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Sammanfattning Resandet mellan länder ökar allt mer och många 

resor går från rikare till fattigare länder i tropiska och 
subtropiska områden. De resande möter ett annat 
panorama av sjukdomar än i hemlandet och det 
vanligaste hälsoproblemet bland resenärer är 
turistdiarré. Inför resan söker många råd på en 
vaccinationsmottagning. Råd ges bland annat kring 
kost och vaccin för att förhindra turistdiarré. Syftet 
med studien var att undersöka det vetenskapliga 
underlaget för att sjuksköterskor skall kunna ge 
evidensbaserade råd kring kosthållning och 
vaccination för att undvika turistdiarré. Sökningar i 
framför allt PubMed och Cinahl utmynnade i 15 
kvantitativa artiklar som kom att utgöra material till 
litteraturstudiens resultat. Litteraturen gav 
motstridiga svar på frågan om kostrådens betydelse 
för att förhindra turistdiarré. Resultaten antydde att 
risken för att insjukna varierade med ålder, resans 
duration och destination. Resultatet visade vidare att 
det finns ett vaccin med viss effekt mot turistdiarré. 
Färre vaccinerade insjuknade och de som insjuknade 
var sjuka kortare tid. Vaccinet skyddade framför allt 
mot svårare diarrésjukdom. De studier som fanns 
gjorda på området var få och i många fall relativt 
gamla. Fler studier behövs för att säkrare slutsatser 
skall kunna dras som underlag för individuellt 
anpassade evidensbaserade råd. 
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Abstract  Travel between countries continues to increase and                        

 many trips go from richer to poorer countries in   
   tropical and subtropical areas. Travellers meet a  
   different spectrum of diseases than in their home  
   countries and the most common health problem  

among travellers is traveller´s diarrhoea. It is           
common among travellers to seek advice at a travel  
clinic prior to the trip. Advice is given on, among 
other things, diet and vaccine to prevent traveller´s 
diarrhoea. The aim of this literature study was to 
investigate the evidence base to enable nurses to 
provide evidence based advice on diet and vaccine to 
prevent traveller´s diarrhoea. The search for articles 
in mainly PubMed and Cinahl lead to 15 quantitative 
articles, which constituted material for the result of 
the literature study. The literature gave contradictory 
answers to the question of the significance of dietary 
advice. The results indicated that the risk for 
traveller´s diarrhoea varied with age, duration of the 
trip and destination. The results further showed that 
there is a vaccine with some effect against traveller´s 
diarrhoea. There was a lower incidence rate among 
the vaccinated and the ones who did contract 
traveller´s diarrhoea were ill during a shorter period 
of time. The vaccine protected mainly against more 
severe diarrhoea. The studies carried out on the area 
were few and in many cases relatively old. More 
studies are needed to enable assertive conclusions as 
material for individually suited evidence based 
advice.   
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Inledning 

 
I takt med att det har blivit enklare och billigare att resa rör vi oss allt mer mellan länder, både 
som turister och i våra arbeten. United Nations World Tourist Organization [UNWTO] 
presenterar kontinuerligt uppdaterad statistik över hur turismen utvecklas i världen genom att 
räkna internationella ankomster. Trots stora omvälvningar i världen under 2011 ökade resorna 
med 4,4 % och 2012 förväntar sig UNWTO att räkna 1 miljard internationella ankomster 
(World Tourism Organization [UNWTO], 2012), vilket skulle innebära en fortsatt ökning. 
Sett till det svenska folkets resvanor så har utlandsresorna ökat med 25 % mellan år 2000 och 
2010. År 2010 gjordes 7,5 miljoner resor till länder bortom Norden och Baltikum. Det 
vanligaste resmålet för svenskarna är Spanien, men även resmål längre bort är frekventa; t ex 
kommer Thailand på 6:e plats (Vagabonds Resebarometer, 2011).     
Många resor sker från rikare till fattigare länder, ofta till tropiska och subtropiska områden. 
Med tropiska och subtropiska områden avses länder som ligger inom 0-30 graders nordlig 
respektive sydlig breddgrad (Nationalencyklopedin, 2012a; Nationalencyklopedin 2012b). 
Dessa resor för med sig att resenären möter ett annat panorama av sjukdomar och hälsorisker 
än vad som påträffas i hemlandet. Det finns möjlighet att skydda sig mot vissa bakterie- och 
virussjukdomar som resande löper risk att drabbas av. För att få hjälp med råd och 
vaccinationer väljer många resenärer att vända sig till sin vårdcentral eller en 
vaccinationsmottagning. 
 
Det vanligaste hälsoproblemet bland resenärer till tropiska länder är diarré (World Health 
Organization [WHO], 2011). Sjuksköterskan på en vaccinationsmottagning hjälper resenärer 
med rådgivning och vaccinationer. Till stöd i rådgivningen finns olika guider att använda sig 
av (1177, 2012a; Reserådet, 2012; VaccinationsGuiden, 2012). För att förhindra 
diarrésjukdom brukar resenärer traditionellt förses med råd om vilken mat och dryck som kan 
vara klokt att undvika. Råden har länge varit desamma, men det är oklart om de är 
evidensbaserade och ifall de verkligen gör någon skillnad (Shlim, 2005a).  
Det finns vaccin mot ett par olika bakterier som orsakar diarré. Vaccinets roll i förebyggande 
av turistdiarré är dock omdiskuterad och rådgivning kring detta varierar (DuPont, et al., 
2009). 
 
Bakgrund 
 
Diarré är ett vanligt hälsoproblem i utvecklingsländer. Det orsakar undernäring hos en stor 
mängd barn. Exakt hur många som drabbas världen över är svårt att mäta, men klart är att 
diarrésjukdom står som orsak till en betydande mängd dödsfall. WHO (2007) har rapporterat 
att 1,8 miljoner människor dog till följd av diarrésjukdom år 2005. Större delen av dessa fall 
orsakades av förorenat vatten eller mat. De smittämnen som kroppen utsätts för har den en 
möjlighet att gradvis upparbeta immunitet mot. Små barns immunförsvar är dock inte fullt 
utvecklat (1177, 2012b).  Resenärer som besöker länder där dessa problem är frekventa, har i 
likhet med de inhemska barnen inte upparbetat någon immunitet mot de tarmpatogener som är 
vanliga i området i fråga (Jiang, et al., 2002). Olika tarmpatogener dominerar i olika områden, 
i de allra flesta fall orsakas turistdiarré av bakterier (WHO, 2011). ETEC har i många studier 
visat sig vara den enskilt vanligaste patogenen (Jiang, et al., 2002). Risken för att insjukna i 
diarré varierar beroende på resmål. Diarré är det vanligaste hälsoproblemet bland resenärer till 
tropiska och subtropiska länder. I vissa områden kan upp till 80 % av resenärerna drabbas 
(WHO, 2011). I en prospektiv studie bland svenskar som reste till tropiska och subtropiska 
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länder visade det sig att 36 % drabbades av diarré (Ahlm, Lundberg, Fesse, & Wistrom, 
1994).  
 
Även om diarré för det mesta är godartad och självläkande så kan det medföra stora 
olägenheter för den som insjuknar, vid en tidpunkt när förväntningarna är som störst. 
Steffen, et al. (1999) visade att 23,6 % av resenärerna på Jamaica drabbades av diarré. Denna 
varade i genomsnitt under 39 % av vistelsetiden.  Liknande resultat visades från Brasilien 
(Cavalcanti, et al., 2002) där 13,4 % av studiepopulationen insjuknade med diarré som höll i 
sig i genomsnitt 27 % av tiden. Av en semester som varar en eller ett par veckor kan alltså en 
inte obetydlig del få spenderas på toaletten. Hos en fjärdedel av de drabbade i studien av 
Steffen, et al. (1999) kvarstod dessutom diarréerna vid hemresa. Än större bekymmer kan 
diarrésjukdom vålla den som reser i sitt yrke eller har en grundsjukdom som försämras av ett 
insjuknande. 
 
