
Rapport från NECTM i London Juni 2016 

 

Jag hade den stora förmånen att få stipendium via SFR och få delta i kongressen i London juni 2016 

 

 

Det var väldigt intressant och givande att få lyssna på alla föredrag, tyvärr hinner man inte med alla, 

då det är många parallellföreläsningar. 

Det var dessutom väldigt roligt och givande att träffa andra likasinnade som arbetar med 

resemedicin och vaccinationer. 

 

Här följer några av de aha kunskaper jag fick….. 

Antibiotika resistensen i världen ökar. Ingen direkt nyhet, men skrämmande siffror visades. 

Enligt beräkningar så kan ca 10 miljoner människor avlida på grund av antibiotika resistens år 2050 

Citat: ” Only global action will save modern medicine!” 

 

Var på en föreläsning av dr Richard Weller – en mycket färgstark och medryckande föreläsare! 

Det som sades var allt med en stor glimt i ögonvrån! 

Hans ämne var: ”Is Sun exposure bad for you?” 

Han ville visa på att sol exposition är bra för hälsan. 

Fler dör av hjärt-kärlsjukdomar än av hudcancer. Ju närmare ekvatorn man bor desto lägre blodtryck 

har befolkningen och desto färre drabbas av hjärtkärlsjukdomar 

Detta genom att högre vitamin D koncentration minskar blodtrycket. Oralt vitamin D ger dock inte 

samma effekt som solljus 

Så kontentan var-  att ju mer man exponeras för solljus, desto lägre blodtryck får man och desto 

längre lever man! 

Om man sen får hudcancer……., men att bo nära ekvatorn i sol och värme och slippa hjärt-

kärlsjukdomar låter ju lockande!!! 



Nästa intressanta föreläsning var om Heamorragiska febrar 

Finns ju ett stort antal olika sjukdomar, men det som intresserade mej mest var Denguefeber 

Den sprids allt mer över världen, inte enbart i Asien, även om det varit otroligt många fall från Syd-

Ost Asien den senaste säsongen 

Vaccin är under utveckling. Sanofi Pasteur/MSD har ett vaccin i fas 3 studie 

Detta kommer troligen att vara bäst för boostring efter genomgången infektion, då det behöver 

seropositiva antikroppar för att kunna ge effekt 

 

Var naturligtvis och lyssnade på ”vår egen” Anja Rosdahl som talade om hur man kan ge Hepatit A 

skydd till personer med immunsuppressiv behandling. 

Väldigt intressant och ser fram emot slutresultatet av hennes studie. 

 

Fästingar; ny kunskap för mej - det finns ca 700 olika hårda fästingar och ca 180 mjuka arter! 

Mygg är det farligaste djuret/insekten i världen – orsakar flest sjukdoms- och dödsfall 

Vår kroppsodör innehåller ca 500 kemikalier, varav många är väldigt attraktiva för myggen 

Forskning pågår för att kunna påverka människans odör till att bli oattraktiv för mygg 

Eventuellt kan det komma i tablettform – Ser fram emot den dagen! 

 

Avslutade kongressen med en session kring malaria 

Det är årligen ca 214 miljoner fall av malaria. Ca 438.000 dör årligen av malaria – detta har 

reducerats från 839.000 dödsfall år 2000 

Siffrorna har sjunkit de senaste 15 åren tack vare ökad medvetenhet och intensiv vektorkontroll 

För närvarande är det 97 länder i världen som har aktiv malaria 

Skrämmande siffror, tänk vilken effekt ett vaccin mot malaria skulle ha! 

 

Ja, detta var ett axplock av de föreläsningar jag deltog i. Svårt att återge allt, jag fick dock med mej 

många nya kunskaper som jag drar nytta av dagligen i mitt arbete 

 

Ett stort tack till SFR för stipendiet som möjliggjorde att jag kunde delta i kongressen. 

Ser fram emot nästa kongress som ska anordnas i Stockholm! 

 

Maria Eriksson 

Dala Vård och Vaccin 

Borlänge 



 

 

 

 

 


