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Första dagen 
Northern European Conference on Travel Medicine har ägt rum vartannat år sedan 2006 och i 
år var första gången jag hade möjlighet att delta i en internationell konferens om resemedicin. 
Årets konferens ägde rum i det vackra Bergen och samlade knappt 400 deltagare. Konferensen 
invigdes med musik framförd i norsk folkdräkt. Därefter inledde Ron Behrens, London, 
konferensen med att tala om riskbedömningar. Den vanligaste orsaken till att resenärer 
hamnar på sjukhus är inte infektionssjukdomar utan trauma och trafikolyckor. Flera föreläsare 
återkom under de kommande dagarna till detta och hur man på bästa sätt skall förmedla 
riskbedömningen till resenären. Därefter presenterade Patricia Schlagenhauf, Zürich, en 
önskelista för framtidens resemedicin. Överst på hennes lista fanns ett malariavaccin för 
resenärer, en effektiv, lättanvänd, billig och biverkningsfri malariaprofylax och ett icke-invasivt 
malariatest. Dagen avrundades av Erling Hammer, Norge, som gav en exposé över Norges 
resehistoria. Han berättade bland annat om vikingar, Digerdöden, Frithjof Nansen, Roald 
Amundsen och Thor Heyerdahl. Efter föreläsningarna hälsades vi välkomna av stadens 
borgmästare, Trude Drevland, till snittar och mingel. 
  

Finnar, prinsessa och pilgrimer  
Under de kommande dagarna följde många intressanta föredrag. Heli Siikamäki, Helsingfors, 
presenterade en ännu inte publicerad sammanställning av skador och infektioner hos finska 
resenärer. Uppgifter var insamlade från försäkringsbolag. Den dominerande orsaken till finska 
dödsfall utomlands var hjärtkärlsjukdom (44 % av alla dödsfall). Av 50 000 finska resenärer som 
sökte hjälp av SOS International hade 60 % infektioner, 14 % skador, 5 % hudsjukdomar, 5 % 
muskuloskeletal- och bindvävssjukdomar, 3 % gastrointestinala sjukdomar och endast 2 % hade 
hjärtkärlsjukdom. Bland infektionssjukdomarna dominerade gastroenterit samt luftvägs- och 
öroninfektioner. Lin Chen menade att man vid en resemedicinsk rådgivning bör göra en 
kumulativ riskbedömning och inte bara se till risken under den kommande resan, då många 
resenärer kommer att göra flera resor och att skyddet av många resevacciner är mycket långt. 
Kronprinsessan HKH Mette-Marit förlänte konferensen sin närvaro under en av dagarna. Hon 
har ett flerårigt engagemang i HIV-frågor och är UNAIDS International Goodwill Ambassador.  
Hon talade om hur vi rör oss över gränser, hur många länder nu har släppt på 
reserestriktionerna för HIV-positiva och vikten av att engagera ungdomar för att mobilisera 
mot HIV. BJ Mahendra, Indien, höll en fascinerande föreläsning om rabies i Indien, vilket han 
har stor erfarenhet av. Rabiesdöden är grym och Dr Mahendra talade sig varm för 
preexpositionsprofylax. Tyvärr har det dykt upp förfalskade vaccin och tillgången på 
immunglobulin är dålig i vissa delar av världen. En grupp som är extra utsatta för hundbett är 
cykelturister till Sydostasien. Två prospektiva franska studier om luftvägsinfektioner hos 
pilgrimer till Mecka under Hajj 2012 och 2013 redovisades av Phillippe Gautret, Marseille. 
Sammanlagt 298 pilgrimer deltog och svalg- och nasopharynxprov screenades med 16S-PCR 
med avseende på ett antal luftvägsvirus- och bakterier. Mer än 90 % uppgav luftvägssymptom 
under resan. Man fann inget fall av MERS-CoV, däremot förelåg en riklig förekomst av 
rhinovirus, icke-MERS coronavirus, influensa och pneumokocker. Man fann endast några 
enstaka fynd av meningokockbärarskap. 
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Terrordåd och kidnappning 
Ett nytt inslag på konferensen adresserade risken att råka ut för terrordåd, kidnapping och 
PTSD. Symposiet inleddes med en spännande och skräckinjagande rapport från Lars Christian 
Bacher, Statoils direktör för internationell utveckling och produktion. Han berättade om 
attacken mot gasanläggningen In Amenas i Algeriet. Attacken ägde rum i januari 2013 och 32 
terrorister tog kontroll över anläggningen inom 15 minuter! Lars Christian, som deltog i arbetet 
kring att återta kontrollen över situationen, beskrev hur man arbetade på Statoil under de 
dramatiska dagarna där 40 oskyldiga människor miste livet när en gisslan-situation uppstod. 
Lars poängterade vikten av att dubbelkolla all information och att snabbt etablera fungerande 
anhörigsupport. Därefter följde Alex Grieve, Birmingham, som gav handfasta tips och råd kring 
vad man skall göra i händelse av kidnappning eller om en gisslansituation skulle uppstå.  För 
den intresserade skall hela checklistan återfinnas på NECTM:s hemsida. Symposiet avslutades 
av Neil Greenberg, London, som pratade om PTSD hos återvändande arbetare. De flesta med 
PTSD i England söker inte hjälp. Den viktigaste orsaken till detta är att man oroar sig för vad 
chefer och kollegor skall tycka. Rädslan för stigmatisering är än större hos dem som redan har 
en psykiatrisk co-morbiditet. 
 

