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Recensent: Olle Norrbohm, klinik-
chef, UD-Sidas klinik, Danderyds sjuk-
hus, Stockholm.

Utgivaren skriver i förordet att man
vänder sig till avancerade resenärer

som beger sig ut på långresor och bor
primitivt.

Det skall sägas direkt att boken är
mycket välskriven på ett lättflytande
språk.

Goda, kortfattade råd
Man får sig till livs ett betydande an-

tal goda och kloka råd som täcker allt
möjligt, från att det är klokt att ta foto-
kopior av pass och viseringar till försäk-
ringsfrågor till att kondomer skall vara
av latex.

Författarna går raskt igenom åksju-
ka, jet lag, värmeslag, höjdsjuka, kläde-
dräkt, vattenrening, matråd, sex och hur
det är att resa med barn. Graviditet av-
handlas helt kort.

Avsnitten är ofta så korta att man inte
riktigt har förstått att de är slut när de
just har börjat. Det är naturligtvis bra att
man inte är mångordig, men skall man
nu rikta sig till kvalificerade resenärer
tror jag att det hade varit bra att gå in
litet mer i detalj. Stycket om dykning,
som kan vara så farlig, är på fyra ra-
der.

Avsnittet som berör vad man som re-
senär bör tänka på om man har sjukdo-
mar med sig i bagaget vid utresan är
klart bra. Anmärkningsvärd är uppgif-
ten att de flesta fall av akuta hjärtfall in-
träffar på flygplatsen. Hur vet man det?

På några sidor ger man råd om hur
man skall förfara vid diarré, malaria,
sårvård och eventuell blodtransfusion.

Ivrigt letar jag naturligtvis upp av-
snittet om sex – men där finns intet nytt,
och tur är väl det för råden är så enkla
och självklara som vore de skrivna av en
nytillträdd pastorsadjunkt.

Det är glädjande att se hur farlighe-
ten i trafiken och alkoholen lyfts fram.

Det kunde faktiskt ha varit mer av des-
sa ämnen.

Tonvikt på
infektionssjukdomar
Tjugufem sidor ägnas åt genomgång

i alfabetisk ordning av infektionssjuk-
domar från amöbiasis till tyfus. Lite väl
kompakt blir det, inget för den hypo-
kondriske resenären som i andanom ser
sig själv med antrax, Chagas sjukdom
och flodblindhet, som sprids av knott
och inte av en fluga. Dock får man lära
sig att man behandlar onkocerciasis
med ivermectin. Det är ju bra att veta.
Väl så bra hade varit med ett längre av-
snitt om malaria där man något mer i de-
talj kunde ha diskuterat risken att drab-
bas, något om olika mediciner man kan
ta som profylax och, inte minst, belyst
några av alla de rykten som florerar an-
gående färdvägar, kostnader och alla
olika rekommendationer man fått för att
undgå malaria.

Denna lilla bok är välgörande fri från
sakfel. Min bedömning är att den gott
kunde gjorts litet fylligare. Att tonvik-
ten ligger på infektionssjukdomar är na-
turligt. Där ligger ju författarnas livs-
gärning. Men man borde i uppräkning-
en av sjukdomar bättre har klargjort vil-
ka som är vanligare och vilka som knap-
past alls är en risk för resenären.

Jag skulle ha uppskattat ett avsnitt
om personlig säkerhet, om våld, över-
fall och sexuella övergrepp. Här finns
mycket att lära för resenären från folk-
hemmet.

En genre med begränsat utbud
Utbudet av litteratur i branschen i

Sverige är begränsat. 
Robert Sinclairs »Utlandshälsovård,

Resemedicinsk handbok» från 1990 är
bra och fortfarande till stor del gångbar
men riktar sig mer till utlandsstatione-
rade. 

Vacc-Guiden i Sverige AB gav 1997
ut »Hälsoråd och tips för Dig som åker
till tropiska länder» har samma format
som en flygbiljett och innehåller många
bra råd och är trots det lilla formatet fyl-
ligare och täcker ett bredare spektrum
av resemedicinen än »Inte bara resfe-
ber».

För den kvalificerade resenären, och
för den delen även för läkaren är Ri-
chard Dawoods »Travellers’ health»
stöttepelaren. Boken är dock på 470
tättskrivna sidor och på engelska.

Fyller sin funktion
Till sist skall sägas att boken utan

tvekan är användbar och fyller en funk-
tion. Kanske har vi sett fröet till en bra
nordisk resemedicinsk bok för resenä-
rer. •

Bred genom-
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resemedicin
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Allt fler reser allt längre. Det är inte
ovanligt att man under en resa el-

ler i utlandstjänst drabbas av sjukdom
eller olycksfall. Då kan det vara natur-
ligt att kontakta sin läkare där hemma.
Den tiden har således kommit när man
får vara beredd på samtal eller fax från
avlägsna trakter. Det rör sig då oftast
om frågor som kräver snabba svar från
någon som har grundläggande kunska-
per i vilka hälsorisker som finns i fjär-
ran länder och vilka sjukvårdsresurser
som finns. 

Lika naturligt är det att patienten för-
väntar sig att läkaren eller sjuksköters-
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