Turistdiarré är ett kliniskt syndrom förknippat med förorenad mat eller dryck som inträffar 
under eller kort tid efter resa. Det drabbar vanligen de som reser från ett område med högre 
standard på hygien och renhållning till ett med lägre dito (WHO, 2011). I studier brukar 
turistdiarré definieras som tre eller flera lösa avföringar/dygn (Briand, et al., 2006), ibland i 
kombination med andra symtom, t ex illamående, magsmärtor, feber (Armstrong, et al., 
2010). Termen dietary mistake används ofta i studier som behandlar kostens samband med 
turistdiarré (Shlim, 2005a). Den betecknar att studiepersoner brutit mot någon av de 
kostrekommendationer som traditionellt ges. I föreliggande uppsats kommer ordet 
kostmisstag att användas. Med kost avses både mat och dryck. 
  
Det är ännu otillräckligt studerat, men studier (DuPont, et al., 2009) visar på att personer som 
under internationella resor ådragit sig turistdiarré även i större utsträckning än andra drabbas 
av postinfectious irritable bowel syndrome (PI-IBS). PI-IBS kan kvarstå i många år. 
  
 
Kost 
 
Det är sedan länge känt att mat och dryck är den främsta källan till att resenärer drabbas av 
tarmpatogener. Vatten är en trolig orsak till virala tarmpatogener (DuPont, et al., 2009). Med 
detta i åtanke brukar resande förses med råd om vilken mat och dryck som kan vara lämplig 
respektive mindre lämplig att förtära. Det finns vissa födoämnen som turister traditionellt 
brukar uppmanas att undvika. Johnson, McMullen, Hasselback, Louie och Saunders (2006) 
visade att resenärer har god kännedom om vilka dessa livsmedel är. WHO har gett ut en guide 
till säker mat för resenärer (WHO, 2010). Nedan följer en sammanfattning av deras 
rekommendationer: 

• Tvätta alltid händerna innan du äter. 
• Försäkra dig om att maten är ordentligt tillagad och fortfarande rykande varm.  
• Se till att tillagad mat inte kommer i kontakt med rå mat som kan förorena den. 
• Undvik all rå mat förutom frukt och grönsaker som kan skalas. Undvik skadade 

frukter och grönsaker. 
• Undvik framför allt råa skaldjur samt griskött och färs som fortfarande är rosa. 
• Undvik mat som innehåller råa eller otillräckligt kokta ägg, såsom hemgjord 

majonnäs, vissa såser och desserter (t ex mousse). 
• Undvik tillagad mat som ligger i rumstemperatur under lång tid; den skall antingen 

hållas het eller nedkyld.  
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• Glass, is, vatten och mjölk kan lätt förorenas av mikroorganismer. Undvik dem om du 
är osäker på kvaliteten. 

• Välj vatten på flaska om det är möjligt och se till att flaskan är förseglad. Om vatten 
på flaska inte finns så koka vattnet. Är inte heller detta möjligt så överväg filtrering 
eller jodtabletter. 

 
Van Herck et al. (2003) har, förutom kunskap om hälsorisker, även studerat attityder till 
vaccinationer och rekommenderade kostrestriktioner. Endast 14,5% av deras studiepopulation 
planerade att avhålla sig från alla de potentiellt farliga livsmedlen. Kranvatten och isbitar var 
det som flest tänkte avstå ifrån. Vikten av en korrekt kosthantering tydliggörs i en studie av 
Ashley, Walters, Dockery-Brown, McNab, och Ashley (2004). De beskriver hur 
hälsoministeriet på Jamaica 1996 införde ett program för att förebygga turistdiarré. 
Programmet innebar i korthet att hotellpersonal (kökspersonal, städerskor och sjuksköterskor) 
utbildades kring mathantering, rengöring och avfallshantering. Nödvändiga tekniska 
hjälpmedel införskaffades. Från 1996 till 2002 minskade antalet fall av turistdiarré med 72 %.
  
 
Vaccin 
 
Inför utlandsresor är det numera vanligt att försöka förebygga infektioner med hjälp av 
vaccinationer. Ett vaccin är inriktat på ett enskilt smittämne och det finns således inget vaccin 
som skyddar mot turistdiarré generellt.  
 
Tyfoidfeber är en allvarlig sjukdom som orsakas av Salmonella typhi. Det är en bakterie som 
nästan alltid smittar via mat och dryck som blivit förorenad. Risken som resenär för att 
smittas är generellt låg, men högst i fattiga länder med dålig hygien och orent vatten 
(Smittskyddsinstitutet, 2009). Mot Salmonella typhi finns dels parenterala, dels ett peroralt 
vaccin. Vaccinet brukar rekommenderas inför längre tids vistelse i dessa länder. 
 
Rotavirus kan ibland orsaka allvarlig diarrésjukdom hos framför allt barn. Peroralt vaccin kan 
ges och vaccinationen skall då vara avslutad före 24-26 veckors ålder.  Det ingår inte i 
barnvaccinationsprogrammet i Sverige, men kan ges efter läkarordination 
(Smittskyddsinstitutet, 2007).  
 
Kolera är en annan diarrésjukdom som orsakas av en bakterie. Den smittar bland annat via 
förorenat vatten eller mat (Smittskyddsinstitutet, 2011). Även mot denna sjukdom har 
forskare lyckats ta fram ett vaccin. Detta rekommenderas vid längre vistelse i ett land där 
kolera finns eller vid resa till ett land med pågående koleraepidemi. Vaccinet intas peroralt. 
Det har visat sig ha aktivitet även mot ETEC (Enterotoxigenic Escherichia coli) (DuPont, et 
al., 2009). I en del länder är vaccinet registrerat både för indikationen kolera och för 
turistdiarré. Så var fallet även i Sverige, men numera är kolera enda indikationen. Europeiska 
läkemedelsverket ansåg att det fanns för dåligt vetenskapligt underlag för att ha kvar 
indikationen turistdiarré (1177, 2011). Vaccinet ges emellertid fortfarande ofta på den gamla 
indikationen, och rekommenderas av vaccinationsläkare till framför allt vissa riskgrupper 
(Steffen, Castelli, Dieter Nothdurft, Rombo & Zuckerman, 2005). Resenärer är väl medvetna 
om vaccinet och efterfrågar det i hög grad. Vaccinets effekt mäts i absolut riskreduktion eller 
skyddande effekt (ibid.). 
 
Förutom råd om kost och vaccination används ett flertal olika läkemedel för att försöka 
förebygga turistdiarré. De används i olika hög grad i olika delar av världen. 
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Antibiotikaprofylax, probiotika och Vismutsubsalicylat är några exempel. Vismutsubsalicylat 
finns inte längre tillgängligt I Europa på grund av ovanliga, men allvarliga biverkningar 
(DuPont, et al., 2009). Nämnda läkemedel tas inte närmare upp i detta arbete. 
 