Hållbar turism och ”wilderness medicine”  
Gunnar Hasle, Oslo, föreläste om turism till känsliga områden. Det finns till exempel flera 
potentiella faror med turismen till Arktis; koldioxidutsläpp, lokal miljöförstöring, störning av 
djurlivet, icke hållbar jakt och fiske, landskapserosion, irreversibla skador när man bygger ut 
områden och transport av arter över gränserna (t.ex. av växter och parasiter som kan skada 
den inhemska floran och faunan). World Tourism Organization, UNWTO, har föreslagit etiska 
regler för turism och Gunnar anser att det ingår att informera om hållbar turism vid en 
resemedicinsk rådgivning. Monica Iversen, norsk allmänläkare med intresse för ”wilderness 
medicine” berättade om vilka faror man kan råka ut för som turist i Norge. Laviner, 
isbjörnsattacker och huggormsbett avhandlades. 
  

Hälsorisker på Grönland 
Anders Koch, Köpenhamn, berättade om hälsorisker för resande till Grönland och Arktis. 
Förekomsten av vissa infektionssjukdomar är hög här. Under 1900-talets första hälft var 
förekomsten av tuberkulos den högsta i världen på just Grönland. Efter 50-talet såg man en 
snabb minskning. De senaste åren har förekomsten ökat och Grönland räknas nu återigen som 
ett land med hög förekomst av tuberkulos.  Det senaste stora utbrottet av hepatit A ägde rum 
på 70-talet och idag betraktar WHO Grönland som ett lågriskområde för hepatit A. 7 % av 
populationen är kroniska bärare av hepatit B. Intressant nog verkar det röra sig om en mindre 
virulent sub-genotyp och risken för komplikationer är lägre. Chlamydia, gonorré och syfilis är 
på uppgång men förekomsten av HIV är förhållandevis låg (0,2 %) och stabil. Zonoospanoramat 
spänner från trikiner till rabies. Av och till har man fall av botulism, de senaste tragiska fallen så 
sent som i höstas.  
  
