
WHO kommer sannolikt inte att nå
sitt mål att utrota polion i världen till år
2000. Organisationen kunde ändå visa
sin goda vilja genom att inleda det nya
årtusendet med att övergå till avdödat
poliovaccin, den enda säkra metoden.

Den 5 november 1998 hade SvD en
intressant understreckare av Erling
Norrby under rubriken »Polio är på väg
att utrotas». Den satte myror i huvudet
på en 81-årig fd skolsköterska, som var
med den gången i januari 1964 när Me-
dicinalstyrelsen plötsligt gjorde en hel-
omvändning när det gällde ett tidigare
beslut att införa levande virus i polio-
vaccinet.

Enligt Medicinalstyrelsens dåvaran-
de instruktioner kunde levande polio-
vaccin endast ges till personer som med
rätt intervall fått tre injektioner med av-
dödat vaccin. Detta skulle ge livslång
immunitet. Men vem skulle ta ansvar
för detta när ingen registrering fanns?

Hösten 1963 hade jag bland eleverna
en nyinflyttad flicka vars föräldrar upp-
gav att hon fått tre injektioner mot polio
när det istället gällde två tuberkulinprov
och en calmettevaccination.

Vikten av en tillförlitlig registrering
blev alltmer uppenbar och framgick
också av den sk Göteborgsepidemin
1961 när en utlandsturist fört smittan
med sig och ett hundratal personer in-
sjuknade i polio. Alla visste att de blivit
polioympade, men inte hur många
gånger. Detta föranledde mig att för so-
cialministern presentera ett förslag till
ett obligatoriskt ympningsbevis, vilket
dock avslogs. (Förslaget publicerades
senare i Läkartidningen 46/1966. Sy-
stemet bygger på databehandling av ku-
ponger som rivs av vid ympningstillfäl-
let.)

Den 26 oktober 1963 fick jag chan-
sen att i radio förklara att jag under rå-
dande förhållanden vägrade att befatta
mig med polioympningen. Frågan togs
upp på flera tidningars förstasidor och
TV-aktuellt gjorde en intervju med mig.
Medicinalstyrelsen vägrade uttala sig,
men Holger Lundbäck på Statens bak-
teriologiska laboratorium, SBL stödde

mig och lovade att ta upp frågan med
Medicinalstyrelsen.

I januari 1964 skickade Medicinal-
styrelsen ut en PM, enligt vilken avdö-
dat vaccin fortfarande skulle användas
och ett ympningsbevis (»gröna kortet»)
infördes.

Sverige är enligt Norrbys SvD-arti-
kel ett av få länder som använt endast
avdödat poliovaccin. Norrby skriver
också: »Sverige har sluppit problem
med vaccinassocierade fall som tvung-
et följer med användningen av levande
vaccin. Det har vidare visats att fyra do-
ser avdödat vaccin ger livslång immu-
nitet.»

Margareta Böttiger skriver i boken
»Epidemins historia och framtid» om
den dåliga effekten av levande poliovi-
rus i u-länder med höga temperaturer
och att det ändå inte finns någon tanke
på att införa avdödat vaccin.

Kan det bero på att det avdödade
vaccinet är dyrare i framställning? I så
fall är detta ännu ett exempel på att
pengar värderas högre än människors
liv och hälsa.

Sigrid Tallmo
fd skolsköterska, Stockholm
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är de för studien ansvariga forskarna
som är överraskade över att också läkar-
na drabbas av bristen på yttrandefrihet.

En annan sak är naturligtvis att man
blir upprörd över att lagfästa rättigheter
har så litet värde. Tanken bakom lag-
stiftningen är att en fri diskussion är
nyttig för verksamheten, inte bara för
den enskilde. Det skall inte »kosta» att
säga sin mening.

Vi är tydligen överens om att läkare
under utbildning måste få en starkare
position. Anders Sjövalls övriga rekom-
mendationer är däremot inte okontro-
versiella. Att en specialistexamen skul-
le vara ett hjälpmedel, anser i varje fall
inte Sylf. Den individuella lönesätt-
ningen är en väg som läkarkåren har valt
för att försöka få upp lönerna.

Attitydförändringar skall man inte
bara hoppas på – det måste man arbeta
för. Ett första steg är att tala om vad som
faktiskt gäller rent juridiskt. Inom Lä-
karförbundet, där både chefer och »van-
liga» läkare är medlemmar, finns ett na-
turligt forum för att föra ett kollegialt
samtal om värdet av yttrandefrihet och
skapa förståelse och respekt för lagens
bestämmelser.

Ulf Schöldström
ledarkolumnist,
Läkartidningen

För några år sedan åt jag lunch med
den då mer än 90-årige Sven Gard, den
svenska virologins fader. Jag berättade
att Världshälsoorganisationen planera-
de att globalt utrota poliomyelit. Hans
kommentar blev då: Det kan man inte
göra med levande vaccin. Detta är del-
vis sant. Det levande vaccinet bjuder
många fördelar; lägre kostnad, enklare
att administrera, indirekt immunisering
av omgivningen mm. Det är bla av
dessa skäl som levande vacciner bäst
lämpar sig för nationella immunise-
ringsdagar, ibland omfattande så många
som 50100 miljoner mottagare.

Då levande vaccin i en viss, om än
låg, frekvens kan återfå sjukdomsfram-
kallande förmåga måste i slutfasen av
utrotningskampanjen även nyttjas av-
dödat vaccin.

I USA har användningen av avdödat

vaccin gradvis återinförts i landet. Från
den 1 januari 2000 kommer enbart av-
dödat vaccin att användas.

Som Sigrid Tallmo citerar i sitt in-
lägg från min artikel i SvD, även om-
nämnt i vår kommentar i Läkartidning-
en 34/99, sidorna 3502–3, har vi i Sve-
rige en stor fördel av att ha kunnat utro-
ta polio med användning av enbart av-
dödat vaccin. Många utvecklingsländer
har dock inte Sveriges infrastruktur och
ekonomi varför massvaccinering i
dessa länder måste ske med levande
vaccin.

Till sist. Den globala utrotningskam-
panjen fungerar i stora delar väl. Målet
– en poliofri värld – kommer att nås om
än något försenat.

Erling Norrby
professor,
Stockholm

Varför väljer WHO inte det säkraste poliovaccinet?
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