
att värdera möjligheten att motstå skä-
rande krafter. De rekommenderar ett 75
mm brett halsskydd gjort av aramidfib-
rer (Kevlar, Du Pont). I testsituationen
faller en skena med 7 meter/sekund med
en kraft av 300 N i 25 graders vinkel
mot skyddet [13, 14]. Den kinetiska
energin vid träffen beräknas vara 612,5
J.

Från de beskrivna skadorna drar vi
slutsatsen att ett halsskydd skulle ha in-
neburit skydd i samtliga tre beskrivna
fall och möjligen förhindrat dödsfallen.
Denna slutsats stärks av det faktum att
energin vid den tredje skadan var mind-
re än den i testsituationen. 

Öka säkerheten
vid matcherna!
En helt annan fråga rör vilken medi-

cinsk kompetens som bör finnas vid is-
hockeymatcher eller idrottsevenemang.
I fall nummer två skulle möjligen en in-
tubation ha kunnat rädda patienten. En
fullt utrustad akutväska är ett sätt att öka
säkerheten och göra det möjligt för
sjukvårdspersonal att göra en menings-
full insats. Utbildning och information
till ledare och tränare i första hjälpen är
också viktig.

Minkoff och medarbetare har rap-
porterat en ökande användning av hals-
skydd [6]. Det senaste dödsfallet har ak-
tualiserat problemet och just nu håller
regler på att tas fram för att eventuellt
göra halsskydd obligatoriska [Ronny
Lorentzon, pers medd, 1995]. Det nu
existerande halsskyddet är lätt att bära
och fyller uppenbarligen sitt syfte. Elit-
spelare bör föregå med gott exempel
och använda halsskydd.
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Poliovaccin och risk för
förorening med SV40
under 1950-talet
När poliovaccin framställdes under

1950-talet i USA användes njurceller
från rhesusapor som kunde vara infek-
terade med simian virus 40 (SV40).
1957 startade poliovaccinationen i Sve-
rige i större skala. Till en början använ-
des amerikanskt vaccin, främst till barn
födda 1946–1953. Från 1958 användes
enbart svenskt poliovaccin. Detta fram-
ställdes genom odling i njurceller från
andra apor, makaker från Java, som vä-
sentligen var fria från SV40. I Sverige
inaktiverades poliovaccinet under läng-
re tid, vilket också var effektivt mot
SV40. Testning av SV40 ingick i till-
verkningskontrollerna vid Statens bak-
teriologiska laboratorium sedan 1961.
Under de drygt trettio år som apnjurar
avnändes för vaccintillverkning i Sve-
rige kunde man inte någon gång påvisa
SV40. Risken för föroreningar med
SV40 i det svenska poliovaccinet be-
döms vara utomordentligt liten.

Sedan 1995 tillverkas poliovaccin
genom odling i andra cellkulturer som
är garanterat fria från SV40.

Kopplingen mellan SV40 och tu-
mörutveckling är välkänd sedan länge.
Detta föranledde upprepade stora epi-
demiologiska undersökningar främst i
USA under 1960- och 1970-talen för att
försöka finna ett samband mellan polio-
vaccination under 1950-talet och sena-
re cancerutveckling. Ingen ökad can-
cerrisk kunde påvisas.

Senare års forskning har påvisat
DNA från SV40 i sällsynta hjärntumö-
rer hos barn och i lungsäckstumören
mesoteliom som kan knytas till kontakt
med asbest.

Fynden har teoretiskt intresse för att
förstå samband mellan virusinfektioner
och tumörutveckling, men de ger inte
belägg för ökad risk för cancerutveck-
ling efter poliovaccinering. De årsko-
horter som 1957 kan ha vaccinerats med
amerikanskt poliovaccin har inte någon
ökad incidens av de aktuella tumörerna
enligt tillgängliga data från Cancerre-
gistret för åren 1960 till och med 1993.

Epidemiologiska enheten,
Smittskyddsinstitutet

SMITTNYTT


