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Den sista stora polioepidemin i Sve-
rige inträffade 1953. Efter det att allmän
vaccination infördes har det endast fö-
rekommit sporadiska fall [1]. Få svens-
kar har idag personlig kontakt med per-
soner som haft polio och all information
om vaccinering mot polio har tagits bort
ur Läkemedelsboken. Polio förekom-
mer ej heller längre i den kurslitteratur
som används i sjuksköterske- och läkar-
utbildningarna. Således föreligger en
låg kunskapsnivå bland allmänheten
och även bland sjukvårdspersonal om
polio och resttillstånd efter polio.

Genom vaccinering hoppas Världs-
hälsoorganisationen (WHO) kunna ut-
rota polio till år 2000 [2]. Fortfarande är

sjukdomen allmän i delar av Asien och
Afrika. I Asien är det framför allt Indi-
en som är drabbat och i Afrika länderna
kring ekvatorn [1].

Under de senaste decennierna har
det genom adoption och invandring
kommit barn och ungdomar med ge-
nomgången polio till Sverige. Dessa har
således ett relativt färskt resttillstånd ef-
ter polio, vilket kräver ett speciellt om-
händertagande.

Vi redovisar nedan en inventering av
antalet barn och ungdomar samt den
geografiska utbredningen i Sverige och
redovisar erfarenheter från två träffar
med poliobarn och -ungdomar och de-
ras föräldrar.

Hälften från Indien
En enkät skickades till samtliga lan-

dets avdelningar för barnhabilitering.
Svar erhölls från barnhabiliteringar
inom 21 landsting och av dessa fram-
gick att det sammanlagt rörde sig om 56
barn och ungdomar, varav cirka hälften
ursprungligen kom från Indien. Den
geografiska spridningen över Sverige
var relativt jämn och åldern varierade
mellan 4 och 20 år (medianålder 13 år).

Riksförbundet för Trafik- och Polio-
skadade (RTP) anordnade en första två-
dagarsträff med polioskadade barn och
ungdomar i oktober 1992 i Sigtuna med
en tredagars uppföljning i augusti 1993
i Stjärnhov. Tjugotvå personer deltog.
Nio var polioskadade barn och ungdo-
mar, resten av deltagarna var föräldrar.
Ett av barnen var ett invandrarbarn bo-
ende i Sverige som smittats av polio på
en resa till sitt ursprungsland.

Denna första träff ägnades framför
allt åt information om RTP, studiebesök
på RTPs aktiveringshem Mälargården i
Sigtuna, och gruppdiskussioner om
problem kring barn med polioskador.

Tre frågor ställdes till föräldrarna:
1. Har ni och ert barn träffat någon

poliospecialist?
2. Har ni och ert barn besökt någon

poliomottagning?
3. Har ni fått någon information

(skriftlig eller muntlig) om polio?
Av svaren framgick att ett föräldra-

par hade fått komma till en neurolog-
mottagning på ett universitetssjukhus
och lovats årliga återbesök, men ej kal-

lats vidare. Ett föräldrapar hade träffat
en sjukgymnast på en poliomottagning,
men övriga hade ej fått besöka någon
poliomottagning. Ett föräldrapar hade
fått ett skriftligt material sammanställt
av den egna sjukgymnasten, som base-
rades på diverse utländska artiklar.

Följande önskemål om sjukvården
framkom:

1. Att få en läkare som följer barnet
hela tiden.

2. Att alla polioskadade barn blir re-
mitterade till poliospecialist.

3. Att alla poliomottagningar tar
emot polioskadade barn, men också har
uppsökande verksamhet bland polio-
skadade barn.

4. Att det finns samlad expertkun-
skap.

5. Att det finns samordning av resur-
ser och hjälpmedel över hela landet.

6. Att det finns utveckling och ny-
tänkande när det gäller ortopedteknik.

7. Att polioskadade barn som be-
höver bandage får kolfiberbandage.

Efter deltagarnas önskemål kom
uppföljningen mer att koncentreras
kring medicinska aspekter på polio och
sena effekter av polio. Den senaste träf-
fen i juni 1995 i Saltsjö-Boo inriktades
på barnhabiliteringsaspekter och ånyo
gruppdiskussioner.

Drabbade vill komma
till poliospecialist
Mot bakgrund av två motioner till

Landstingsförbundets kongress 1991
inventerades, med hjälp av en enkät,
bland annat sjukvårdshuvudmännens
olika behandlings- och rehabiliterings-
resurser för polioskadade. En konferens
anordnades i samarbete med RTP i no-
vember 1992. I denna deltog sjukvårds-
politiker, administratörer, sjukvårds-
personal och företrädare för RTP. En-
kätsvaren och information som lämna-
des på konferensen föreligger i en sam-
manställning [4]. Sammanfattningsvis
framkom liknande erfarenheter och
krav från polioskadade barn och deras
föräldrar som vid träffen i Sigtuna
1992. Samtliga föräldrar till polioska-
dade barn och ungdomar önskade få
möjlighet att få komma till poliospecia-
list, poliomottagning och ortopedtek-
nisk expertis.

POLIOSKADADE BARN
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Sedan poliovaccinationer in-
fördes i Sverige på 1950-talet
har vi i stort sett förskonats från
nya inhemska poliofall. Men
sjukdomen är fortfarande van-
lig i delar av Asien och Afrika
och en enkätundersökning har
visat att det finns drygt 50 adop-
tiv- och invandrarbarn i Sverige
som har skador efter polio. Hos
dessa barn och ungdomar samt
deras föräldrar föreligger ett
behov av omhändertagande
inom sjukvården.



