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Man kan fråga sig om det är
farligare att stanna hemma än
att resa bort. Den gängse erfa-
renheten är att man löper ökad
risk för framför allt tarminfek-
tioner men även en del andra in-
fektioner och inte minst trafik-
olyckor när man är på resande
fot. Detta gäller om man ser det
från svensk horisont. Vänder
man på resan och flyttar från
Kinshasa för att arbeta i Stock-
holm minskar naturligtvis ris-
ken för malaria, schistosomiasis
och överfall samtidigt som den
ensamme främlingen kan drab-
bas av ett rasistiskt utanförskap
och hemlängtan.

Resande och turism är ett av de allra
största affärsområdena efter bil- och ol-
jeindustrin. Allt fler reser till alltmer
exotiska miljöer. På den femte interna-
tionella konferensen i resemedicin i
Genève den 24–27 mars i år belystes
flera viktiga områden, bl a malaria,
höjdsjuka och rabies.

Olika risker
med olika resor
Det finns resenärer av många olika

kategorier. Man behöver bara tänka på
vanliga turister, affärsresenärer, flyk-
tingar, utvandrare, och inte minst solda-
ter i samband med militära operationer.
Till dessa skall läggas utlandsstatione-
rade, där hela familjen lämnar folkhem-
met för att slå sig ner i fjärran land. Alla
reser under olika förutsättningar, utsätts
för olika faror och är beredda att ta oli-
ka risker.

Att resa som soldat till kriget före-
faller minst sagt farligt. 1990 till 1991
sände USA kontingenter om 500 000
soldater till Kuwait-kriget. De stanna-

de borta i sex månader. I en grupp dog
219 varav 154 i strid och 65 av andra or-
saker. Stephen Berger i Tel Aviv gjorde
en jämförelse med 500 000 unga ame-
rikaner i USA, där det visade sig att
mortaliteten var 274. Antalet döda
bland de hemmavarande ungdomarna
var således 54 fler. Dessutom undgick
soldaterna många fall av sjukdom, t ex
2 300 fall av gonorré, 164 fall av syfi-
lis, 67 fall av HIV samt ett betydande
antal dödsfall på grund av trafikolyck-
or och mord.

Sjukdomar och dödsorsaker bland
turister i allmänhet är ungefär desam-
ma som på hemorten. Bland amerikan-
ska fredskårister orsakas däremot 70
procent av dödsfallen av olycksfall, 4
procent av mord och 5 procent av sui-
cid. 

Levnadsförhållanden, ålder, riskbe-
nägenhet, lokala förhållanden betyder
lika mycket som till vilket land man
skall åka. Att försöka sig på att ge enhet-
liga råd för resa till ett land som t ex In-
dien med monsunperioder, höga berg
och tropiska kustområden, storstäder
och landsbygd låter sig inte göras. Det
krävs betydande detaljkunskap för in-
formation om malaria, dengue och ja-
pansk encefalit. Exempel på svårigheter
att ge rätt vaccin är att det på sina håll
förekommer rekommendation om ge-
nerell vaccinering mot TBE (fästing-

överförd virusorsakad hjärninflamma-
tion) vid resa till Sverige.

Ingen plats är för avlägsen eller svår-
åtkomlig för att besökas av främlingar.
Tio miljoner européer besöker varje år
u-länder.

Världens föränderlighet speglas av
sjukdomspanoramat som gradvis,
ibland språngvis, ändras. I den inledan-
de föreläsningen av D L Heyman från
WHO påpekades att 1976 var legionel-
la en debutant i USA och dengue i Syd-
amerika, att resistenta gonokocker bör-
jade spridas i Europa och klorokinresi-
stent malaria var utbredd i Sydostasien
och att HIV-prevalensen i Centralafrika
var 0,8 procent. Smittkoppor fanns fort-
farande i två länder. 

20 år senare har sjukdomar och resi-
stens spritt sig till stora delar av världen.
Endast smittkoppor är utrotade. Under
20-årsperioden har HIV-prevalensen i
många centralafrikanska stater nått 10
procent, och på sina håll är 30 procent
av gravida kvinnor HIV-positiva. Me-
ningitbältet i Afrika, som hittills centra-
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liserats till Sahel-området, sprider sig
söderut.

Informationen måste förbättras
Information om nya epidemier kom-

mer ibland prematurt, överdrivet och
ofullständigt genom massmedier. Sam-
tidigt skall sägas att skall vi vänta på of-
ficiella uppgifter kan vi ibland få vänta
tills epidemin har ebbat ut.

Journalisten och globetrottern Lau-
rie Garrett från Newsday illustrerade på
ett livfullt sätt journalisters och läkares
arbetsförhållanden i t ex Zaire under
Ebolaepidemin och i Indien under det
lilla, men dramatiska utbrottet av pest.