Många tänker inte på att det kan vara aktuellt med resemedicinsk rådgivning inför en resa till 
Grönland och Arktis. Anders rekommenderar vaccination mot hepatit B. Vaccination mot 
hepatit A är aktuell vid pågående utbrott (rekommenderas inte till Grönlandsresenärer idag). 
BCG-vaccination kan övervägas till befolkningen och till vårdpersonal. Rabiesvaccination är 
aktuell om det förekommer en yrkesrelaterad risk. Grönlandsresenären bör informeras om 
vikten av att tillaga kött och fisk ordentligt och att praktisera säker sex. Man bör undvika att äta 
fermenterad mat med tanke på risken för botulism och man skall också ha respekt för hundar 
och isbjörnar. 
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Vaccinationsnyheter 
Thomas Jelinek, Berlin, berättade att ett chimeriskt denguevaccin blir tillgängligt inom kort. 
Han trodde att vaccinet kommer att rekommenderas trots att skyddseffekten förmodligen blir 
ganska låg. Ytterligare något chimeriskt denguevaccin kommer inom ett par år. Dessutom 
genomgår idag mer än 90 olika vaccinkandidater prekliniska prövningar. Vaccination mot 
japansk encefalit ges idag med 2 doser med 4 veckors mellanrum. Många resenärer är ute i 
sista minuten och hinner inte alltid fullfölja vaccinationen. Att ta andra dosen på plats är inte 
att rekommendera, då risken finns att man får ett äldre vaccin med ökad risk för biverkningar. 
Thomas redogjorde för en fas 3-studie (poster) där man gett vaccin mot japansk encefalit 

(Ixiaro®)och rabies (Rabipur®) samtidigt, med eller utan konjugerat meningokockvaccin 

(Menveo®). Alla grupper uppnådde ett adekvat skydd och det var ingen risk för ökade 
biverkningar.  I en annan fas III-studie (randomiserad, observer blind) testade man ett 

snabbschema med Ixiaro® och Rabipur®, där man gav tre doser av Rabipur® inom en vecka 

(preexpositionsprofylax) samtidigt som man gav Ixiaro®. Immunsvaret blev likvärdigt med 
ordinarie schema och man såg ingen risk för ökade biverkningar. Ännu kan man inte uttala sig 
om långtidseffekten. Mads Buhl, Århus, redovisade för- och nackdelar med ett europeiskt 
borrelia-vaccin och konkluderade att fördelarna övervägde. 

  

Aktuella utbrott  
Annelies Wilder-Smith, Singapore och Eric Caumes, Paris, berättade om MERS-CoV i 
Saudiarabien, Ebola i Västafrika och Chikungunya i Karibien. Fall av Chikungunya har 
förekommit även i Sydamerika och det finns en rädsla att Chikungunya skall spridas till Brasilien 
under pågående fotbolls-VM. Modeller förutspår dock att spridningen inte tar fart förrän efter 
VM. Martin Grobusch, Amsterdam, beskrev ett utbrott av muskulär sarkocystos på Tioman 
Island, Malaysia, under 2011-2012. 67 fall har identifierats. Sarcocystis spp. är intracellulära 
protozoer.  Människor kan bli accidentella mellanvärdar vid intag av kontaminerat vatten eller 
föda och parasiterna bildar sarkocystor i muskulaturen. Nya fall har förekommit under våren 
2014 och vid symptom såsom muskelvärk, feber, huvudvärk, ledvärk, eosinofili och förhöjt CK 
efter resa till Tioman Island bör man överväga denna ovanliga diagnos. 
 

Lepramuséet i Bergen 
En av konferensens höjdpunkter var besöket på Lepramuséet i centrala Bergen. Staden var 
under 1800-talets andra hälft en internationell leprahuvudstad med tre leprasjukhus och hade 
den högsta förekomsten av leprapatienter i Europa. Det var i Bergen som Armauer Hansen 
upptäckte leprabakterien år 1873 och sjukdomen kallas också för Hansens sjukdom.  St Jørgens 
Hospital är bevarat från 1700-talet och här kan man se hur de spetälska bodde. De flesta 
patienterna kom från små byar längs kusten. Vistelsen på sjukhuset var livslång och i 
genomsnitt tillbringade man fyra år på sjukhuset.   
  

Slutord 
Ovanstående var ett urval ur det som avhandlades på konferensen. En viktig fråga för 
framtiden som också diskuterades är hur resemedicin skall kunna utnyttja sociala medier. 
 
Slutligen vill jag rikta ett stort tack till Svensk Förening för Resemedicin som gav mig ett 
stipendium för att kunna delta i konferensen. 