Det finns 10 000–15 000 personer
med tidigare genomgången polio i Sve-
rige [5]. Det är oklart hur många av des-
sa som kommer att drabbas av försäm-
ringar sent i efterförloppet, det vill säga
sena effekter av polio. Den uppmärk-
samhet som de sena effekterna av polio
rönt de senaste åren, bland annat genom
uppmärksamhet i Läkartidningen [5–7]
och via uppsökande verksamhet och in-
formation som bedrivits av RTP på riks-
och lokalplan, har lett till att man i
många landsting idag har speciella po-
liomottagningar. Däremot har barn och
ungdomar med relativt färska polioska-
dor ännu ej kommit att få del av denna
positiva utveckling.

Ny kunskap om sena effekter
De senaste åren har vår kunskap om

patofysiologin bakom de sena effekter-
na av polio ökat dramatiskt [3, 5, 7].
Den nytillkomna muskelsvagheten som
kan ses är sannolikt beroende på en
ständig denervations–reinnervations-
process, där man till slut ej har någon re-
innervationskapacitet kvar [3, 5]. Nå-
gon specifik markör, för vem som kom-
mer att utveckla sena effekter av polio
föreligger ej idag. Detta innebär i sin tur
att vi inte kan ge någon säker prognos-
tisk bedömning vad gäller de polioska-
dade barnen och ungdomarna. Dock fö-
religger ett uppenbart behov för denna
grupp att undersökas och följas av sjuk-
vårdspersonal på poliomottagning,
barnhabilitering och inom barnortope-
din.

Internationella, liksom egna, erfa-
renheter visar att en viss del av de pati-
enter som fått diagnosen polio och sena
effekter av polio har andra diagnoser,
antingen som tillägg till polio eller som
enda diagnos. I det senare fallet har po-
liodiagnosen varit felaktig. Det är såle-
des av stor vikt att denna patientgrupp
vid något tillfälle bedöms av neurolog,
alternativt barnneurolog, och att man
därvid tar ställning till en eventuell neu-
rofysiologisk utredning för att verifiera
diagnosen och avgöra utbredning och
grad av polioskadorna. För den relativt
begränsade gruppen av barn och ung-
dom med polioskador tror vi att utred-
ningen bör göras centralt och inkludera
neurologisk/barnneurologisk under-
sökning, bedömning av barnhabilite-
ringsteam och av barnortoped, neurofy-
siologisk utredning och eventuell mus-
kelbiopsi.

Vi har upplevt att träffar i internats-
form har varit bra för att ge möjlighet till
gruppdiskussioner och utbyte av erfa-
renheter mellan barnen och ungdomar-
na samt föräldrarna. Med stöd av stimu-
lansbidrag från Socialstyrelsen plane-
ras nu att utvidga de tidigare träffarna
till att även inkludera medicinsk utred-
ning. Detta kommer att ske i samarbete

mellan Karolinska och Akademiska
sjukhuset, RTP och RTPs aktiverings-
hem Mälargården i Sigtuna. Efter den-
na utredning kommer barnen/ungdo-
marna att återgå till den lokala polio-
mottagningen eller dess motsvarighet,
och de kommer senare att erbjudas upp-
följning.
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Register i Umeå
för biverkningar
av dentalmaterial
Regeringen har efter ett be-

slut i riksdagen uppdragit åt So-
cialstyrelsen att upprätta ett bi-
verkningsregister för dentala
material. Driften av registret
har av Socialstyrelsen lagts ut
på Odontologiska fakulteten,
Umeå Universitet, dit även läka-
re skall rapportera.

Syftet med rapporteringen – som för
närvarande är frivillig – är att söka klar-
lägga förekomsten och arten av biverk-
ningar som kan sättas i samband med
dentala material. Tandläkare, tandhygi-
enister och läkare erbjuds att rapportera
på en särskild blankett. Det skall även
finnas en möjlighet för patienter att di-
rekt rapportera misstänkta biverkningar
utan att använda blanketten.

Den kunskap som rapporteringen
ger kommer att redovisas i bl a rappor-
ter och artiklar i fackpress.

Remittera till tandläkare
Läkare som iakttar reaktioner fram-

för allt i och omkring munhålan bör i
första hand remittera patienten till tand-
läkare för bedömning och eventuell rap-
portering. Tandläkarens undersökning
är angelägen även om patienten uppger
besvär från munhålan utan objektiva
fynd. Vid hudutslag eller svullnader
från läppar och ansikte som misstänks
bero på tandfyllnadsmaterial är det
önskvärt med hudläkares bedömning
innan anmälan görs.

Om läkare misstänker att allmänna
sjukdomssymtom beror på tandfyll-
nadsmaterial är det viktigt att andra
tänkbara orsaker blir utredda och belys-
ta. Uppgift om detta ökar möjligheterna
att bedöma ett eventuellt samband med
tandfyllnadsmaterial högst väsentligt.

Ytterligare upplysningar om rappor-
teringen kan erhållas från Socialstyrel-
sens nationella biverkningsregister
för dentala material, Institutionen
för odontologisk materialvetenskap,
Odontologiska fakulteten, 901 87
Umeå (telefon 090-77 58 81, fax 090-
77 51 23). Där kan också rapporte-
ringsblanketter beställas. De som arbe-
tar med biverkningsregistret kan även i
viss utsträckning lämna allmänna upp-
gifter om dentala material.
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Socialstyrelsen, Stockholm


