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Att resa med kronisk 
sjukdom

Sommar, semester och sköna resor, visst låter det härligt! Och fullt möjligt, men för en del krävs 
lite extra planering. Det kan löna sig att vara väl förberedd för att inte råka ut för obehagliga över-
raskningar eller bli besviken över förväntningar som inte infriades. Förutsättningarna är olika för 
personer med primär immunbrist, så följ de råd som passar dig/er.

Foto: Maria Löfving, Smögen

Text Ann-Sofi e I Nordmark
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Resmålet
Om du eller någon i ressällskapet har 
behov av ett allergisanerat rum, spe-
cialkost, tillgång till kyl för läkeme-
del, tillgänglighet med rullstol, hjälp 
med transfer från fl ygplatsen eller 
liknande, kontakta researrangören/-
byrån alt. hotellet för att ta reda på 
förutsättningarna och vilka even-
tuella lösningar de kan bistå med 
innan eller i samband med bokning. 
Hör man av sig i god tid före resa är 
det större möjlighet att man får sina 
behov tillgodosedda eller den service 
man önskar.

I en artikel i webbtidningen turista.nu 
har två resebolag tillfrågats angående 
tillgänglighet och resor. Fritidsresor 
har uppmärksammat att allt fl er män-
niskor lider av allergier och upplyser 
därför om vad maten innehåller vid 
sina egna Blue Village-anläggningar. 
Personalen utbildas om olika aller-
gier för att kunna agera vid even-
tuella tillbud och ett visst utbud av 
allergiprodukter fi nns att hitta i ho-
tellens minimarkets, uppger Marie 
Malmros, informatör på Fritidsresor 
för turista.nu. Hon berättar även att 
bolaget arbetar för att tillhandahålla 
anpassningar både vad gäller lokaler 
och transporter.

I samma artikel uppger Magdalena 
Öhrn, informationschef vid Vingre-
sor, att bolaget kommer att utvidga 
sitt tillgänglighetstänkande från att 
ha haft främst funktionshindrade i 
allmänhet i fokus till att ha männis-
kor med syn- och hörselhinder och 
människor med astma och allergi i 
åtanke. Vingresor hjälper till med 
tillstånd för att ta med nödvändiga 
hjälpmedel och kan oftast hjälpa till 
med att ordna transfer från fl ygplat-
sen, om det fi nns särskilt behov.
Se hela artikeln på www.turista.nu/
2008/09/tillganglighet-for-funktions-
hindrade/ 

Transport
När man bokar fl ygbiljett ska man 
uppge särskilda behov av ex vis as-
sistans vid ombord- och avstigning 
(nedsatt rörlighet), om man är rull-
stolsbunden, använder bärbar syr-
gasutrustning o s v. Om bokningen 
inte har skett i tid kan man ändå få 
viss hjälp på fl ygplatsen, men kanske

inte i den omfattning som önskades. 
Ta reda på vad som gäller vid behov 
av syrgasutrustning. Viss utrustning 
är inte godkänd hos alla fl ygbolag. 
Olika regler gäller och det är därför 
särskilt viktigt att försäkra sig om 
reglerna. Om man reser med fl era 
fl ygbolag måste man kontakta varje 
fl ygbolag. Bokar du resan via en 
resebyrå/-arrangör ska du meddela 
särskilda behov till dem i samband 
med bokningen. De kan ibland hjälpa 
till med dessa kontakter.

Läkemedel ska medföras i handba-
gaget och fl ytande läkemedel ska 
uppvisas vid säkerhetskontrollen. 
Glöm inte intyg! (Se under rubriken 
”Vaccination och läkemedel”). På 
Luftfartsverkets hemsida står mer 
att läsa om hur man ska gå till väga 
för att få bästa möjliga hjälp vid 
särskilda behov under en fl ygresa.

Ska man resa med tåg kan man kon-
takta järnvägsbolaget som trafi kerar 
den aktuella linjen, om man behöver 
hjälp eller svar på frågor ang. sär-
skilda behov vid resan.

