
 

 

 

 

 

Information om  kursen ”Resemedicin i fält” på Madagaskar maj 2019 

Reserådet arrangerar en fältkurs i resemedicin på Madagaskar med planerad utresa 

torsdagen 2 maj 2019 och hemresa lördag 11 maj 2019. Målsättningen med denna kurs är 

att erbjuda ett komplement till Reserådets återkommande kurser i Vaccination och 

Resemedicin och belysa lokala förutsättningar vid resa till ett tropiskt låginkomstland. 

Tidigare deltagande i dessa kurser är dock inget krav för deltagande, utan personer (vanligen 

läkare och sjuksköterskor) som aktivt sysslar med resemedicinsk verksamhet är välkomna.  

På Madagaskar besöker vi olika vårdinrättningar, i huvudsak i staden Morondava på 

västkusten, liksom andra resemedicinskt intressanta inrättningar och platser. Detta för att 

belysa praktiska förutsättningar och risker vid resa till ett låginkomstland. Föreläsningar i 

rese- och tropikmedicin kommer också att ske vissa kvällar under kursen.  

Kursen kommer också att besöka en nationalpark för att kunna belysa hur förhållanden är i 

dessa parker ur ett resemedicinskt perspektiv. Inträdeskostnaden till parken står kursen för 

(men ibland måste av praktiska skäl kursdeltagarna lägga ut kostnaderna som sedan 

återbetalas mot kvitto). 

Kursstart på Madagaskar är kvällen den 2 maj i Antananarivo, då kursdeltagarna samlas för 

ett första möte. Vi kommer för din information i senare utskick meddela vilket flyg 

kursledarna åker med fram och åter men det står dig fritt att åka tidigare eller hem senare, 

ett inte ovanligt önskemål vid dessa kurser för att se mer av det land som kursen besöker. 

Du kommer därför själv att få boka flyg till och från Madagaskar (huvudstaden Antananarivo) 



 

 

också av skälet att kursdeltagare kommer från olika delar av vårt land och ibland också från 

andra Nordiska länder. Kostnad för flygresan ingår därför inte i kursavgiften.  

Kursavgiften exkl flygresa till och från Madagaskar är 14 000 SEK + moms, vilket innefattar 

alla kostnader för uppehälle (måltider, lätta drycker, boende) samt transporter på 

Madagaskar. Flygresan till och från Madagaskar kostar cirka 9 000 kr och bokas och betalas 

av kursdeltagaren själv/arbetsgivaren.  

Antal platser är begränsat så först till kvarn gäller om vi har för många som vill vara med när 

anmälningstiden har gått ut. Kursavgift skall betalas till Reserådet när du fått ditt deltagande 

bekräftat. Bankkonto för betalningen samt den senaste tidpunkt för denna betalning anges i 

meddelandet som du kommer att få när ditt deltagande är accepterat.  

Anmälan ska vara Reserådet tillhanda via inscannat mail senast den 21 januari till 

reseradet@gmail.com, alternativt via vanlig post till Reserådet, Häggvägen 4 121 34 

Enskededalen.  Anmälan är bindande när du har fått besked om att du har fått plats. 

Vi ser fram emot din anmälan och en fantastisk resa. 

Kursledare: 

Lars Lindquist, Infektionsläkare, Sverige 

Hilmir Asgeirsson, Infektionsläkare, Sverige 

Nora Fjose, Sjuksköterska Norge, som varit bosatt på Madagaskar under många år. 

 

Stockholm, 2018-12-12 

Med vänlig hälsning 

Lars Lindquist    Lars Rombo 

     Reserådet 

 

 

Kursen sponsras av Valneva. 
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Anmälan till fältkurs på Madagaskar 2-12 maj 2019 

 

Antal platser är begränsat så först till kvarn gäller. Kursavgift skall betalas till Reserådet när 

du fått ditt deltagande bekräftat vilket kommer att bli efter att anmälningstiden gått ut den 

21 januari. Bankkonto för betalningen samt den senaste tidpunkt för denna betalning anges i 

meddelandet som du kommer att få när ditt deltagande är accepterat.  

Anmälan ska vara Reserådet tillhanda via inscannat mail senast den 21 januari till 

reseradet@gmail.com, alternativt via vanlig post till Reserådet, Häggvägen 4, 121 34 

Enskededalen.  Anmälan är bindande när du har fått besked om att du har fått plats. 

Jag är införstådd med att anmälan är bindande och att anmälan endast är giltig om 

jag inhämtat tillstånd från min huvudman vilket jag har gjort. 

Datum: 

Namnteckning:  

Textat Namn: 

Arbetsplats: 

Telefonnummer: 

E-postadress:  

Har du allergiska besvär? I så fall vilka?  

 

  

Hur pass bra kan du förstå och tala franska?    

 

Vilken instans ska betala fakturan: 

Eventuella referensnummer, kostnadsställe etc: 

Adress till den som skall betala fakturan: 

Postnr:                              Ort:  

(Fältet för "Eventuella referensnummer, kostnadsställe etc" är valfria uppgifter, övriga är 

obligatoriska). 
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