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Riskgrupper

• Yngre resenärer
• Äldre resenärer
• Små barn
• Immunsupprimerade
• Gravida resenärer
• Visiting friends and relatives (VFR)
• Resenärer med inflammatorisk tarmsjukdom
• Kroniska sjukdomar – ex njursjukdom, hjärt-kärl 

sjukdom, diabetiker, stomipatienter, patienter 
med inflammatorisk tarmsjukdom



VFR resenärer

• 25-40% av resenärer från västländer till 
subtropiska och tropiska destinationer

• Resemedicinkliniker i Boston 2008-2010, 
n=1731

– I gruppen VFR <18 år var hälften <5 år jämfört 
med <5% för övriga resenärer



VFR resenärer

• Global TravEpiNet clinics 2009-2011

– 3707 VFR, 17 507 turister

– Sökte kortare tid före avresa 17 jfr 26 dagar

– Avstod oftare rekommenderade vaccin

– Längre resor: 25 dagar jfr 14 (median)

– Besökte oftare malariaområden

• Bor i privata bostäder i hög utsträckning



LaRocque 2013



VFR resenärer

• GeoSentinel data 1997-2004

– 1813 VFR, 10 021 turister

– Färre sökte rådgivning före resa 16% jfr 62%

• Flygplatsstudie Europa 2002-2003 (n=5465)

– Färre sökte rådgivning före resa 31% jfr 61%



Leder et al 2016



VFR resenärer

• Hepatit A i Sverige 1997-2005
– VFR gruppen stod för 70-91% av hepatit A fallen 

för resor till Östafrika, Mellanöstern och Indien

• Malariastatistik USA 2010
– VFR gruppen stod för 71% av malariafallen

• Sämre följsamhet till malariaprofylax

• GeoSentinel data 1997-2007
– OR 3.3 för tyfoidfeber för VFR gruppen

– 5% av VFR med en VPD hade sökt rådgivning



VFR resenärer

• GeoSentinel data, 1996-2010, 112 180 
patienter 

– VFR ökad risk för STI

• GeoSentinel data 2000-2012, 9624 resenärer 
från USA

– VFR ökad risk för falciparum malaria och 
strongyloidesinfektion



Hagmann 2014



VFR resenärer

• Särskilda överväganden

– Mindre sannolikhet att de kommer

– Högre risk för osäker vaccinationsanamnes

– Vanligare med små barn

– Mer ”högriskresor”

• Resmål

• Reslängd

• Restyp

– Söker närmare avresedag



VFR resenärer

– Högre risk för till exempel hepatit A, malaria och 
tyfoidfeber

– Fler som tackar nej till vacciner

• Kostnadsfråga?

– Viktig grupp att nå med preventiva insatser



Inflammatorisk tarmsjukdom

• 2009-2010 retrospektiv enkätstudie i Leiden, 
Holland. 277 IBD pat, 70% svarsfrekvens

– Resor senaste 5 åren

– 61% anpassat resplaner på grund av sin sjukdom

– 48% fick antibiotikarecept

– 19% rapporterade ett skov inom 2 månader från 
resan 

• Ej förhöjd risk





Inflammatorisk tarmsjukdom

• Särskilda överväganden

– Resediarré´ kan utlösa skov

– Högre andel immunsupprimerade

– Mer frikostighet  med 

• tyfoidvaccination 

• kolera/ETEC vaccination 

• antibiotika för självbehandling



Gravida resenärer

• Minst dåligt att åka i andra trimestern

• DVT risken vid graviditet > vid p-piller

• Graviditetskomplikationer under resan

• Sjukvård på plats?

• Reseförsäkringen?

• Flygbolagen?

• Om något händer med graviditeten?



Gravida resenärer

• Starkt avråda resa till malariaområde
– Svårare sjuk, risk för graviditeten

– Svårare med profylax
• Doxycyklin första trimestern

• Mefloklin hela graviditeten (första trimestern?)

• Atokvavon/proguanil – data saknas

• Svårare sjuk/fosterskador
– Zikavirus, denguevirus, hepatit E, Japansk encefalit, 

Gula Febern, tyfoidfeber, toxoplasmos, influensa mfl



Gravida resenärer

Kan ta

• Immunglobulin mot hepatit A

• Hepatit A och B

• Difteri/stelkramp/kikhosta

• Polio

• Influensa

• Rabiesvaccin om PEP

• Kolera



Gravida resenärer

Bör inte ta:
• Mässlingsvaccin
• Vattkoppsvaccin
• Gula febern vaccin (kan ges vid epidemi)
• TBE (data saknas)
• Meningokockvaccin (data saknas)
• Pneumokockvacciner (data saknas)
• Rabiesvaccin om PrEP (data saknas)
• Tyfoidvaccin levande (data saknas)
• Tyfoidvaccin avdödat (data saknas)
• Japansk encefalit (data saknas)
• BCG (data saknas)



Sjukdom hos barn efter resa

• Mindre antal fått förebyggande vård före resa

• Behövde sjukhusvård oftare

• I gruppen <5år var många VFR 

• Merparten (86%) av diagnoser: 
– Diarresjd (28%) – akut GE vanligare hos barn

– Hudåkommor (25%) – djurbett 24% - hund 52%

– Febersjd (23%) – malaria 35%, virus 28%

– Luftvägssjd (11%) – öli 38%
– GeoSentinel Surveillance Network 2010



Att tänka på 

• Viktigt att veta var barnet är i 
vaccinationsprogrammet och att dom följt det

• Tidigarelägg doser vid behov

• Viktigt med noggrann planering inför resan
– Värme, vätsketillförsel, solexponering, insektsbett, 

reseapotek mm

– Myggmedel
• se åldersanvisningar

• tänk på applicerad mängd



Förebyggande åtgärder särskilt viktiga 
för barn

• Malariaprofylax

• Impregnerade sängnät

• Mässlingsvaccination

• Meningokockvaccination när tillämpligt

• Överväg oftare rabiesvaccination

• BCG vaccinerad om lång resa eller VFR



Resevaccin barn

• Hepatit A
– Från 1-15 (-18) år, 6 månader vid kraftigt hög risk
– Barndos till ca 50kg kroppsvikt
– Dagisanamnes

• Hepatit B
– Ingen åldersgräns
– Barndos 0-15 (-16)
– Barndos till ca 50kg kroppsvikt

• Hepatit A och B
– Barndos 1-15 år
– Barndos till ca 50kg kroppsvikt

• Tyfoidfeber
– Injektionsvaccin polysackaridvaccin, ej ide att ge <2 år
– Kapselvaccin rek >5 år



Resevaccin barn

• Japansk Encefalit
– Ingen barndos, ge halv vuxendos
– Barndos 2mån-3år

• Gula Febern
– >9 mån

• Meningokock
– A, C, Y, W135: >2år (>2 mån) alt 6 veckor
– B: >2 mån, alt 10 år

• Rabies
– Ingen nedre åldersgräns

• Kolera
– > 2 år (3 doser <6 år)



Malariaprofylax

• Klorokinfosfat (>5kg)

• Malarone (>11kg)

• Lariam (>5kg)

• Doxyferm
– >12 år
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