Sjuksköterskans rådgivande roll 
  
På en vaccinationsmottagning (vilken kan bedrivas separat eller som en del av en större 
vårdinrättning) arbetar sjuksköterskan med rådgivning till resenärer och administration av 
vaccin. En viktig roll för sjuksköterskan är att undervisa patienter i syfte att främja hälsa och 
förhindra ohälsa (Socialstyrelsen, 2005). I detta inbegrips bland annat att förebygga smitta 
och smittspridning. Vidare är det som sjuksköterska väsentligt att kontinuerligt kritiskt 
reflektera över befintliga rutiner och ta till sig ny kunskap (ibid.) Sjuksköterskans rådgivande 
samtal på vaccinationsmottagningen ger en god möjlighet till att informera och undervisa 
resenären om hälsorisker som han eller hon kan utsättas för och hur dessa bäst kan undvikas. 
Det kan röra sig om allt från råd om kost, vaccin, skydd mot mygg, lämpligt reseapotek att ha 
med sig, till vad man bör tänka på i trafiken på resmålet (VaccinationsGuiden, 2012). Det är 
viktigt att råden som ges på en vaccinationsmottagning är evidensbaserade. Svensk 
sjuksköterskeförening har i samarbete med Statens beredning för medicinsk utvärdering 
(SBU) gett ut serien Evidensbaserad Omvårdnad. Deras definition av begreppet 
evidensbaserad vård är: ”att man utifrån sin kliniska expertis väger samman en patients unika 
förutsättningar och preferenser med bästa tillgängliga vetenskapliga bevis för nyttan av olika 
åtgärder, när man utformar vården.” (Svensk sjuksköterskeförening, 2011). Detta stämmer 
väl överens med hur verksamheten på en vaccinationsmottagning bör bedrivas. 
 
Problemformulering 
 
Resandet mellan länder ökar allt mer och en stor del av resorna går till tropiska och 
subtropiska länder. Resor till dessa länder medför ibland oönskade hälsoproblem och 
vanligast bland dessa är diarrésjukdom. Många resenärer vänder sig till en 
vaccinationsmottagning eller vårdcentral för att få hjälp med råd och vaccinationer inför 
resan. Då turistdiarré brukar orsakas av förorenad mat och dryck förses resenären ofta med 
råd kring mat och dryck. De råd som idag ges är ofta av äldre datum och bristfälligt 
evidensbaserade. För att sjuksköterskor, som i sin yrkesverksamhet bedriver 
vaccinationsrådgivning, skall kunna ge adekvata, individuellt anpassade råd kring kost och 
vaccination behöver kunskapen inom området uppdateras och kopplas till gällande evidens.     
 
Syfte 
 
Syftet med litteraturstudien var att undersöka det vetenskapliga underlaget för att 
sjuksköterskor skall kunna ge evidensbaserade råd kring kosthållning och vaccination för att 
undvika turistdiarré. 
 
Metod 
Arbetet genomfördes som en litteraturstudie, med avsikt att kartlägga kunskapsläget inom valt 
problemområde. 
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Datainsamling 
Till att börja med genomfördes en inledande, orienterande litteratursökning. Syftet med denna 
var att undersöka om relevant litteratur fanns att tillgå inom området. Den skulle även ge 
tillräcklig information för att syftet skulle kunna preciseras och den egentliga 
litteratursökningen genomföras (Friberg, 2006). Den inledande litteratursökningen 
genomfördes i databaserna Cinahl, PubMed, Academic search Elite, SveMed+ samt The 
Cochrane Library. Vidare gjordes sökning av litteratur på Campusbiblioteket i Varberg. När 
syftet var preciserat bestämdes sökorden utifrån detta. Den egentliga litteratursökningen 
genomfördes huvudsakligen i Cinahl och PubMed. Cinahl valdes på grund av dess inriktning 
mot omvårdnad och PubMed på grund av inriktningen mot både medicin och omvårdnad. För 
att bredda sökningen utfördes även sökningar i Academic Search Elite, SveMed+ samt The 
Cochrane Library, men dessa sökningar tillförde inget nytt av relevans. Sökningen skedde 
systematiskt med hjälp av både MeSH-termer, Cinahl Headings och fritext. Inledningsvis 
söktes på enskilda termer respektive fritextord som var relevanta för syftet. Därefter 
kombinerades termerna/orden på många sätt för att ge ett så brett men samtidigt relevant 
sökresultat som möjligt. Utifrån dessa kombinationer gjordes sedan ytterligare kombinationer 
för att få ett sökresultat som mer exakt svarade mot syftet med litteraturstudien. De 
sökordskombinationer som ledde fram till resultatartiklarna finns presenterade i sökhistorik, 
tabell 1, bilaga A. Där redovisas även en del sökordskombinationer som inte har lett fram till 
resultatet. De tas med för att visa att de använts då de är relevanta för syftet. Dubletter 
redovisas inte i sökhistoriken. Sökorden presenteras i tabell 2, bilaga B. Även här visas en del 
sökord som inte har lett fram till resultatet, då de har relevans för sökningen relaterat till 
syftet. Artiklar som svarade mot syftet och var vetenskapliga inkluderades. Vid sökningen 
gjordes en första bedömning utifrån titlarna. Vissa titlar visade tydligt att artikeln inte alls var 
relevant för området och abstract lästes då inte. Reviewartiklar exkluderades också. I Cinahl 
gjordes inklusionskriteriet ”research article”. Samma avgränsning kunde inte göras i PubMed 
utan där gjordes vid läsning av abstracts och artiklar en kontroll av att de innehöll alla delar 
som en vetenskaplig artikel skall innehålla. Vid läsning av abstracts valdes de artiklar som 
föreföll motsvara syftet med litteraturstudien ut. Totalt lästes 143 abstracts. Av dessa valdes 
19 ut i urval ett. Ytterligare tre artiklar tillkom efter manuell sökning i referenslistor. Dessa 22 
artiklar lästes mer noggrant upprepade gånger och alla artiklarna kvalitetsgranskades enligt 
mall av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Sju av artiklarna valdes bort på grund av låg 
kvalitet, dålig koppling till syftet med litteraturstudien eller att de var delstudier av större 
studier som avsågs ingå i resultatet. En artikel valdes också bort på grund av att en metod som 
gav missvisande resultat använts.  En produktchef inom vaccintillverkning kontaktades för att 
ge sin syn på om någon studie misstats. Detta gav de 15 artiklar som slutligen ingick i 
resultatet. I referenslistan är dessa markerade med en asterisk. 

Databearbetning 
De 22 artiklar som valts ut i urval ett lästes noggrant igenom. För att få en överblick över 
materialet sammanställdes en artikelöversikt, se tabell 3, bilaga C. Som redovisats ovan föll 
sju av artiklarna så småningom bort. Kvarstod gjorde 15 artiklar. Artiklarna lästes upprepade 
gånger igenom. För varje artikels resultat skrevs stödord. Materialet reducerades. En kort 
sammanfattning av varje artikels resultat författades. Koncentrationen lades på de delar av 
resultatet som svarade mot syftet med föreliggande litteraturstudie. När detta var gjort 
sammanställdes dessa sammanfattningar. Artiklarnas resultat jämfördes med varandra. 
Likheter och skillnader urskiljdes. Kategorier utkristalliserades. Kategorier i resultatet blev 
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Kost, Vaccin och Riskfaktorer. En syntes av artiklarnas resultat gjordes under respektive 
kategori. Kategorierna blev till rubriker i resultatet. 
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Kost 
Ett samband påvisades mellan hur många kostmisstag som begicks under resan och risken för 
att drabbas av turistdiarré (Cabada, et al., 2006; Chongsuvivatwong, et al., 2009; Kozicki, 
Steffen, & Schar, 1985; Piyaphanee, et al., 2010; Rack, et al., 2005; Steffen, et al., 2004; 
Winer & Alkan, 2002). Även risken att insjukna i relation till olika födoämnen fanns studerad 
och värderad (Chongsuvivatwong, et al., 2009; Kozicki, et al., 1985; Mattila, Siitonen, 
Kyronseppa, Simula, & Peltola, 1995; Pitzurra, Steffen, Tschopp, & Mutsch, 2010; 
Piyaphanee, et al., 2010). För viss mat och dryck fanns det dokumenterat en ökad risk att 
insjukna efter förtäring. Kozicki, et al. (1985) visade att det var riskfyllt att äta råbiff, råa 
ostron, smörgås med bland annat sallad som pålägg, puddingar, dricka vatten på flaska eller 
kall mjölk samt att ta isbitar i glaset. Specifikt i Sydostasien visades på risken med isbitar 
(Chongsuvivatwong, et al., 2009; Piyaphanee, et al., 2010). Kranvatten, å andra sidan, visade 
sig vara skyddande (Chongsuvivatwong, et al., 2009), alltså minska risken för diarré. Risken 
var också mindre om vattnet intogs dagligen jämfört med om det bara dracks sporadiskt 
(ibid.). När Rack, et al. (2005) såg till varje land för sig var Indien det enda land där de kunde 
se ett klart samband mellan hur kostrekommendationerna följdes och hur stor risken var för 
att insjukna. Risken för sjukdom var dubbelt så stor för de som inte följde 
rekommendationerna. Detta resultat motsades av fynden hos Hillel och Potasman (2005) som 
specifikt studerade långtidsresenärer i Indien. De kunde inte se något samband mellan 
följsamhet med WHO´s kostrekommendationer och hur lång tid av resan som tillbringades 
med diarré. Kenya var ett av länderna som ingick i en annan global studie (Steffen, et al., 
2004) där säkra samband mellan kost och diarré inte kunde påvisas på totalmaterialet. I Kenya 
kunde dock ett statistiskt säkerställt samband ses mellan kost och diarré.  