Om vi tar pesten i Indien 1994 som
exempel visade det sig att en handfull
lokala läkare kämpade med osäkra dia-
gnoser och mycket svåra arbetsförhål-
landen under tryck från myndigheter
och världspressen. Rubriker i världs-
pressen om »svarta döden i Indien»
gjorde att Indien i realiteten kom att lida
av transport- och handelsblockad och
åsamkades ekonomiska förluster på
1–2 miljarder US-dollar. Till J F Kenne-
dy-flygplatsen i New York kommer var-
je dag 2 000 resenärer från Indien. När
oron var som störst gicks alla dessa ige-
nom av medicinsk personal för att leta
efter pest. Man hittade flera fall av
dengue och malaria men ingen pest.

För schematisk information om det
infektionsepidemiologiska läget och
vaccinationer kan man använda olika
kommersiella tryckta alster eller söka
via dator. WHOs »International travel
and health» innehåller basala upplys-
ningar.

Grusade förhoppningar
om stopp för malaria
Det är hundra år sedan Ronald Ross

upptäckte hur malaria med hjälp av
Anophelesmyggan överförs från en
människa till en annan. Hoppet tändes,
och många hoppades på ett stopp för
malarians härjningar. Om man ser san-
ningen i vitögat måste man säga att för-
hoppningarna har grusats. Visserligen
är Europa fritt från malaria sedan 1975,
vilket till stor del beror på frikostig an-
vändning av DDT efter andra världskri-
get. I den tropiska u-världen är det sna-
rare så att malariaendemiska områden
breder ut sig, delvis på grund av mänsk-
liga ingrepp i naturen, som förbättrar
livsbetingelserna för Anophelesmyg-
gans olika underarter. Fortfarande lever
36 procent av jordens befolkning i ma-
lariaområde. Man räknar med 300–500
miljoner fall per år och 1,5–3 miljoner
dödsfall per år eller tre till sex döda per
minut; de flesta afrikanska barn.

I Sverige rapporterades förra året
189 fall, vilket är en ökning jämfört med
de senaste åren. Många var svårt sjuka.

Under årens lopp har nya preparat

för behandling och medikamentell pro-
fylax av malaria introducerats, t ex ata-
brin, klorokin, proguanil, Fansidar, me-
flokin, doxycyklin, halofantrin och ar-
temisin. Förvånansvärt snabbt har dock
malariaplasmodien utvecklat resistens
av olika grad mot det ena preparatet ef-
ter det andra. Detta samtidigt som
många läkemedel är alltför dyra för att
kunna användas i större skala och andra
har icke obetydliga biverkningar. Länge
har dock det uråldriga kininet klarat sig
bra och med framgång använts vid be-
handling.

J Karbwang från Bangkok redogjor-
de för att behandling av malaria i Thai-
land med Fansidar i dag botar i 0–5 pro-
cent men i Afrika troligen kring 90 pro-
cent. För meflokin är man i Thailand i
gränstrakterna mot Burma och Kam-

bodja på en nivå av 30 procent. För ha-
lofantrin är motsvarande siffra också 30
procent

Artemisin i olika former har god ef-
fekt vid behandling men har mycket
kort halveringstid och kan inte använ-
das som profylax. Dessutom är de neu-
rologiska bieffekterna ofullständigt ut-
redda.

Det nya medlet Malaron är en kom-
bination av atokvanon 250 mg och Pa-
ludrine 100 mg. Atokvanon används för
behandling av Pneumocystis carinii-
pneumoni. Paludrine är ju ett gammalt
och välkänt medel som används för pro-
fylax av malaria. Man har behandlat
mer än 400 patienter med Malaron,
samtliga dock semiimmuna, och upp-
nått bot på 98–100 procent. Biverkning-
arna har hittills varit beskedliga. Effek-
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HISTORIK
När pilgrimerna på medeltiden begav

sig ut i världen för att finna frälsning och
evigt liv hände det ofta att de drabbades
av sjukdom och död. Därför ingick
bland förberedelserna att skriva sitt tes-
tamente. Fjärran resmål som Jerusalem,
Jorsalastad, var farligast men även en
tripp till Santiago de Compo-stela eller
till apostlagravarna i Rom innebar bety-
dande hälsorisker.

Många är de svenskar som under ti-
dernas lopp insjuknat och dött under re-
sans gång. Östen från Täby drog sin sis-
ta suck i Särkland, om vilket vi än i den-
na dag kan läsa på runstenen i hans hem-
trakt. Olof Rudbeck och den heliga Bir-
gitta dog i Rom. Otto Wilhelm von Kö-
nigsmark var hög officer i svenska ar-
mén under 30-åriga kriget men blev ef-
ter Westfaliska freden arbetslös och tog
tjänst i den venetianska armén, där han
bl a besköt Pallas Athénas tempel på
Akropolis. Han dog i en oklar infek-
tionssjukdom och fördes av den sörjan-
de hustrun Anna genom Europa för
gravsättning.

