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Årets resemedicinska konferens gick i år av stapeln i London.  Om två år är det Sverige och 

Stockholm som är värd och det vore roligt om fler resemedicinskt intresserade kollegor fick möjlighet 

att besöka konferensen då. 

Britterna har en lång tradition och erfarenhet av resemedicin och ett flera ganska väletablerade 

organisationer både i statlig och i ideell regi med stort inflytande på ämnet.  Dessa organisationer var 

välrepresenterade på konferensen och gav mycket nytt att önska från svenskt perspektiv.  Flera av 

deras hemsidor tror jag kan vara användbara även för oss.  Enstaka länkar finns i dokumentet.  

Inte så mycket nyheter som presenterades, men en hel del intressanta diskussioner där deltagarna var 

allt annat än eniga ex egenbehandling av turistdiarré med antibiotika. Dessutom hade jag själv en 

muntlig presentation av vår studie om hepatit A vaccination till immunsupprimerade.  

 

Resor och multiresistenta bakterier 

Neil Woodford (som även besökte Inf Vårmöte) höll ett föredrag om” resor i antibiotikaresistensens 

tid”.  Resenärer riskerar att  

a. insjukna i infektioner med resistenta bakterier (RB) 

b. koloniseras med RB 

c. ha en övergående passage av RB i tarmfloran vilket överför resistensmutationer till 

normalfloran.  

I Storbritannien har karbapenemförbrukningen 3dubblats på 10 år (90% merapenem) samtidigt som 

karbapenemresistensen bland Klebsiella och Enterobacter har ökat dramatiskt.  Colistin är nu det enda 

antibiotika där >90% av gramneg är känsliga!  Italien är däremot 43% av Klebsiellan kolistinresistent!  

Osv….. 

Anu Kantele fortsatte med att redogöra hur dessa RB påverkar oss vid resa. Efter resa till Sydostasien 

är 33% är koloniserade med ESBL,flertalet asymptomatiska bärare. 

Vilken risk har resenären att insjukna i en RB infektion? 

Generellt är risken låg (1%?).  Högre risk för riskpatienter (10%) – långvarig kolonisation, 

hospitalisering och vid svår bakomliggande sjukdom. 

Vilken risk för samhället? 

Finsk studie visar att 21% a valla resenärer är ESBL pos vid hemkomst, motsvarande 73 500 nya 

ESBL bärare per år i Fi. Flesta resenärer förlorar sin ESBL inom 6 mån ( 5% består) Ruppé 2015 

- spridning till hushållskontakter (18-35%), sjukvårdskontakter 

- ökad bakgrundsprevalens ger ökad förekomst av ESBL orsakade infektioner 

- risk för utbrott 

Globala risken? 

      100 millinoner nya ESBL fall / år? 

      ESBL carba sprids med resenärer 

Riskfaktorer för spridning av RB är:  turistdiarré, antibiotika, resa till Sydostasien och hospitalisering 

under resa. Ökad risk för ESBL vid kombinationsbehandling med antibiotika och loperamid 

(loperamid själv verkar inte vara en riskfaktor) 

 



Som motpol till detta förespråkad Ron Behrens att antibiotika kan användas som behandling vid 

turistdiarré(TD), men trots att han är mycket respekterad inom branschen mottogs hans föreläsning 

med viss skepticism hos en stor del av auditoriet!  Hans argument var att TD påverkar de dagliga 

aktiviteterna hos 82% av drabbade och 38% tvingas medicinsk rådgivning.  Risken för TD är mellan 

15-30%.  Medför en hög personlig kostnad för resenären och ev risk för sekundära sjukdomar ( inte 

närmare specificerat) Personligen tycker jag kanske det är en kostnad som får ingå i resekalkylen! 

 

Avian tourism 

Gerard Flaherty fördjupade sig i den växande turistgruppen: Fågelskådare. Bara från USA  görs 

årligen 46 millioner resor av fågelskådare.  De flesta resorna går till Latinamerika, Europa och Afrika, 

många gånger i ganska otillgängliga miljöer och förstås naturnära. Uppfattas som en resgrupp med 

andra och ibland större risker än ”vanliga” resenärer. Tyvärr lämnar researrangörerna mycket lite 

information om riskerna på sina hemsidor, så här är en grupp som lätt missar adekvata reseråd och 

vacccinationer.. 