Reseförsäkringar
Även om man inte vill tänka på sjuk-
domar i samband med resa så är det 
ändå något som kan drabba alla och 
i synnerhet den infektionskänslige. 
Den som är kroniskt sjuk och ska ut 
och resa bör noga se över sin reseför-
säkring. Risken fi nns att försäkringen 
inte gäller om avbeställning sker pga 
åkomman.

I SVT:s program Plus under år 2008 
diskuterades ämnet reseförsäkringar 
med anledning av ett ärende där 
far och dotter hade fått avslag på 
en ansökan om återbetalning för 
avbokad resa pga sjukdom som 
kunde sammankopplas till faderns 
kroniska sjukdom. Fadern skulle ha 
varit besvärsfri och symptomfri sex 
månader före bokning, meddelade 
försäkringsbolaget.

Ur programmet:
Det fi nns tre typer av reseförsäk-
ringar:
* Reseförsäkring knuten till bank-
kort.
* Reseförsäkring knuten till det rese-
bolag, där man beställt sin resa.

* Reseförsäkring knuten till hemför-
säkring. Kan förstärkas med så kallat 
resetillägg.

– Ingen av de här försäkringarna er-
bjuder ett helt tryggt avbeställnings-
skydd för personer med kroniska 
sjukdomar, säger Peter Stark, som 
är rådgivare vid Konsumenternas 
försäkringsbyrå. 

När det gäller avbeställningsskydden 
i bankkortsförsäkringarna och hem-
försäkringarnas resetillägg, liknar de 
varandra mycket, enligt Peter Stark. 
De är ofta otydligt formulerade och 
lämnar öppet för tolkningar för för-
säkringsbolagen. 

Lusläsa formuleringar 
För att känna sig trygg måste man 
lusläsa villkoren för begränsningar, 
och helst också kontakta sitt försäk-
ringsbolag för att få klarhet i hur de 
resonerar runt kroniska sjukdomar.
Formuleringar som man ska se upp 
med är exempelvis:
”Avbeställningsförsäkringen gäller 
endast sjukdom eller olycksfall som 
är akut och var okänd då försäkring-
en trädde i kraft.” 
eller
”Försäkringen gäller inte vid sjuk-
dom, olycksfall eller skada som inte 
är akut eller som var känd vid beställ-
ning av resan.” 

– Den som har en kronisk sjukdom 
bokar en resa på egen risk och måste 
noga läsa villkoren i sin försäkring. 
Man får faktiskt vara beredd på att 
stå helt ersättningslös om man blir 
akut sjuk i sin kroniska sjukdom, sä-
ger Peter Stark vid Konsumenternas 
försäkringsbyrå. 
(Källa: SVT Plus 2008)

Hårfi na gränser
PIO ställde frågor till två försäkrings-
bolag om ersättning vid avbokad resa 
alt. avbruten resa pga sjukdom som 
man kan koppla till en kronisk sjuk-
dom. Folksam svarade att de ersätter 
kostnader som beror på en akut för-
sämring av det existerande tillståndet 
eller den kroniska sjukdomen. Det 
innebär att grundsjukdomen enligt 
villkoret får vara känd vid avresan el-
ler bokningstillfället. Uppstår en akut

Tema - Resa
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hemsida kan man jämföra försäkring-
arnas innehåll, se adress i länkrutan 
på sista sidan.

Om ”olyckan” är framme: Kom 
ihåg att begära kvitton, läkarintyg 
och medicinska journaler som för-
säkringsbolagen kan behöva för att 
bedöma dina ersättningskrav.

EU-kortet ger rätt till vård
Det europeiska sjukförsäkringskor-
tet (EU-kortet) fi nns att beställa på 
Försäkringskassans hemsida, via 
telefon eller sms. Det kan ta upp till 
10 arbetsdagar att få kortet. Är tiden 
knapp kan Försäkringskassan utfärda 
ett provisoriskt intyg.

EU-kortet ger rätt till nödvändig vård 
(sjukhusvård, läkarvård, tandvård, 
läkemedel) inom ramen för landets 
allmänna sjukvårdssystem, på samma 
ekonomiska villkor som invånarna i 
landet, vid tillfälligt besök i ett EU/
EES-land eller Schweiz. 