När fartyg under 1300-talet under di-
gerdöden kom till Venedig hissade man
den gula pestflaggan och fick vänta i 40
dagar. Ordet fyrtio på latinska språk är
ursprunget till karantän. När de 40 da-
garna gått (vilka för övrigt var lika
många som Johannes Döparen vistades i
öknen och som det är antal dagar från
påsk till Kristi himmelfärds dag) utfär-
dade Venedigs sundhetsinspektör ett
hälsobevis, som så småningom blev det
gula vaccinationskortet.

Linnés lärjungar sändes ut på långa
resor till främmande länder. Många
stannade borta i åratal. Carl Peter Thun-
berg kartlade Kaplandets och Japans flo-
ra. Han stannade också till i Batavia på
Java, och kanske tittade han in på det lil-
la sjukhuset där dr Wiman några år tidi-
gare hade arbetat. Det skrevs om honom
när han gick morgonronden: »Där han

vet att en dödssjuk ligger, den drager han
vid stortån till att förnimma om han ännu
rör sig. Rör han sig icke hålles han för
död och bortbäres till dödshuset av tven-
ne svarta slavar.» Sammanlagt arbetade
ett 20-tal svenska läkare för det Holländ-
ska Ostindiska kompaniet.

Standarden på sjukhus i framför allt
delar av Afrika är i dag knappast bättre
än i Batavia för snart 300 år sedan.
Stank, smuts, ohyra, brist på alla tänkba-
ra materiella resurser är mer regel än un-
dantag. Det kan vara dit man hänvisas i
avvaktan på att sjukevakuering ordnas.

Livingstones staty i Zimbabwe nära
Victoriafallen. Livingstone är ett
exempel på en resenär som på något
sätt lyckades överleva trots alla
sjukdomar som hotade. Man han hade
ju trots allt kinin att ta till om han fick
malaria. På den tiden visste man inte
att det var myggor som först som en
pipett sög upp infekterat blod från en
människa och sedan som en spruta
injicerade det i nästa.



ten har mest prövats på p falciparum,
men man har viss effekt även på vivax,
ovale och malariae. 

Som profylax har Malaron prövats i
Kenya, även detta på semiimmuna. Ef-
ter tio veckor hade 50 procent av delta-
garna i placebogruppen parasiter me-
dan de som tagit en eller två tabletter
Malaron per dag inte i något fall hade
parasiter i blodet. Inga biverkningar av
betydelse noterades.

Malaron kommer troligen att regi-
streras i Sverige inom överskådlig
framtid.

G D Shanks från US Army Medical
Research Unit i Kenya berättade om
andra nya medel mot malaria som azit-
romycin som är en erytromycinanalog
och etaqin som påminner om prima-
quin men är mindre toxiskt och även dö-
dar gametocyter och därmed skulle
kunna minska transmissionen.

I många sammanhang återkom bety-
delsen av att resenären skyddar sig mot
myggbett med lämplig klädsel, mygg-
medel och impregnerade myggnät över
sängen. Det är också angeläget att per-
soner som beger sig till område med
malariatransmission informeras om hur
sjukdomen kan te sig, betydelsen av ti-
digt insatt behandling och att läkare i
det besökta landet och i hemlandet bi-
drar till snabb diagnos och tidigt insatt
behandling (se Lars Rombos medicins-
ka kommentar i Läkartidningen 18/97).

Från Tyskland meddelades att 31
procent av tyska resenärer får felaktiga
råd om malaria och profylaxrekom-
mendationer inför resan.

Från Hospital for Tropical Diseases i
London rapporterade R Behrens att han
funnit en påtaglig ansamling av insjuk-
nande i malaria kring femte dagen efter
ankomsten till London efter en resa.
Detta gäller inte minst personer från
malariaendemiskt land. När hela byar
under oroligheter i Kambodja tvingades
att flytta kunde ett betydande antal sjuk-
na i vivaxmalaria en tid efter det man
slagit sig ner på en ny plats. Om orsaken
kan man endast spekulera, men en stör-
ning i balansen mellan människan och
malariaparasiten orsakad av en försäm-
ring av immunförsvaret är tänkbar.

Höjdsjuka
en risk i högländer
När risken för falciparummalaria i

stort upphör vid 2 600 meter över havet
i tropiska Afrika och bartonellos eller
Oroyafeber ebbar ut vid 3 000 meter
över havet i Anderna tar i stället höjd-
sjukan vid. Den orsakas av syrebrist och
inte av lågt tryck.