 

VFR (Visiting friends and relatives) 

Mike Star redogjorde för risker För barn som reser som VFR.  Uppskattar att ca 50% av VFR är < 5 

år.  Barn står för 15-20 % av importerad malaria till Storbritannien och har en högre risk för allvarlig 

malaria. VFR står också för ca 80% av all hepatit A och det är mindre sannolikt att dessa barn får 

hepatit A vaccination jämför med andra resenärer.  Däremot rapporteras mindre diarrésjukdomar hos 

VFR, men beror kanske på långa resor och större risk att glömma?? 

 

Hemorragisk feber 

Självklart fanns en föreläsning om det stora Ebola utbrottet i. Uppskattad ”case fatility rate” var 40% 

och med en smittsamhet ( R0 )1:2-3 Utbrottet ledde till stora effekter både på hälsosystemet och 

ekonomin.  Slutgiltiga framgången berodde på ihärdigt arbete med snabb identifiering och isolering , 

samt att man spårade, monitorerade och isolerade kontakter. 

Varför var utbrottet så speciellt? 

1. området tidigare ej drabbat – försenad reaktion pga misstanke om Lassa feber iställt. 

2. Spred sig snabbt till stadsmiljö 

3. Sociala/kulturella beteenden tex begravningstraditioner 

4. Post-konflikt område – misstro mot auktoriteter, konspirationsteorier. Vissa post-koloniala 

områden ( Guinea) förekom aggressivitet  mot vårdpersonal 

5. Svagt hälsosystem – dåligt med lab, få ssk och läkare 

6. Långsam reaktion från internationellt håll 

7. Blev” för mycket” för internationella NGO´s  

8. Global spridning och global kris (9 länder, 3 kontinenter) 

9. Tog 2 år att kontrollera utbrottet 

Konsekvenser:  All sjukvårdspersonal omdistribuerades till ebolabekämpning, sjukvårdspesonal 

vågade inte gå till jobbet → Rutinsjukvården havererade.  



a. vaccinationsprogrammet havererar 

b. TB centren slutat fungera 

c. 60% av HIV behandlingscentren i Liberia stängs 

d. fler dog i malaria än i ebola 

e. mässlingsutbrott 

f. stängda skolor ledde till fler tonårsgraviditeter 

g. misstänkt ökad dödlighet i samband med graviditet/förlossning 

h. 15-20% av sjukvårdspersonalen dog 

i. Sjuksköterske- och läkarutbildningen stängd under minst ett år. 

 

Denguevaccin 

Efter genomgången dengue utvecklar man en absolut immunitet mot den genomgångna serotype, en 

tillfällig immunitet mot alla serotyper under 6 mån-2 år.  Efter 2 genomgångna infektioner har man i 

stort sätt utvecklat en total immunitet mot alla serotyper. 

Nya vaccinet består av 3 vaccindoser givet under 6 mån.  Ca 30 000 barn har följts i minst 25 

månader.  Studier visar på en efficacy på ca 60%, lägst på serotyp 2. Efficacy för att förhindra allvarlig 

sjukdom dock mycket god 90%.  Om barnet var seropositivt vid baseline mycket god respons, om 

seronegativ vid base line ingen respons. Generellt ju äldre barn som vaccineras desto bättre respons.  

Om barnet  < 9 år vid vaccination föreligger dock högre risk för sjukhusvård jämfört med 

ovaccinerade 3 år efter att vaccinet givits!  WHO rekommenderar därför endast vaccinet i populationer 

där seroprevalensen för dengue är > 70 % vid 9 års ålder och vaccinet rekommenderas först till äldre 

barn. 

Så vi fortsätter att vänta på ett bra dengeuvaccin! 

 

Massansamlingar av folk  

Ökad risk för smittspridning vid tätt packade människor.   

Vid Hajj ca 6-8 personer / m2 – risk för luftvägsinfektioner, meningokocker, hudsjukdomar etc. Man 

ser också ett ökat bärarskap av ESBL, pneumokocker och luftvägsvirus efter Hajj.  