Kontrasterande fynd i litteraturen påvisade att det inte fanns något samband mellan hur många 
kostmisstag som begicks och risken för diarrésjukdom (Hillel & Potasman, 2005; Mattila, et 
al., 1995; Pitzurra, et al., 2010). Författarna som enligt ovan kunde se samband mellan 
is/vatten och diarré (Chongsuvivatwong, et al., 2009; Piyaphanee, et al., 2010) kunde inte se 
ett liknande samband för övriga födoämnen. Tesen att det inte spelar någon roll vad man äter 
styrktes även av Steffen, et al. (2004). I Indien, Jamaica och Brasilien såg de ett svagt 
samband mellan kostmisstag och turistdiarré, men inte statistiskt säkerställt. I en annan global 
studie (Rack, et al., 2005) sågs inget samband när de tog hela studiepopulationen i beräkning.  

Huruvida intaget av alkohol påverkar risken för att drabbas av turistdiarré undersöktes också. 
Resultaten har dock varit motsägelsefulla. Steffen, et al. (2004) visade att när fria drinkar 
ingick på hotellet ökade incidensen av turistdiarré, medan Pitzurra, et al. (2010) visade på att 
intaget av alkohol inte hade någon inverkan.  
 
Det fanns visst stöd för att resenärer som åt på hotellet i lägre grad insjuknade i turistdiarré 
(Chongsuvivatwong, et al., 2009; Steffen, et al., 2004). Steffen, et al. (2004) som gjorde en 
global studie, visade dock på olika resultat på sina olika studieorter. I Goa, Indien, visade det 
sig vara signifikant fördelaktigt att inta alla sina måltider på hotell. I Mombasa, Kenya, var 
det däremot en klar riskfaktor att äta alla målen på hotellet och bättre ju fler måltider som 
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intogs utanför detsamma. Att själv tillaga sin mat minskade signifikant risken för turistdiarré 
bland resenärer (Mattila, et al., 1995; Pitzurra, et al., 2010). 
 
Det påvisades i flera studier att de som sökt råd före resan i större utsträckning insjuknat i 
diarrésjukdom under resan (Cabada, et al., 2006; Steffen, et al., 2004). Även Piyaphanee, et 
al. (2010) visade på detta samband, men sambandet var dock inte statistiskt säkerställt. 
Följsamheten med de kostråd som generellt ges var dock låg (Cabada, et al., 2006; Hillel & 
Potasman, 2005; Kozicki, et al., 1985; Mattila, et al., 1995; Piyaphanee, et al., 2010; Rack, et 
al., 2005; Steffen, et al., 2004). Att endast 1-2 % av studiedeltagarna följde kostråden strikt 
visades i flera studier (Cabada, et al., 2006; Kozicki, et al., 1985). I Indien följde betydligt fler 
än genomsnittet, 50 %, kostråden (Rack, et al., 2005; Steffen, et al., 2004). Samma resultat 
sågs i Kenya (Steffen, et al., 2004). Risken att drabbas av turistdiarré har visat sig vara störst 
på Indiska subkontinenten och i centrala och västra Afrika (Pitzurra, et al., 2010; Rack, et al., 
2005; Steffen, et al., 2004; Torrell, Aumatell, Ramos, Mestre, & Salas, 2009). Pitzurra, et al. 
(2010) visade dock på lika stor risk i Karibien. 
 
Vaccin 
Ett oralt avdödat koleravaccin, Whole Cell/recombinant B Subunit choleravaccine (WC/rBS), 
har visat effekt även mot värmelabilt toxinproducerande ETEC (LT-ETEC) (Clemens, et al., 
1988; Lopez-Gigosos, Garcia-Fortea, Reina-Dona, & Plaza-Martin, 2007; Peltola, et al., 
1991; Sack, et al., 2007; Torrell, et al., 2009). 
 
Vaccinet skyddar framför allt mot svårare fall av LT-ETEC. Bland resenärer i Guatemala och 
Mexico visade Sack, et al. (2007) att vaccinet hade statistiskt säkerställt skydd mot svårare 
fall av diarré orsakad av LT-ETEC. När de tittade på skyddet mot LT-ETEC-orsakad diarré 
av alla svårighetsgrader var det däremot inte statistiskt signifikant. Även i Bangladesh visades 
på skillnad i effekt mot mild och svår sjukdom (Clemens, et al., 1988). Efter två doser vaccin 
var, under de första tre månaderna, skyddet mot svår LT-ETEC-orsakad diarré dubbelt så stort 
som skyddet mot mild sjukdom. Den totala skyddande effekten mot diarré orsakad av LT-
ETEC beräknades till 73 %. Den absoluta riskreduktionen angavs inte. 
 
På andra håll i litteraturen tittade författarna inte specifikt på diarré orsakad av ETEC eller 
LT-ETEC, utan på hur stor effekt vaccinet hade på turistdiarré oavsett smittämne (Lopez-
Gigosos, et al., 2007; Torrell, et al., 2009). En del undersökte effekten dels på LT-ETEC, dels 
på turistdiarré generellt (Peltola, et al., 1991; Sack, et al., 2007). En absolut riskreduktion 
kunde ses, men storleken på den varierade. I Guatemala och Mexico visade Sack, et al. (2007) 
på en minskning av turistdiarré, men minskningen var inte statistiskt säkerställd. Torrell, et al. 
(2009) visade på 22,3 % absolut riskreduktion. Detta innebär att cirka 5 personer skulle 
behöva behandlas för att en skulle slippa insjukna. Liknande effekt visade även Lopez-
Gigosos, et al. (2007), som beräknade en absolut riskreduktion på 17 %. 6 personer behövde 
således behandlas för att förhindra att en resenär drabbades. En mer blygsam effekt påvisades 
bland finska resenärer i Marocco (Peltola, et al., 1991). Där utlästes en absolut riskreduktion 
på 7 %. 
 
Förutom att färre vaccinerade personer insjuknade i turistdiarré kunde även noteras att de som 
insjuknade var sjuka signifikant kortare tid och hade signifikant färre dagar med begränsad 
aktivitet på grund av diarrén (Lopez-Gigosos, et al., 2007; Torrell, et al., 2009). Upplevelsen 
av diarréns svårighetsgrad skiljde sig dock, enligt Lopez-Gigosos, et al. (2007), inte mellan 
grupperna. 
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Vissa studier spände över flera världsdelar (Lopez-Gigosos, et al., 2007; Torrell, et al., 2009) 
medan andra utfördes i ett begränsat område (Clemens, et al., 1988; Peltola, et al., 1991; Sack, 
et al., 2007). Torrell, et al. (2009) studerade personer som reste till Afrika, Indien, 
Latinamerika och Asien (förutom Indien). De noterade att när incidensen av diarré jämförts 
bland vaccinerade och icke vaccinerade mot destination förblev skillnaden statistiskt 
säkerställd för alla destinationer utom Asien. Högsta skyddande effekt sågs i Latinamerika. 
 
