel syrgas och knappt fyra femtedelar kvävgas. 

• Syrgasen som vi andas in binds till de röda blodkropparna, och transporteras ut till 
kroppens celler, som behöver syre för att kunna fungera.  

• Dålig syresättning kan ge ökad risk för skador i olika organ, fysisk och mental trötthet, 
koncentrationssvårigheter med mera. Genom att behandla med syrgas förbättras 
syrgasmättnaden i blodet, andningen underlättas och livskvaliteten blir bättre. 
Syrgasen hindrar organskador och många allmänsymtom förbättras. 

• Syrgas används brett inom sjukvården – exempelvis i intensivvård, anestesi, 
lungmedicin, infektion och kardiologi, såväl i specialistvård som på vanliga 
vårdcentraler. Men på många områden går det också att utnyttja syrgasens terapeutiska 
möjligheter bättre.  

• Syrgasbehandling i hemsjukvården ökar. Främst är det personer med allvarliga skador 
i lungor och hjärta som får möjlighet att bo kvar hemma genom denna behandling.  
Sjukliga förändringar i lungor och luftvägar kan leda till sämre transport av syrgas till 
och från blodet. Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), kronisk luftrörsinflammation 
(bronkit), förstörda lungblåsor (emfysem) och igensvällda luftrör (astma) är sjukdomar 
som kan kräva extra syretillförsel. Även andra sjukdomar som hjärtsvikt ger dålig 
syresättning av kroppen.  

• Idag underbehandlas ofta patienter som har behov av syrgas. Som exempel kan 
patienter, ett par dygn efter en operation, hamna i en syrgassvacka.  

• Syrgasbehandling kan ges genom tunna plastslangar i näsborrarna, näsgrimma, eller 
genom mask eller trachealtub.  

• Vid behandling med syrgas bör man eftersträva långa sammanhängande 
behandlingsperioder. Vid behandling i hemmet tillhandahålls syrgas i små tankar eller 
bärbara behållare.  