I Försäkringskassans faktabroschyr 
”Sjuk vid tillfällig vistelse utom-
lands” står angående nödvändig vård 
och begränsningar:
Med nödvändig vård menas inte bara 
akutvård, utan även vård som ges på 
grund av kronisk sjukdom, inklusive 
provtagningar och medicinska kon-
troller. Du ska kunna vistas i ett annat 
EU/EES-land eller Schweiz och veta 
att du får den vård du behöver.
All vård betraktas inte som nödvän-
dig. Om vården kan vänta tills du 

kommer tillbaka till Sverige är den 
inte nödvändig. Den bedömningen 
görs alltid av läkare eller annan 
vårdpersonal som behandlar dig, och 
beror på sjukdomen och hur länge du 
ska stanna i landet.

EU-kortet ger dig inte rätt till privat 
vård. Det ger dig inte heller rätt till 
planerad vård. Det betyder att det 
inte gäller om själva syftet med re-
san är att söka vård.
Tänk också på att du inte har rätt 
till ersättning för extra kostnader 
vid hemresor, till exempel med 
ambulansfl yg. För att få ersättning 
för sådana kostnader måste du ha 
en privat reseförsäkring. Det gäller 
dock inte inom Norden, där det fi nns 
ett speciellt avtal som täcker extra 
utgifter för hemresor.
(Källa: Försäkringskassan(Källa: Försäkringskassan( )

Skräddarsydda resor
Det fi nns resebyråer som har inriktat 
sig på resor för personer med olika 
funktionshinder eller som – vid sidan 
av det vanliga utbudet – har kom-
petens för att arrangera resor med 
hänsyn till särskilda behov. Exitours 
är en av de sistnämnda. På deras 
hemsida står det hur man går till väga 
för att få bästa möjliga hjälp och även 
ett par tips inför resan.

AssistansResor erbjuder resor speci-
ellt för funktionshindrade till resmål 
i hela världen, när och fjärran. De 
vänder sig även till seniorer som vill 
resa i ett lite lugnare tempo.

Tema - Resa 

försämring av den försäkrades till-
stånd så gäller försäkringen för kost-
nader som beror på försämringen.

Johan Rosén vid Folksam poängterar 
att varje ärende är unikt – det är svårt 
eller omöjligt att generalisera vilket 
kan göra att svaren kan upplevas som 
otydliga. Det är upp till Folksam eller 
deras larmcentraler att i varje ärende 
göra en medicinsk bedömning för 
att avgöra om det fi nns ett förväntat 
vårdbehov eller om det rör sig om en 
akut försämring.

Erik Lindehell vid Trygg-Hansa me-
nar att det är en svårighet med tolk-
ningen vid kroniska sjukdomar och 
att man måste pröva från fall till fall. 
Vid osäkerhet tar Trygg-Hansa in 
personens medicinska journaler och 
tittar om insjuknandet ligger inom 
det förväntade eller utöver. Ibland 
hjälper läkare till vid bedömningen. 

En person med primär immunbrist 
som har haft täta infektioner nära 
inpå bokningen eller avresetillfället 
har troligen mindre chans att få ersätt-
ning än om personen hade varit infek-
tionsfri under ett par månader innan. 
Och även om en läkare har godkänt 
att personen kan åka så betyder inte 
det att reseförsäkringen gäller, me-
nade Erik Lindehell, som dock fram-
höll att Trygg-Hansa har ambitioner 
att hitta någon form av lösning för 
personer med kroniska sjukdomar. 

På Konsumenternas försäkringsbyrås

Foto: Ann-Sofi e I Nordmark, Legoland/Danmark Foto: Anette Andersson, Zakynthos Grekland
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Tema - Resa

I augusti i år beräknar en ny aktör 
fi nnas på marknaden, Lega Travel 
- en resebyrå som anpassar resan 
efter varje enskild persons behov. 
Det är den framgångsrika f d handi-
kappidrottaren David Lega som står 
bakom företagsidén.