Vaccinet visade sig ha större effekt på unga vuxna (<30 år). Resultatet i studien gjord av 
Lopez-Gigosos, et al. (2007), som noterade en absolut riskreduktion på 17 %, visade att 
effekten var olika stor i olika åldersgrupper. Störst var effekten på personer i åldersgruppen 
15-30 år. I gruppen 30-45 år sågs inte någon statistiskt säkerställd skillnad mellan vaccinerade 
och icke vaccinerade. Den studie (Torrell, et al., 2009) som uppvisade de högsta siffrorna av 
absolut riskreduktion inkluderade endast unga (18-30 år) högrisk-resenärer.  
 
Riskfaktorer  
 
I en del studier befanns olika faktorer, förutom viss mat och dryck, korrelera med förhöjd risk 
att insjukna i turistdiarré. 
 
Lägre ålder, oftast definierat som unga vuxna eller ålder <30-35 år, visade sig vara en faktor 
som signifikant ökade risken för turistdiarré (Cabada, et al., 2006; Pitzurra, et al., 2010; Rack, 
et al., 2005; Steffen, et al., 2004; Winer & Alkan, 2002). I de fall då risken för olika åldrar var 
närmare specificerad (Pitzurra, et al., 2010; Steffen, et al., 2004) visade sig risken vara lägst 
för personer >55-60 år. Andra författare kunde dock inte visa på ett samband mellan ålder och 
risken för att drabbas av turistdiarré (Chongsuvivatwong, et al., 2009; Hillel & Potasman, 
2005; Piyaphanee, et al., 2010).   
                                                                                                                                                    
Ett annat fynd gällde resans duration. Längre restid kunde öka incidensen av diarré (Pitzurra, 
et al., 2010; Piyaphanee, et al., 2010; Rack, et al., 2005; Steffen, et al., 2004; Winer & Alkan, 
2002). Enligt Steffen, et al. (2004) ökade risken fram till dag 12 eller 14, för att därefter 
minska. Chongsuvivatwong, et al. (2009) uttryckte att med tid i landet minskade risken för 
diarré, utan att specificera hur lång tid som avsågs. Andra författare (Cabada, et al., 2006; 
Hillel & Potasman, 2005; Mattila, et al., 1995) kunde inte alls påvisa något samband mellan 
reslängd och incidensen av diarré. 
                                                                                                                                                   
Vissa nationaliteter visade sig löpa högre risk än andra för att ådra sig turistdiarré. I Thailand 
insjuknade resenärer från Australien och Nya Zeeland i betydligt högre grad än andra 
(Chongsuvivatwong, et al., 2009). I Peru (Cabada, et al., 2006) visade det sig att resenärer 
från USA löpte en större risk, medan Steffen, et al. (2004) såg att medborgare i Storbritannien 
globalt sett insjuknade i turistdiarré signifikant oftare än andra nationaliteter. 
                                                                                                                                                
Någon skillnad i hur ofta män respektive kvinnor insjuknade i turistdiarré kunde i flertalet fall 
inte påvisas (Hillel & Potasman, 2005; Pitzurra, et al., 2010; Piyaphanee, et al., 2010; Rack, et 
al., 2005; Steffen, et al., 2004). Chongsuvivatwong, et al. (2009) såg emellertid att kvinnor 
oftare drabbades.  
                                                                                                                                                  
Olika mediciner har visat sig korrelera med större risk för att insjukna i turistdiarré. Cabada, 
et al. (2006) visade på en ökad risk för resenärer som åt antibiotikaprofylax eller tagit 
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koleravaccin, medan Pitzurra, et al. (2010) såg att de som medicinerade för psykiatrisk 
sjukdom (främst depression) insjuknade i högre grad. En förhöjd risk noterades även hos 
personer med allergisk astma (ibid.).    
                                                                                                                                                          
Det fanns dokumenterat att risken för att drabbas av turistdiarré var större för turister än för de 
som reste i tjänsten (Steffen, et al., 2004). Samma fenomen kunde inte styrkas på annat håll 
(Chongsuvivatwong, et al., 2009).  
 
Att tidigare ha drabbats av turistdiarré visade sig vara en nackdel i sammanhanget (Cabada, et 
al., 2006; Pitzurra, et al., 2010) medan det verkade skyddande att de senaste sex månaderna ha 
vistats i ett tropiskt land (Steffen, et al., 2004).  
                                                                                                                                                     
Steffen, et al. (2004) visade även att risken att drabbas var lägre vintertid/under monsunen. 
Detta samband sågs både i Indien och på Jamaica. Andra som studerade frågan om 
säsongsvariation, dels i Thailand (Chongsuvivatwong, et al., 2009), dels globalt (Pitzurra, et 
al., 2010) kunde inte se någon skillnad under året.   
                                                                                                                                              
Diskussion 

Metoddiskussion 
Sökningarna efter resultatartiklar till föreliggande litteraturstudie var omfattande. Ett stort 
antal sökord, som ansågs relevanta i relation till syftet, användes. Sökningarna skedde 
systematiskt, vilket beskrivits närmare under Metod. Mycket arbete lades ned på att finna 
söktermer (både MeSH, Cinahl Headings och fritext) som skulle täcka in alla relevanta 
artiklar inom en rimlig tidsperiod. Sökningarna pågick under en intensiv period, men efter 
denna även parallellt med skrivandet. Nya termer, trunkeringar och sökordskombinationer 
provades allteftersom, för att nå förvissning om att inga relevanta artiklar missats. 
Sökningarna pågick huvudsakligen i Cinahl och PubMed, vilka hade en relevant inriktning för 
syftet, men breddades till att även innefatta Academic Search Elite, The Cochrane Library och 
SveMed+. Allt detta sammantaget får anses vara en styrka med studien. Det fanns gott om 
reviewartiklar på området men färre originalartiklar. För att få tillräcklig bredd och 
omfattning på materialet sattes tidsgränsen 1992-2012. Detta kan ses både som en styrka och 
en svaghet. Styrkan var att så mycket relevant material som möjligt kunde fångas in, 
svagheten att en del material blev ganska gammalt. Artiklarna som kom att ingå i resultatet 
ansågs ändå relevanta, då både kostråden och vaccinet har varit desamma under lång tid. 
Antalet artiklar om vaccinets effekt på turistdiarré var begränsade, vilket får anses vara en 
svaghet. Det bästa av situationen gjordes genom att utöka sökningarna till att innefatta 
material även från åren 1982-1992. En produktchef inom vaccintillverkning kontaktades 
också för att ge sin syn på om några studier hade missats, vilket stärkte förvissningen om att 
allt material fångats in.  

Resultatartiklarnas ursprungsland var: Bangladesh, Finland (2 artiklar), Israel (2 artiklar), 
Peru, Schweiz (3 artiklar), Spanien (2 artiklar), Thailand (2 artiklar), Tyskland och USA. 
Eftersom det handlar om resor så var destinationerna ofta inte desamma som studiernas 
ursprungsländer. En av de israeliska studierna utspelade sig i Indien, de två finska i Marocko, 
den amerikanska i Guatemala/Mexico och sju av studierna var globala. Det kan anses vara en 
styrka att studierna är bedrivna på många olika håll, då panoramat av tarmpatogener ser något 
olika ut på olika håll. Det hade varit intressant att ha svenska studier med i resultatet men inga 
sådana kunde uppbringas. Studierna bedrevs dock bland populationer med liknande 
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förutsättningar som vi har i Sverige, kostråden verkar vara desamma och så även vaccinet. 
Svenska forskare deltog dessutom i flera av studierna (Clemens, et al., 1988; Sack, et al., 
2007).  