Den lindrigare formen av höjdsjuka
karakteriseras av huvudvärk, illamåen-
de och sömnsvårighet. Man får även
minskad urinproduktion och ödem i an-
siktet och i hjärnan. Senare och på hög-

re höjd kan lungödem tillstöta med hos-
ta, dyspné, medvetslöshet och död.

Det är omöjligt att förutsäga vem
som kommer att drabbas. Förmågan att
tåla höga höjder varierar kraftigt mellan
olika personer. Det är alls inte så att
unga klarar sig bättre än äldre eller att
vältränade klarar sig bättre än fysiskt
lättjefulla. Teoretiskt skulle man kunna
tänka sig hypoxiprov i undertrycks-
kammare, men det krävs många timmar
eller en dag för att uppnå resultat, som
dessutom är av tveksamt värde då försö-
ket utförs i vila.

Från Zürich rapporterades att 30 pro-
cent av klättrare som övernattade på
4 500 meter över havet drabbades av
höjdsjuka till den grad att det påverka-
de klättringen. Grunden för profylax är
att anpassa sig några dagar, gärna en
vecka, på 2 500 meter över havet varef-
ter man stiger högst 300 m per dygn. Får
man trots detta höjdsjuka kan man ta
dexametason 8 mg, varefter dosen är 4
mg 4 ggr per dygn. Detta ges i kombi-
nation med acetazolamid 250–500 mg 2
ggr per dag. Det uppgavs att dexameta-
son gav minskad kärlpermeabilitet och
på okänt sätt ökning av det arteriella
syrgastrycket. Acetazolamid ger ökad
ventilation delvis troligen på grund av
inducerad metabolisk acidos. Har man
tillgång till syrgas skall man ge det. Det
skall noteras att medicineringen endast
skall användas under kort tid för att man
skall få kraft att snarast ta sig ner. På 
lägre höjd avtar symtomen snart.

Rabiesvaccination avhandlades
Frågan om rabiesvaccination kom-

mer upp då och då. Sjukdomen kan
överföras med alla varmblodiga djur
och med fladdermöss. Ca 50 000 döds-
fall beräknas inträffa varje år. Som van-
ligt vid vaccinationer inför resa är målet

att den informerade resenären själv
skall kunna bedöma om hon vill vacci-
nera sig eller inte. Naturligtvis är detta
svårt när det gäller rabies. Risken att bli
biten om man uppträder klokt är ganska
liten. Dessutom finns möjligheten att
vaccinera sig efter ett bett. Å andra si-
dan är det en hemsk sjukdom med 100-
procentig mortalitet.

Det visade sig att rekommendatio-
nerna för preexponeringsvaccination
varierar extremt från ett land till ett an-
nat. Trenden är allt större frikostighet
med immunglobulin efter exponering.

När man livslångt ägnar sig åt ett
specialintresse kan det bli litet världs-
frånvänt. En kollega ägnade tydligen
sin vardag åt fladdermöss och rabies.
Hans konklusion var »Undvik fladder-
möss med egendomligt beteende!». För
något bredare rekommendationer kan
man vända sig till t ex WHOs skrift i
ämnet.

Infektionerna dominerade
Den infektionsmedicinska sidan av

resemedicinen dominerade konferen-
sen. Många viktiga områden som trafik-
olyckor, alkohol, säkerhet, psykosocia-
la problem och sjukvårdsresurser utom-
lands berördes endast marginellt.

»Att resa är att dö en smula» borde
inte behöva vara en realitet. Med infor-
mation, profylaktiska åtgärder och i tid
insatt behandling kan många olyckor,
sjukdomskomplikationer och dödsfall
undvikas. 

Fler utbildningsinsatser behövs
Resemedicinska frågeställningar

handläggs av många läkare och sjuk-
sköterskor. Utbildningen har varit blyg-
sam och kunskapen om medicinska ris-
ker och behandlingsmöjligheter i fjär-
ran land kan för oss alla vara svår att
hålla aktuell. Områden där speciella in-
satser skulle kunna vara aktuella är bl a:
barn, ungdomar på luffen, handikappa-
de, alkohol och trafik, malaria och vac-
cinationer.

Min förhoppning är att läkare och
sjuksköterskor tillsammans med t ex re-
sebranschen, företag med utlandsverk-
samhet och försäkringsbolag skulle
kunna göra en insats för utbildning
inom respektive yrkesgrupper och bätt-
re information till resenärer. Många
olyckor och sjukdomsfall kan undvikas
genom klokt beteende. •
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Annorlunda medicininformation.
Bilden är från en stor marknadsplats i
Lagos i Nigeria.


