
POLIOFORENINGEN MENER:

FOR MANGE KOMPLEKSE PATIENTER ENDER SELV MED  
ANSVARET FOR DERES EGEN BEHANDLING

63 % af vores medlemmer koordinerer selv deres egen behandling. 48 % føler 
sig ikke fuldt udredt. Poliopatienterne oplever ofte et sundhedssystem, som 
i nogen grad har ”glemt” deres sygdom, og de risikerer derfor at modtage 
forkert diagnose og behandling af sygdommen.

PolioForeningen udkommer senere på året med et løsningskatalog, som skal 
inspirere politikerne til at gøre vejen gennem behandlingssystemet lettere for 
vores medlemmer.

Det bør sikres, at der i sundhedssys-
temet opretholdes en viden om polio, 
som sikrer korrekt diagnosticering og 
behandling af både gamle og nye til-
fælde af polio og postpolio.

Samtidig er det vigtigt, at der blandt 
behandlere er forståelse for de særlige 
hensyn, der skal tages til en poliopatient 
– bl.a. ift. brugen af narkose. 

Poliopatienter bør opleve en samlet, 
langsigtet behandlingsindsats, som 
sikrer, at de i så stor udstrækning som 
muligt kan leve godt med deres syg-
dom. 

POLIOFORENINGEN 
FORESLÅR

KOMPLEKSE OG SJÆLDNE LIDELSER ØGER RISIKOEN 
FOR EN UTILSTRÆKKELIG BEHANDLING
Mennesker med polio oplever særlige udfordringer i forhold til 
deres behandling. Poliopatienterne udgør en lille patientgruppe i 
et stort sundhedssystem, og mange kan opleve udfordringer med et 
utilstrækkeligt kendskab til sygdommen hos både egen læge, spe-
ciallæger og andre behandlere, de kommer i kontakt med. Den 
manglende viden om polio og post-polio øger risikoen for, at den 
ramte fejldiagnosticeres eller ikke modtager den samlede behan-
dlingspakke, han eller hun har brug for.

Samtidig kan et menneske, som ellers har levet uden poliosymp-
tomer i mange år, pludseligt og uventet blive ramt af postpolio, som 
kan medføre store funktionsnedsættelser. Oftest rammer postpolio 
på et tidspunkt, hvor man ikke længere er i fast kontakt med sund-
hedsvæsnet. Også dette øger risikoen for manglende eller dårligt 
koordineret behandling.

Vores medlemmerne oplever, at de i meget høj grad selv ender med 
hovedansvaret for deres egen behandling, og at de ikke i tilstrække-
lig grad bliver fuldstændigt udredt, før de forlader hospitalet.

FOR YDERLIGERE INFORMATION 
Kontakt politisk konsulent Marlene Langbo-Friis, mlf@polio.dk,  
tlf. 3673 9008. 

PolioForeningen er et fagligt og socialt samlingspunkt for mennesker med polio, og vi arbejder for at hjælpe og støtte dem og deres 
pårørende i hverdagen. Du kan læse mere på vore hjemmeside: www.polio.dk

PolioForeningen er tilknyttet Special-
hospitalet for Polio- og Ulykkespatient-
er, som er højt specialiseret inden for 
træning og tværfaglig rehabilitering af 
poliopatienter. Du kan læse mere på 

vore hjemmeside: www.polio.dk