Resultatartiklarna var uteslutande kvantitativa. Inga kvalitativa studier fanns vid sökningarna. 
Detta sågs varken som en svaghet eller en styrka, men den kvantitativa metoden föreföll 
kunna uppfylla syftet. Det kunde dock ha varit intressant med kvalitativa studier som gav en 
inblick i hur resenärer tänker kring de råd som ges och hur de skall förhålla sig till dem. 

 Artiklarna bearbetades till att börja med genom upprepad läsning, sammanställning av 
artikelöversikt och en kvalitetsgranskning av varje artikel. Detta gav en värdefull kontroll av 
dels artiklarnas kvalitet, dels att de svarade mot syftet med studien. Som beskrivits under 
Metod skrevs stödord och sammanfattningar för varje artikel innan en jämförelse mellan dem 
påbörjades. Allt gick systematiskt till väga, vilket borgade för att inga resultat relevanta för 
syftet förbisågs. Kategorierna ”Kost” respektive ”Vaccin” utkristalliserades i ett tidigt skede. 
Kategorin ”Riskfaktorer” tillkom senare. Texten därunder befann sig tidigare under ”Kost” 
och hade då en annan rubrik, men hörde inte riktigt hemma där. Texten omarbetades, 
utökades och blev en egen kategori. Bearbetningen kunde säkert ha gått till på annat vis och 
kategorierna/rubrikerna kunde ha sett annorlunda ut. Resultatet är dock en saklig 
sammanställning av studierna och borde därför ha haft samma innebörd även med en annan 
bearbetningsmetod. Artiklarna som handlade om vaccin behandlade inte riskfaktorer. Av de 
övriga artiklarna handlade de flesta inte enbart om kost utan även om andra riskfaktorer för 
turistdiarré. Detta kan ses som en svaghet, då en inriktning på bara kost och kostrådens 
betydelse kunde ha gett en mer djuplodande kunskap inom detta område. Å andra sidan 
framkom andra intressanta och värdefulla aspekter som annars inte skulle ha gjort det. De 
presenterades under kategorin ”Riskfaktorer”.    

Resultatdiskussion    
Litteraturstudiens resultat baserades på 15 vetenskapliga artiklar. Artiklarna 
kvalitetsgranskades med hjälp av ett protokoll för kvalitetsbedömning sammanställt av 
Willman, et al. (2011). Protokollet fick modifieras något för att passa de olika typerna av 
studier. En del av frågorna ansågs endast relevanta vid bedömning av randomiserade, 
kontrollerade studier. De frågorna bortsågs från när andra typer av studier skulle granskas. 
Efter att protokollet fyllts i gjordes en sammantagen bedömning av studiens kvalitet. 
Kvalitetsindelningen i studier med låg, medel respektive hög kvalitet blir något godtycklig då 
det inte finns standardiserat vad kriteriet är för respektive kvalitetsklass. Detta får ses som en 
svaghet. Sex av artiklarna bedömdes ha hög kvalitet, nio stycken bedömdes ha en kvalitet som 
var medelgod. Studier som var väl beskrivna avseende metod, urval, bortfall, hade en metod 
lämplig till syftet och ej för stort bortfall kunde klassas som högkvalitativa om inget annat 
talade emot det. Anledningar till att artiklar hamnade i medelklassen var bland annat stort 
bortfall, bristfällig redovisning av bortfallet eller att resenärerna kontaktats förhållandevis 
lång tid efter resan. De artiklar som bedömdes ha låg kvalitet valdes bort och kom således inte 
att ingå i resultatet, vilket får anses stärka dess trovärdighet. En av artiklarna (Kozicki, et al., 
1985) hade ett mycket stort bortfall (69,3 %) och var dessutom gammal men inkluderades 
ändå. Det var en prospektiv studie som detaljerat undersökte olika matvarors eventuella 
inverkan på risken att drabbas av turistdiarré. I många av de andra studierna som lästs har 
hänvisats till denna studie, som bedömts som värdefull bland annat på grund av att den var 
prospektiv (Hillel & Potasman, 2005; Mattila, et al., 1995; Pitzurra, et al., 2010; Piyaphanee, 
et al., 2010; Rack, et al., 2005; Winer & Alkan, 2002). Författarna själva ansåg att bortfallet 
var alltför stort, men att det kan vara svårt att motivera fler turister att lägga ner så pass 
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mycket tid som denna omfattande och detaljerade studie ändå krävde. En annan studie 
(Peltola, et al., 1991) med stort bortfall från urvalet (63 %) inkluderades också. Det var en 
randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad vaccinstudie, publicerad i Lancet 1991 där 
2223 resenärer inbjöds att delta. Studien inkluderades tack vare att den var väl beskriven, 
föreföll noggrant genomförd, och att bortfallet skedde före resan. Artiklarnas urval varierade 
mellan 114 och 89596 personer. Studierna var relativt stora, en del till och med mycket stora, 
vilket talar för en större generaliserbarhet. Bortfallet, som på sina håll var stort, får dock tas i 
beaktande. Urvalet i artiklarna beskrevs väl, bortfallet var i några artiklar svårt att utläsa. En 
analys av bortfallet förekom ingenstans i materialet vilket var en svaghet. En annan svaghet, 
som även var förvånande, var att endast nio av artiklarna redovisade ett etiskt godkännande; 
se bilaga C. Speciellt förvånande var att flera av vaccinstudierna inte redovisade ett etiskt 
godkännande, vilket de rimligen borde ha föregåtts av enligt god forskningsetik (Willman, et 
al., 2011). I en artikel (Clemens, et al., 1988), hänvisades i metoddelen till en tidigare 
publikation som gjorts som en del av samma studie och det är möjligt att man där hade kunnat 
läsa om ett eventuellt etiskt godkännande. Något etiskt resonemang återfanns inte i någon av 
artiklarna, vilket kunde ha varit intressant i något fall men kanske inte i alla.  

En stor vaccinstudie (Clemens, et al., 1988) genomfördes bara på kvinnor och barn, denna var 
en del av en större studie. Varför endast kvinnor och barn ingick framgick inte, vilket hade 
varit intressant att veta. I de andra vaccinstudierna ingick lika delar män och kvinnor och 
någon skillnad på vaccinets effekt kunde inte ses mellan könen. Även de andra studierna 
innefattade ungefär lika stor del kvinnor som män. 

Litteraturen gav motstridiga svar på frågan om kostrådens betydelse för risken att insjukna i 
turistdiarré. Vissa studier (Cabada, et al., 2006; Chongsuvivatwong, et al., 2009; Kozicki, et 
al., 1985; Piyaphanee, et al., 2010; Rack, et al., 2005; Steffen, et al., 2004; Winer & Alkan, 
2002) visade på ett samband medan andra inte kunde se något sådant (Hillel & Potasman, 
2005; Mattila, et al., 1995; Pitzurra, et al., 2010). I de fall som enskilda födoämnen studerades 
för detta samband var det endast för isbitar som fler än en studie kunde se en förhöjd risk 
(Chongsuvivatwong, et al., 2009; Kozicki, et al., 1985; Piyaphanee, et al., 2010). Att sedan 
läsa att kranvatten skulle minska risken för att insjukna i diarré (Chongsuvivatwong, et al., 
2009) och vatten på flaska utgöra en ökad risk (Kozicki, et al., 1985) gjorde det svårt att förstå 
sambanden. Studien som visade på att kranvatten var skyddande (Chongsuvivatwong, et al., 
2009) utfördes i Phuket och Chang Mai, Thailand. Författarna framförde i sin diskussion en 
teori om vad detta berodde på. Kontamination av vattnet antogs ske i perifera vattenledningar 
som läckte. Där var trycket lägre och risken större för kontamination. De flesta hotellen i de 
studerade områdena hade sin vattenförsörjning direkt kopplad till huvudvattenledningarna i 
respektive stad. Där var vattentrycket högt och risken för kontamination således lägre. Det 
låter som en rimlig förklaring, men förklarar ändå inte varför risken blev lägre än vid köp av 
vatten på flaska. En trolig förklaring är att vattenflaskorna inte var förseglade och fyllda med 
kontaminerat vatten.  