Musikfestivaler – trots miljön endast ett 20 tal epidemier under många år.  Ffa GI och influensa.  Ett 

beskrivet mässlingsutbrott och ett utbrott av menigokocker i Japan. 

 

Insektsbett prevention 

DEET är säkert (allvarliga symptom om inhalation eller i ögonen finns beskrivet) men resistens finns. 

DEET säkert under graviditet och från 2mån ålder.  DEET har bästa och längsta effekten.  Är effektiv 

mot myggor, sandflugor och skinnbaggar, men ej mot fästingar eller alla tsetseflugor. 

Andra effektiva medel är Icaridin, PMD och IR3535, men behöver tätare påfyllnad. Vet inte om dessa 

finns i Sverige. 

Vid högrisk resor rekommenderas fortfarande DEET gärna i konc 20-50% (Mygga <20%). Vid 

medelriskresor kan andra effektiva alternativ användas. 

 

 



Skyddar myggstift verkligen mot malaria?   

Metaanalys visar ingen säker skyddseffekt! Wilson AL, Chen-Hussey V, Logan JG and Lindsay SW 

(2015) Are topical insect repellents effective against malaria in endemic populations? A systematic 

review and meta-analysis Malaria Journal 

Så kan Permethrinimpregnerade kläder vara ett alternativ? 

I laboratoriemiljö har impregnerade långärmat/långbyxor gett en 90% bitreduktion och 

kortbyxor/kortärmat en 50% bitreduktion .  Studie i skolor med impregnerade skoluniformer visade 

viss effekt på myggförekonsten i klassrummet första månaden, men därefter ingen skillnad jämfört 

med skolor utan impregnerade uniformer. Studien visade ingen mätbar effekt på insjuknande i 

denguefeber.  Tyvärr visar det sig att impregneringen försvinner tämligen fort vid regelbunden tvätt 

(10-30 tvättar) och strykning (ca en månad). 

Nya myggmedel forskas på.  Bla redogjordes för intressant grundforskning av människors naturliga 

dofter.   Vissa människor blir mindre myggbitna och det verkar ha med doftpartiklar att göra.  Kan 

dessa framställas kemiskt och produceras som läkemedel? 

 

Rabies 

 

Slutligen ett seminarium om Global elimination av rabies. 

Rabies är idag främst ett problem på landsbyggden pga hög expositionsrisk och låg tillgång till PEP 

(post-expositionsprofylax). En ”fattigdomens” sjukdom.  Årligen dör 60 000 individer i rabies.  

Majoriteten smittas av hundar. Kattbett är näst vanligast, men trots allt mycket mer ovanligt än 

hundsmitta.  Mycket ovanligt med rabiesfall smittade från gnagare och primater.  Fladdermus rabies 

finns teoretiskt i alla länder, men få humanfall som följd. 

Att vaccinera hundar är billigare än människor och ett möjligt  sätt att eliminera sjukdomen.  

Hudrabies går att eliminera, det har man mer eller mindre lyckats med i Latinamerika (få ställen kvar 

med rabies). Human rabies finns ffa kvar tack vare dess spridning i hudpopulationen. Tom i områden 

med rik förekomst av andra djur ( Afrika) är det ffa hunden som är reservoar.  R0= 1-2 ( jämför med 

mässling 10-15).  Man behöver med andra ord inte vaccinera var enda hund.  Eliminering möjlig om 

ca 70% av hundarna är vaccinerade. Lösdrivande hundar är inte så vanligt som man lätt uppfattar.  

Nästan alla hundar har en ägare eller någon som känner visst ansvar för hunden i .  

 

Storbritannien har gjort ett gediget arbete för att underlätta riskbedömning av ev rabiessmitta.  Finns 

ett detaljerat dokument https://www.gov.uk/government/collections/rabies-risk-assessment-post-

exposure-treatment-management#rabies-post-exposure-treatment-guidelines 

Dessutom formulär som hjälper med riskbedömningen:  

https://www.gov.uk/government/publications/rabies-post-exposure-risk-assessment-form-and-calendar  

I formuläret kan man fylla i land, djurslag och var bettet är och få en riskbedömning som styr om pat 

behöver immunoglobulin, vaccin eller både och. 

 

Vid pennan 

Anja Rosdahl 
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