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Remissvar – Resttillstånd efter polio  
 
Personskadeförbundet RTP är en medborgarrättsorganisation och rikstäckande 
funktionshinderorganisation för personer med förvärvade skador till följd av trafik- 
olycksfalls- eller polioskada samt deras närstående. Organisationen arbetar för ett universellt 
utformat samhälle som uppfyller FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Personskadeförbundet RTP bilades 1946 som en förening för personer 
som haft polio och deras närstående.  
 
Förbundet har haft en representant i sakkunniggruppen och medverkat aktivt i framtagandet 
av underlaget till remissen. Vi välkomnar förslaget och själva definitionen till vad som ska 
inkluderas i den nationellt högspecialiserade vården, för de som har misstänkt eller 
diagnostiserad resttillstånd efter polio. Tre specialistenheter är ett bra avvägt antal som 
koncentrerar kompetens samtidigt som det går att få en geografisk spridning.  
 
Förbundet vill särskilt lyfta vikten av att det föreslås att patienter kan ha fortsatt kontakt med 
specialistenheten vid behov. Det är även bra att enheter förslås ha möjlighet att skriva 
nödvändiga intyg till myndigheter, vilket löser problematiken med undermåliga intyg för 
gruppen.  
 
Förbundet ser dock att förslaget skulle behöva utvecklas när det gäller information om 
resttillstånd efter polio till övriga vården och utbildningsanordnare. I remissen framgår det på 
flera ställen att kompetens om polio och resttillstånd efter polio är generellt låg. Samtidigt 
som Sverige på många sätt ligger i framkant när det gäller forskningen och spetskompetens på 
området. Något som även bekräftas i en undersökning genomförd 2020 bland förbundet 
medlemmar. Där några av de största problemen medlemmarna lyfte var bristande bemötande 
och avsaknad av kompetens om polio i primärvården.  
Detta medför att personer med resttillstånd efter polio riskerar att inte få tillgång till adekvat 
behandling eller remiss till en av specialistenheterna. För att säkerställa kompetens och jämlik 
vård i hela landet föreslår förbundet att en av enheterna ska ha ett utåtriktat 
informationsuppdrag till resten av vården och utbildningsanordnare. Vilket kan möjliggöra att 
kompetensen säkerställs i hela landet, att patienterna i högre grad får korrekt vård och 
behandling och att en god och nära vård uppnås. 
 
Med vänliga hälsningar 

 
Marina Carlsson 
Förbundsordförande Personskadeförbundet RTP 

mailto:info@rtp.se
http://www.rtp.se/
mailto:NHV-remiss@ocialstyrelsen.se