Varför resultaten skilde sig åt i övrigt är värt att fundera över. Kan det ha någon betydelse om 
studierna är prospektiva eller inte? En studie som är prospektiv, där resenären under resans 
gång fyller i vad de äter och dricker, skulle kunna ge ett annorlunda resultat än en studie där 
uppgifterna inhämtas i efterhand. I föreliggande arbete var tre (Kozicki, et al., 1985; Mattila, 
et al., 1995; Pitzurra, et al., 2010) av de tio studierna som behandlade kost prospektiva. 
Endast en av dessa (Kozicki, et al., 1985) kunde påvisa ett statistiskt säkerställt samband 
mellan vad resenärerna åt och risken för turistdiarré. De övriga (Mattila, et al., 1995; Pitzurra, 
et al., 2010) kunde endast visa att risken var mindre om maten tillagades privat. Av de sju 
studierna där enkäter fylldes i antingen efter resan eller i samband med hemresan kunde en av 
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studierna (Hillel & Potasman, 2005) inte påvisa något samband mellan kost och diarré. Två 
studier (Rack, et al., 2005; Steffen, et al., 2004) kunde visa på samband på vissa av sina 
studieorter men inte på totalmaterialet. Två av de retrospektiva studierna (Cabada, et al., 
2006; Winer & Alkan, 2002) kunde påvisa ett samband och en av dem kunde visa på samband 
endast vid inmundigande av isbitar (Piyaphanee, et al., 2010). Slutligen kunde en studie 
(Chongsuvivatwong, et al., 2009) visa på ökad risk vid intag av is och minskad risk om 
kranvatten dracks. Nu var endast tre av studierna prospektiva, vilket gör det svårt att dra några 
säkra slutsatser. Kontentan av jämförelsen i detta arbete får ändå bli att huruvida studien var 
prospektiv eller ej inte avgjorde resultatet.  

Vissa studier (Chongsuvivatwong, et al., 2009; Kozicki, et al., 1985; Mattila, et al., 1995; 
Pitzurra, et al., 2010; Piyaphanee, et al., 2010) specificerade risken för intag av enskilda 
födoämnen. Antalet specificerade födoämnen varierade mellan 2 och 40, medianvärdet var 6. 
Om antalet specifikt studerade födoämnen hade varit högre hos de studier som hade få vore 
det tänkbart att enskilda födoämnen som utgör en förhöjd risk hade kunnat identifieras. 
Detsamma gäller de studier (Cabada, et al., 2006; Hillel & Potasman, 2005; Rack, et al., 2005; 
Steffen, et al., 2004; Winer & Alkan, 2002) som tittat på sambandet mellan antalet 
kostmisstag och risken för diarré utan att specificera vilken mat/dryck som eventuellt utgjorde 
en ökad risk. Om de hade tittat på enskilda födoämnen är det möjligt att vissa födoämnen 
hade visat sig mer riskfyllda att inta. Detta oavsett vilket resultat totalmaterialet hade visat på. 
Då de kostrekommendationer som generellt ges har visat sig svåra att efterleva (Cabada, et 
al., 2006; Hillel & Potasman, 2005; Kozicki, et al., 1985; Mattila, et al., 1995; Piyaphanee, et 
al., 2010; Rack, et al., 2005; Steffen, et al., 2004) vore det värdefullt att kunna urskilja några 
få födoämnen för vilka fler än en studie har kunnat påvisa en ökad risk.  

Det kunde inte entydigt påvisas huruvida det var fördelaktigt eller ej att inta måltiderna på sitt 
hotell (Chongsuvivatwong, et al., 2009; Steffen, et al., 2004). Att resultaten här var olika 
torde bero på skillnader i hotellpersonalens kosthantering. Denna teori finner stöd hos Ashley, 
et al. (2004). Deras interventionsstudie visade på betydelsen av hotellpersonalens kunskap om 
kost- och avfallshygien. Shlim (2005b) som varit verksam i Nepal under ett antal år gjorde en 
undersökning bland restauranger i Kathmandu, Nepal. Han rapporterade en mängd brister i 
hygien och kosthantering, mycket beroende på de enkla omständigheterna. Det fanns inte 
handfat för personalen att tvätta sig i efter toalettbesök och skärbrädor diskades inte mellan 
användning till rått kött och grönsaker. I kylskåpen, som dessutom ofta stod utan 
strömförsörjning, fanns otillräcklig plats, varför tillagad mat ofta förvarades i rumstemperatur. 
Med resultatet av denna samt föregående studie (Ashley, et al., 2004) i bakhuvudet är det lätt 
att förstå att insatsen som resenären kan göra för att skydda sig själv mot tarmbakterier är 
begränsad och ofta otillräcklig. Den som under resan tillagar sin egen mat har betydligt större 
kontroll över vad som inmundigas. I praktiken har resenären ofta inte den möjligheten utan är 
utelämnad till restaurangerna och deras kosthygien. Detta skulle även förklara varför 
resultaten studierna emellan var så olika. Om resenärens val av kost endast utgör en liten del 
av skillnaden i mängden tarmpatogener som förtärs så blir resultaten snarare en spegling av 
var resenären har ätit och inte vad.  

Shlim (2005a), som försökte klarlägga om det fanns ett samband mellan resenärers följsamhet 
med de generella kostråden och risken för diarré, gick igenom åtta studier på området, varav 
fem var från 1970- och 1980-talen. Endast en av studierna som ingick i hans artikel kunde 
visa på ett sådant samband. Detta var studien av Kozicki, et al. (1985), som även ingick i 
resultatet i föreliggande arbete. Han konstaterade att trots att upprepade studier inte kunnat 
styrka teorin att viss föda är förknippad med förhöjd risk så förhärskar ännu tron att så är 
fallet. Med tanke på hur få studier som fanns på området och hur motsägelsefulla resultaten 
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är, skulle det vara värdefullt med ytterligare studier. DuPont, et al. (2009) som bland annat 
försökte klarlägga tillgänglig evidens för ett eventuellt samband mellan kostval och 
turistdiarré, kom även de till slutsatsen att informationen som finns är oklar och att fler studier 
på ämnet behövs.  

Att risken för turistdiarré var större för de som sökt råd före resan (Cabada, et al., 2006; 
Steffen, et al., 2004) kan verka förvånande. Detta skulle kunna bero på att de som har en 
känslig mage och därför ofta drabbas av diarré söker råd i större utsträckning (ibid.).  

Om resultatet hos artiklarna som rörde kost skilde sig åt och var svåra att dra generella 
slutsatser från, så var det något lättare med artiklarna som gällde vaccin. Alla de som 
studerade vaccinets effekt på diarré orsakad av LT-ETEC (Clemens, et al., 1988; Peltola, et 
al., 1991; Sack, et al., 2007) kunde se en effekt av vaccinet. I de fall som effekten på 
turistdiarré oavsett smittämne studerades (Lopez-Gigosos, et al., 2007; Peltola, et al., 1991; 
Sack, et al., 2007; Torrell, et al., 2009) sågs en statistiskt säkerställd effekt i tre av fyra 
studier. Effekten var dock olika stor i olika studier. Vaccinet skyddar mot diarré orsakad av 
kolera och ETEC. Kolera har visat sig vara en ovanligare orsak till turistdiarré, medan ETEC 
står för en betydande andel fall (Jiang, et al., 2002). Förekomsten av ETEC har visat sig 
variera mellan olika områden i världen (ibid.). Detta torde vara en möjlig förklaring till att 
vaccinet har visat olika stor effekt i olika studier. Ålder visade sig också vara en möjlig orsak 
till skillnader i resultaten. Lopez-Gigosos, et al. (2007)visade att vaccinet hade störst effekt på 
personer <30 år. Detta kan även finna stöd i det faktum att den studie (Torrell, et al., 2009) 
som påvisade störst riskreduktion endast inkluderade unga personer. En av studierna (Sack, et 
al., 2007) har finansierats av vaccintillverkaren, vilket kan vara bra att ha i åtanke vid läsning. 
Ett nytt vaccin mot LT-ETEC är under prövning (Frech, et al., 2008). Vaccinet administreras 
genom ett plåster. Två plåster tas före resan. En randomiserad, dubbel-blind, 
placebokontrollerad fältstudie som utfördes 2008 i Guatemala och Mexico visade på god 
effekt mot moderat till svår diarré orsakad av ETEC (ibid.) Flera fördelar kan ses med ett 
framtida användande av ett sådant plåster. Det vore enkelt att administrera och biverkningarna 
har visat sig vara milda, vanligast var klåda och utslag. Fler och större studier väntar (ibid.). 

