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Nya data angående risk för reserelaterad sjukdom? 
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Nya data angående risk för reserelaterad sjukdom? 



Gift par i 65-års åldern ska resa till södra Indien 2 veckor i 
januari, egen rundresa och en vecka på Auyrveda-hotell. De är 
friska och medicinerar endast mot hypertoni respektive 
hypotyreos. Du har försett dem med hepatit A och 
influensavaccination samt info om myggskydd. De har läst på och 
önskar absolut antibiotika utskriver  för egenbehandling vid 
eventuell diarrée. 
 
Vad säger du? 
 

Antibiotika mot turistdiarré 



Antibiotika mot turistdiarré 



Antibiotika mot turistdiarré ökar risken att bära på ESBL-
producerande tarmbakterier vid hemkomst (n=430) 



35-årig kvinna med välbehandlad ulcerös colit som ska jobba och 
bo enkelt som volontär på barnhem på Indiska landsbygden, 
västra Uttar Pradesh, i 3 månader på sommaren. 
 
Sedan tidigare hepatit A och B vaccinerad. Malariaprofylax. 
Koleravaccin.  

Tyfoidvaccin? 





Tre grupper med 25 friska frivilliga i vardera 
 
Tyfoidvaccin i.m 
Tyfoidvaccin p.o 
Tyfoidvaccin i.m + Tyfoidvaccin p.o 
 
Resultat: laboratorieanalyser, cellulär immunitet, visar additiv effekt 
med kombination av båda vaccinerna. Även mot paratyfoid  och icke-
tyfoid salmonella. 
 
Klinisk skillnad? 
 
Kan övervägas vid högrisk. 
 

Vaccinering med både i.m polysackaridvaccin och per 
oralt levande tyfoidvaccin ger bättre skydd? 



55-årig frisk man som ska resa för jobbets räkning till Ghanas 
huvudstad  Accra i två veckor.  Vaccinerad för 12 år sedan. 

Gula febern vaccin? 



Gula Febern - nyheter 

 
• WHO; vaccinationsintygen gäller livslångt MEN vissa länder 

kan fortfarande ha 10-års intervall enligt IHR (International 
Health Regulations). Ändring i IHR June 2016 angående 10-års 
booster; länder kan ändra detta tidigare själva. 

 
• USA; Advisory Committee on Immunization Practice (ACIP) 

rekommendation: en dos  GF vaccin ger livslång immunitet 
för de flesta resenärer  

 



Gula Febern - nyheter 

MEN (enligt ACIP) booster kan övervägas för följande som fick sin 
dos ≥ 10 år sedan 
 
• lång tids vistelse i högendemiska områden (Västafrikanska 

landsbygden) under högsäsong  
• pågående utbrott på destinationen 
• tidigare vaccinerad under graviditet 
• tidigare vaccinerad med HIV-infektion 
• benmärgstransplanterad 

 
 



Gula Febern – nyheter från Sydafrika 

Gula Febern intyg /International Certificate of Vaccination or 
Prophylaxis/ krävs inte längre för resenärer från Eritrea, Somalia, 
Sao Tome & Principe, Tanzania och Zambia. 



Viktig resevacccination? 

Par i 35-års åldern med två barn, 1 år och 4 år, kommer för TBE-
vaccination och fråga om andra vaccinationer inför sommarens 
bilresa till Central- och Sydeuropa. 





Glöm inte mässlingsvaccin! 

• 2128 fall av mässling i Europa, USA Australien, > 95% reserelaterade 
• Elva (publicerade ) spridningar på flygplan: 132 fall och 47 sekundärfall. 

 
 

• 74 utlandsförvärvade fall i Sverige på 10 år: 1. Thailand 2. Frankrike 3. UK 
• Nu pågående utbrott i Berlin, ett barndödsfall 

 



Meningokockvaccin? 

Familj med 3 barn (2, 4 och 6 år) ska resa till släkten i Etiopien 
två månader januari-februari. 



Meningokockvaccin? 

USA (ACIP) – rekommendation om  meningokock grupp B vacciner  
• splenektomerade 
• komplement brist eller medicinerar med  eculizumab (komplement 

hämmare) 
• Vid lokalt utbrott 
• mikrobiologer som hanterar meningokocker 
• inte specifikt rekommenderat till resenärer 
• rekommendationer till tonåringar/studenter som får fyrvalent A, C, 

Y, W135 vaccin kommer på 2015 ACIP möte. Meningokock grp B 
relativt sällsynt i denna grupp i USA. 
 

/Sverige/Smittskydd Stockholm rekommenderar  både fyrvalent och 
meningokock B vaccin till splenektomerade 
www.smittskyddstockholm.se->Vaccination 

 



Japanskt encefalitvaccin? 

Grisbonde som har fått stipendie av LRF och ska åka till kollegor 
på landsbygden i Vietnam på studiebesök. Han åker om 2 veckor. 

http://www.google.se/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://www.husdjurssidan.se/andradjur/grisar.php&ei=1XYJVbH-CsTKOcqSgZgN&psig=AFQjCNF6yg5BuO1UTODmODDY-kbQjwOjnw&ust=1426770005273050


Japanskt encefalitvaccin? 