Är man ute efter rekreationsresor 
i form av spa eller rehabilitering, 
hälsa, vegetariskt tema, yoga- eller 
träningsresor mm fi nns det olika re-
searrangörer att fi nna bl a på Internet 
(se tips på länkar i länkrutan). Dessa 
har kanske inte särskild kunskap om 
funktionshinder eller primär immun-
brist i synnerhet, men kontakta dem 
gärna och efterhör möjligheten att 
tillmötesgå de specifi ka behov som 
du/ni har pga sjukdomen.

Ekonomiskt stöd
Det fi nns en del fonder att söka bi-
drag ifrån till rekreation, men vissa 
delar bara ut bidrag under visst datum 
på året, därför gäller det att vara ute 
i god tid. På biblioteket fi nns böcker 
om fonder, bl a ”Stora fondboken” 
och ”Alla dessa fonder och stiftel-
ser”. Vissa bibliotek är även anslutna 
till en databas där man kan söka olika 
fonder. Man loggar in med numret på 
lånekortet. I Länsstyrelsens databas

på Internet fi nns också ett antal stif-
telser som delar ut bidrag till olika 
ändamål. Har man tålamod kan man 
fi nna ytterligare fonder och stiftelser 
via Internet. För den som vill göra 
det enklare för sig fi nns det privata 
företag som livnär sig på att hitta 
lämpliga fonder utifrån olika kriterier 
som man uppger. Se även artikel på 
sid. 9.

Vaccination och läkemedel
Ta reda på vilka typer av smittämnen 
som är vanliga vid resmålet. Tala 
med din behandlande läkare om 
möjligheten att vaccinera sig mot 
dessa. Vid vissa former av primär im-
munbrist hjälper inte vaccinationer. I 
det fallet kan man i stället gardera 
sig genom att ta med antibiotika  i 
reseapoteket. Vaccin med levande, 
försvagade smittämnen kan medföra 
allvarliga reaktioner. Se mer om vac-
ciner i separat artikel i tidningen.

Tala även med din behandlande läka-
re före resa ang. behov av mediciner 
och intyg för såväl mediciner som 
infusionsmaterial. Ett dokument eller 
ID-kort (sistnämnda fi nns att beställa 
på PIO:s hemsida), där diagnos och 
behandling uppges och som under-
tecknas av läkaren kan vara en extra

trygghet att ha med sig om det blir 
aktuellt att söka sjukvårdshjälp. Vill 
man ta reda på om det fi nns sjukvård 
med särskild kompetens inom immu-
nologi dit man ska resa, kan man gå 
in på ESID:s eller INGID:s hemsida 
och leta bland länkar till sjukvårds-
personalens intresseföreningar för 
primär immunbrist.

Under resan
Ha gärna våtservetter och/ eller en 
fl aska med sprittvätt till hands för att 
underlätta handhygien när du inte har 
tillgång till tvål och rinnande vatten. 
Rengör eventuella sår noggrant och 
håll dem rena tills de har läkt (bakte-
rier trivs i värme). Köp vatten på fl as-
ka och undvik färska grönsaker och 
frukt utan skal. Men njut av allt annat 
gott. Klappa/Kela inte med djur, men 
studera dem gärna på lagom avstånd. 
Ha i åtanke vad som bör undvikas vid 
primär immunbrist men fokusera på 
allt du/ni faktiskt kan göra. Och ha en 
riktigt skön och behaglig resa!  •

Foto: Anette Andersson, Zakynthos Grekland



– I vilket fall så ska alltid inaktiverat 
och rekombinant vaccin användas, sa 
dr Espanol och syftade till personer 
med primär immunbrist.

Om vacciner inte är något alternativ 
bör en person med primär immunbrist 
ta reda på vilka infektioner som fi nns 
i ett land, så att hon/han kan ta med 
sig antibiotika mot dessa vid resa.

Vaccinering vid olika primär im-
munbristsjukdomar
Efter en sammanställning av IDF 
(Immune Defi ciency Foundation) 
1998.

Effekten av vaccin där skyddet utgörs 
av antikroppar är tveksam vid XLA 
och CVID och levande vacciner bör 
undvikas. 