I resultatet har riskfaktorer framkommit som kan ha betydelse vid rådgivningen och de 
påminner om att det alltid är en individuell bedömning som måste göras och att varken 
resenärerna eller resorna ser likadana ut. De mest tydliga fynden vad gäller riskfaktorer var de 
gällande att yngre oftare drabbades samt att resans duration hade betydelse för risken att 
insjukna i turistdiarré. Huruvida ungas större aptit och äventyrligare val av matställen skulle 
påverka insjuknanderisken har diskuterats (Steffen, et al., 2004), men inte gett hela 
förklaringen, då åldersrelaterade skillnader kvarstått även när alla ätit på samma ställe. Att 
längre duration av resan är korrelerat till högre risk att insjukna i turistdiarré (Pitzurra, et al., 
2010; Piyaphanee, et al., 2010; Rack, et al., 2005; Steffen, et al., 2004; Winer & Alkan, 2002) 
förefaller rimligt. Med extra tid på destinationen ökar risken att få i sig olämpliga 
tarmpatogener. Att risken sedan efter en tid (Chongsuvivatwong, et al., 2009; Steffen, et al., 
2004) minskar kan förklaras med att kroppen då hunnit bygga upp ett visst försvar mot de 
tarmpatogener som den utsatts för. 

I syftet med studien beskrevs att det vetenskapliga underlaget skulle undersökas för att 
sjuksköterskor skulle kunna ge evidensbaserade råd kring kost och vaccin för att undvika 
turistdiarré. Under sökningarna efter resultatartiklar lades möda ner på att finna relevanta 
artiklar kopplade till sjuksköterskors rådgivning inom resemedicin. Inga sådana artiklar fanns, 
varför sjuksköterskor inte finns nämnda i resultatet. Allt material i resultatet är trots detta 
relevant för en sjuksköterska som bedriver vaccinationsrådgivning. Med hjälp av de guider 
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(1177, 2012; Reserådet, 2012; VaccinationsGuiden, 2012) som finns att tillgå skall en 
individuell plan för varje resenär upprättas. Hur kan då en sjuksköterska i 
rådgivningssituationen förhålla sig till de resultat som i föreliggande arbete framkommit? 
Som nämnts ovan var resultaten gällande kostrådens betydelse motsägelsefulla. Vissa 
rekommendationer skulle dock kunna utmynna härur. Att resenären själv tillagar maten har 
visat sig minska risken för att insjukna i turistdiarré (Mattila, et al., 1995; Pitzurra, et al., 
2010). Risken med att ta isbitar i glaset har dokumenterats på flera håll (Chongsuvivatwong, 
et al., 2009; Kozicki, et al., 1985; Piyaphanee, et al., 2010) och is skulle därmed kunna vara 
lämpligt att undvika, framför allt i Sydostasien (Chongsuvivatwong, et al., 2009; 
Watcharapong, et al., 2010). Resor till Indien samt centrala och västra Afrika har visat sig 
medföra störst risk för turistdiarré (Pitzurra, et al., 2010; Rack, et al., 2005; Steffen, et al., 
2004; Torrell, et al., 2009). Kanske kan det där vara på sin plats med lite extra försiktighet. 
Med tanke på vad som nämnts ovan om större risk för de som är unga och för de som skall 
resa under längre tid, kan det vara värt att lägga lite extra tid på rådgivning till dessa grupper, 
liksom de som ofta drabbas av turistdiarré (Cabada, et al., 2006; Pitzurra, et al., 2010). Även 
övriga resenärer kan lämpligen informeras om kostråden och vad som framkommit om deras 
effektivitet, så att resenären själv kan följa dem efter sunt förnuft. Vad gäller vaccinet mot 
ETEC/kolera så har det visat effekt (Clemens, et al., 1988; Lopez-Gigosos, et al., 2007; 
Peltola, et al., 1991; Sack, et al., 2007; Torrell, et al., 2009). Många resenärer känner till 
vaccinet och efterfrågar det. Det kan utgöra ett dilemma, då vaccinet i Sverige inte längre är 
registrerat för användning mot ETEC (1177, 2011) och effekten som setts är begränsad 
(ibid.). Torrell, et al. (2009) såg ingen statistiskt säkerställd effekt i Asien, dit många av våra 
resenärer beger sig. Det skulle vara intressant med studier som närmare undersökte vaccinets 
effekt i olika områden, för att bättre kunna råda resenärerna. Kanske kan vaccinet i högre grad 
vara befogat till vissa riskgrupper, enligt ovan, och till de som riskerar att drabbas extra hårt 
av diarré, till exempel rullstolsburna.  

Konklusion 
Litteraturen gav motstridiga svar på frågan om kostrådens betydelse för att minska risken för 
att insjukna i turistdiarré. I de fall som risken med enskilda födoämnen studerades var isbitar 
det födoämne som i flest studier påvisades utgöra en förhöjd risk. Ville resenären vara extra 
försiktig så visade det sig fördelaktigt att tillaga sin egen mat. Överlag sågs en låg följsamhet 
med de kostråd som generellt ges. Risken för att drabbas av turistdiarré visade sig störst i 
Indien samt centrala och västra Afrika. Det framkom också att unga vuxna insjuknade i högre 
grad och risken ökade med resans duration. Vaccin mot kolera har även visat en viss effekt 
mot diarré orsakad av LT-ETEC. Den absoluta riskreduktionen på turistdiarré varierade i 
studierna mellan 7 och 22 %. Skyddet var störst mot svårare former och de som ändå 
insjuknade var sjuka kortare tid. Vaccinets effekt varierade i olika områden och var störst hos 
unga vuxna. Sjuksköterskan på en vaccinationsmottagning kan väga in framkommet resultat, 
inklusive riskfaktorer, i sin bedömning vid det rådgivande samtalet. 

Implikation 
Det behövs ytterligare studier på kostrådens betydelse för att förebygga turistdiarré. Då 
kostråden har visat sig svåra att följa vore det värdefullt om enskilda födoämnen studerades 
mer specifikt. Extra riskfyllda födoämnen skulle kunna urskiljas som lämpliga att undvika. 
Fler och större studier rörande vaccinets effekt på turistdiarré behövs och det skulle vara av 
vikt och intresse att närmare studera effekten i olika områden, för att kunna ge mer 
individuellt anpassade råd. Vidare skulle det vara värdefullt med kvalitativa studier som 
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visade hur resenärer tänker kring de råd de får. Mer forskning inom området genererar 
evidensbaserad kunskap, vilken kan användas i de utbildningar som bedrivs inom 
resemedicin. Detta skulle kunna utmynna i mer konkreta och evidensbaserade råd. 
Sjuksköterskan på en vaccinationsmottagning bör bygga sin rådgivning på evidensbaserad 
kunskap, väga in olika riskfaktorer hos resenären och ta hänsyn till resans mål och karaktär 
för att därefter kunna skräddarsy råden till varje individ.  
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