Poster NECTM Bergen Juni 2014 
“Immunogenicity and safety of an accelerated dosing regimen of 
Japanese Encephalitis inactivated absorbed vaccine for travelers: A 
phase III randomized study in healthy adults” Jelinek T, Burchard GD, Dieckmann S, 
Bühler S, Kollaritsch H, Nothdurft HD, Reisinger E, Costantini M, Gniel D, Bosse D, Ahmed K, Fragapane E  

 
440 friska vuxna  i tre olika grupper. Uppföljning serologiskt ett år. 
 
Resultat:  Accelererat schema med en vecka mellan doserna, gav lika 
bra immunitet som standardschema med en månad mellan. 
 
Fråga: När ska detta användas?? Effekt på sikt? 



Atvaquone/proguanil profylax efter resan? 

10 dagar i Kenya.  
Hur länge efter resan ska du ordinera atovaquine/proguanil? 





Atvaquone/proguanil profylax efter resan? 

Leshem et al. följde upp 485 resenärer (totalt 4979 dagars 
resande) varav 421(87%) hade slutat med  AP en dag efter resan. 
 
Uppföljningstid 6 månader. Inga fall av malaria. 
 
Problem: studiedesign! Exposition? Tillförlitlighet/minne? 
 
MEN teoretiskt/farmakodynamiskt tilltalande och osannolikt att 
detta någonsin kan ”bevisas” i en prospektiv studie pga 
storlek/kostnad. 
 
 
 



Gör våra resemedicinska råd någon nytta? 



Gör våra resemedicinska råd någon nytta? 

Prospektiv enkät studie 2009 - 2012  Infektionskliniken Umeå. 
 
Resultat:  
1059 svarade på enkät efter resan.  
88% kom ihåg att de hade fått resemedicinska råd  
95% tyckte att råden var användbara.  
67% sa att de hade följt råden…. 
…men blev sjuka I samma utsträckning som de som inte hade följt 
råden…. 
 
Yngre vuxna tyckte att råden var mindre bra, följde råden i mindre 
utsträckning, tog fler risker och var oftare sjuka än äldre vuxna 
resenärer.  



Gör våra resemedicinska råd någon nytta? 

32136 patienter: malaria, diarré, dengue bidrog till största sjukdomsbördan 
 
Ja, risken att insjukna och dö i malaria minskar om råd på resemedicinsk klinik (=profylax) 
Men inte risken att insjukna i diarré….  



Ska man ge information om risker och råd 
 före eller efter injektion? 

 





Ska man ge information om risker och råd 
 före eller efter injektion? 

105 resenärer på två kliniker i London 
 
Standardiserad information ang resmål, risker etc 
 
Enkät före, direkt efter injektion och 24h efter. 
 
39% var oroliga för injektionen före denna. 
 
2-70% av informationen hade glömts bort MEN det var inte 
korrelerat till rädsla för injektionen… 



Rekommenderar ni handsprit på resan? 

 





Rekommenderar ni handsprit på resan? 

200 resenärer varav 32.5% hade andvänt handsprit under resan. 
 
Dessa hade haft mindre diarréer/kräkningar än de som inte 
använde handsprit (17% vs. 30%, OR 0.47;95% CI [0.21-0.97], p = 
0.04). 
Ingen skillnad i grupperna avseende vaccination eller matvanor. 
 
För liten och retrospektiv studie, men ändå.... 



Poliovaccin? 

45-årig biståndsarbetare till Pakistan? 



Polio 
WHO maj 2014: i enlighet med internationella hälsoreglementet (IHR)  poliosituationen utgör ett 
internationellt hot mot människors hälsa. Rekommendationerna har setts över av WHO:s expertkommitté var 
tredje månad. 
Afghanistan, Irak, Kamerun, Ekvatorialguinea, Etiopien, Israel, Nigeria, Pakistan, Somalia och Syrien.  
 
Etiopien, Syrien, Israel och Irak har passerat ettårsgränsen sedan det senaste poliofallet upptäcktes. 
 
Samtidigt fortsätter spridningen av polio i Pakistan och väpnande konflikter i områden som Mellanöstern och 
Centralafrika gör att vaccinationsprogram inte kan upprätthållas där och att risken för internationell spridning 
kvarstår. 
 
Viktigt att se över vaccinationsskyddet vid resa 
Barn bör vara grundvaccinerade före resan. Vuxna som tidigare har fått en grundvaccination bör fylla på med 
en femte dos av poliovaccin om det har gått tio år sedan den senaste dosen. Totalt fem vaccindoser ger ett gott 
skydd för hela livet. 
 
Vid längre tids vistelse (mer än fyra veckor) i ett poliodrabbat land rekommenderar WHO, som en tillfällig 
åtgärd, att alla resenärer – oavsett ålder – ges en extrados av poliovaccin om det har gått mer än tolv månader 
sedan den senaste dosen. 

 
 



Hepatit A vaccin till immunsupprimerade? 

59-årig kvinna med RA som behandlas med TNF-hämmare och 
methotrexate. Planerad resa till Sri Lanka 3 veckor. Avresa om en 
månad. 





Hepatit A vaccin till immunsupprimerade? 

Otillräckligt skydd av en dos hepatit A vaccin hos denna grupp. 
 
Ge gammaglobulin 
Eller 
Gammaglobulin+hepatit A vaccin 
Eller 
Två doser om tid finns (innan resan). 
 
Uppmuntra vaccinationsanamnes innan immunsuppressiva sätts 
in. 





Vill ni veta mer? 

Nordeuropeiska resemedicinska konferensen NECTM i 
London juni 2016 
 
www.sefr.se  

http://www.sefr.se/
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