För personer med SCID är det tvek-
samt om vacciner där antikroppar 
och cellmedierad immunitet (dvs 
immunitet som baserar sig på celler-
nas direkta ingripande) är viktiga för 
skydd är effektiva. Levande vacciner 
ska undvikas.

Avdödade och levande vacciner ger 
troligtvis effekt vid IgA-brist. Inak-
tiverade virus-vaccin är att föredra 
men levande virus- och bakteriella 
vacciner är troligtvis säkra. Personer 
med IgA-brist kan dra nytta av pneu-
mokock- och infl uensavaccin.

För personer med CGD, aspleni och 
komplementbrist ger avdödade och 
levande vacciner troligtvis effekt. 
Vid CGD är levande virusvacciner 
säkra. Levande bakteriella vacciner 
bör däremot undvikas. Infl uensa- och 
VZV-vaccin kan minska risken för 
sekundära bakteriella infektioner. 
Vid aspleni är levande virusvacciner 
säkra och polysackaridvacciner mot 
pneumokocker och meningokocker 
rekommenderas. Vid komplement-
brister är såväl levande virus- som 
bakteriella vacciner säkra och me-
ningokockvaccin rekommenderas.  •
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nen: Levande vaccin – mot ex vis tu-
berkulos, mässling, vattkoppor inne-
håller levande, försvagade mikrober.
Inaktiverat vaccin – mot till exempel 
polio, infl uensa-virus innehåller inak-
tiverade, avdödade mikrober.
Toxoider – mot tetanus, difteri.
Konjugatvaccin – mot hemofi lus, 
pneumokocker.
Rekombinant – mot hepatit B.
DNA vacciner – under utveckling.

Nya vacciner på marknaden är bl a ett 
rekombinant vaccin mot humant pa-
pillomavirus och ett levande vaccin 
mot rotavirus, berättade dr Espanol. 

Terapeutiskt vaccin används för att 
stimulera immunsvaret mot en spe-
cifi k mikroorganism som infekterar 
en person: 
- Anti-tumör-”vacciner” – framkal-
lar ett starkare och mer specifi kt svar 
mot tumörcellerna genom att man 
tillför patienten presenterande celler 
tillsammans med tumör-antigener.
- Immunterapi vid allergiska sjukdo-
mar – ökar toleransen successivt ge-
nom att små och upprepade mängder 
av allergenet tillförs.

Vad gäller vid PI?
Man ska vara uppmärksam på att ett 
levande vaccin kan framkalla den ak-
tuella sjukdomen hos en person med 
nedsatt immunförsvar. Om svar från 
antikropparna eller T-cellerna saknas 
så är inte vacciner användbara. Och 
vacciner mot bakterier gör ingen 
verkan hos personer med antikropps-
brister. Rent teoretiskt, menade dr 
Espanol, skulle vacciner mot virus 
kunna ges, om det är effektivt var 
hon däremot osäker på. För patien-
ter som får regelbunden profylaktisk 
behandling med intravenöst gamma-
globulin är vaccinering troligtvis inte 
nödvändigt. Det kan däremot vara av 
nytta för personer med selektiv IgA-
brist, aspleni, komplementbrister och 
brister i fagocytfunktionen. Men det 
är viktigt att en medicinsk bedömning   
görs i varje enskilt fall.

Om alla människor i ett land är vac-
cinerade mot exempelvis polio så 
har landet ett högt skydd, förklarade 
doktor Teresa Espanol vid det inter-
nationella primär immunbristmötet i 
Holland 2008. Om en person i landet 
inte är poliovaccinerad är det ingen 
fara, men om många i landet inte är 
vaccinerade kan det bli farligt, då 
resistenta polio-infektioner kan ut-
vecklas, menade dr Espanol. 

Infektioner påträffas, vacciner ut-
vecklas och minskar infektionen i 
landet. Nya smittämnen och varian-
ter av smittämnen uppstår och nya 
vacciner måste tas fram. I många fall 
lyckas forskarna men inte i alla.

Vaccinerna har olika funktioner
Olika delar av immunförsvaret 
aktiveras/bör aktiveras vid olika ty-
per av angripare:
- Vaccin som ska producera anti-
kroppar mot bakteriella infektioner 
eller gifter, ex vis pneumokocker och 
tetanus, måste stimulera B-cellernas 
mognad (samarbete med T-cellerna 
är nödvändigt).
- Vaccin som ska förhindra virusin-
fektioner, som ex vis mässling, polio 
och HIV, måste stimulera cytotoxis-
ka celler (T-celler). De fl esta av dessa 
vacciner är väldigt effektiva hos 
friska människor. HIV-vaccin fi nns 
inte tillgängligt i dag, pga virusets 
extrema variationer och eftersom det 
är ett retrovirus (virus med hölje och 
omvandlingsförmåga). Infl uensavac-
cin tillhör också denna grupp. De är 
effektiva men antigenet måste bytas 
regelbundet pga förändringar hos 
viruset.
- Vaccin mot parasiter, ex vis sådana 
som förekommer vid malaria, är väl-
digt svårt att åstadkomma. Inte hel-
ler utförs särskilt mycket forskning 
kring det, berättade dr Espanol. Det 
påverkar främst fattiga länder.

Typer av vaccin
Det fi nns olika typer av vacciner som 
används vid olika typer av smittäm-

Vacciner 
- och vad gäller vid primär immunbrist?
Text Ann-Sofi e I Nordmark, Maria Löfving
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Tips på länkar - Tema Resa
Webbtidningar/Artikeltips:
www.turista.nu - Webbtidning om resor
www.reseledaren.nu - Tips och bra länkar inför en resa (se framförallt länken Planering)
Försäkringar:
www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=7856&a=1267920 - SVT Plus om reseförsäkring vid kronisk sjuk-
dom
www.konsumenternasforsakringsbyra.se - Jämför försäkringar på Konsumenternas försäkringsbyrå
www.reseledaren.nu/forsakring.asp - Försäkringar inför resan
www.forsakringskassan.se/pdf-broschyr/faktablad/sjuk_utoml.pdf - Försäkringskassans broschyr ang 
EU-kortet
Kommunikation:
www.lfv.se - Luftfartsverket
www.sv.wikipedia.org - Lista över järnvägsbolag (sökord enl beskrivande text)
Skräddarsydda resor/Resebyråer med inriktning på olika funktionshinder:
www.exitours.se - Har erfarenhet av att arrangera resor för personer med särskilda behov
www.assistansresor.se samt www.legatravel.com- Arrangerar anpassade resor
Rekreation-/Hälsoresor:
www.vegaresor.se, www.spapaket.se, www.spaweekendhotell.se - Arrangerar spa-resor
www.inshapetravel.se - Rehabilitering, yoga och träningsresor
www.halsoresa.se - Anordnar resor under temat hälsa och vegetarisk kost
Fonder/Stiftelser:
www.globalgrant.com - GlobalGrant - tillhandahåller information om en mängd olika bidragsgi-
vare. En del folkbibliotek är anslutna till databasen, inloggning sker då gratis via www.ggtest.info/
loginsystem/frontend/
www.stiftelser.lst.se/StiftWeb/SSearch.aspx - Länsstyrelsens databas med stiftelser
www.stipendier.se – Hjälper mot betalning till att hitta lämpliga fonder
Sjukhus med PI-kompetens:
www.esid.org samt www.ingid.org - Hitta sjukhus som behandlar personer med PI bland de internatio-
nella intresseorganisationerna för primär immunbrist

Se pris och storlekar på 
www.pio.nu 

eller kontakta 
redaktören: 

ann-sofi e.isaksson@pio.nu
Vill du hjälpa PIO att spara pengar? Har du e-post? 
Då kan du få protokoll och annan föreningsinformation 
via mejl! Anmäl namn och e-postadress till info@pio.nu.

P.S. PIObladet kommer i brevlådan som vanligt

Vill du skona miljön?

För kontaktuppgifter till PIO:s läns- och lokalavdelningar samt kontaktpersoner, besök www.pio.nu




