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Information om resediarré 

Diarré är det vanligaste hälsoproblemet för finländska resenärer. Risken att insjukna i diarré för den som reser 

utomlands varierar mellan 10 och 40 procent. Sannolikheten att insjukna i diarré varierar beroende på resmål, resans 

karaktär och årstid. Risken att insjukna i diarré är störst under den varma årstiden och i områden med dålig 

livsmedelshygien. Områden där risken är störst är Sydasien, Västafrika och Nordafrika samt Ekvatorialafrika. I 

Västeuropa, Nordamerika, Kanada, Australien, Nya Zeeland och Japan är risken för diarré inte större än i Finland. 

Resediarré orsakas av bakterier, virus och protozoer. Bakterierna orsakar över 60 %, virusen 5–25 % och 

protozoerna ca 5 % av diarréfallen hos resenärer. Utifrån symptomen kan man vanligtvis inte identifiera orsaken till 

diarré. Inkubationstiden för bakterier och virus som orsakar diarré är i genomsnitt 6–72 timmar. I fråga om protozoer 

är inkubationstiden 1–2 veckor. 

Mot resediarré finns inget vaccin som ger allmänt skydd. Vanligast är att man blir smittad av förorenad mat eller 

dryck. Det bästa sättet att skydda sig mot resediarré är livsmedels- och handhygien. Detta innebär bl.a. omsorgsfull 

handtvätt/handdesinfektion efter toalettbesök och inför matlagning och måltider. Maten ska vara ordentligt 

genomkokt och det är säkrast att använda buteljerat vatten för drickande och tandborstning.   

Symptom 

Resediarrén börjar oftast i slutet av första reseveckan. Av resenärerna insjuknar 15 % först efter hemkomsten. 

Typiska symptom på resediarré är diarré av varierande svårighetsgrad, magkramper och illamående. Dessutom kan 

feber som varar under ett dygn och huvudvärk förekomma. Diarrén varar i medeltal 3−5 dygn, men smärtorna och 

magkurrandet kan fortgå, t.o.m. i flera veckor. Obehandlad diarré som orsakats av protozoer kan vara i flera veckor, 

t.o.m. i månader.

Vätskebehandling av diarré 

Vid lindrig diarré räcker vila och rikligt med vätska som behandling. Lämpliga drycker är te, vatten och utspädd saft 

samt diarrédrycker som blandas enligt anvisningarna på förpackningen.   

Normalt behöver en vuxen flera liter vätska per dag. En diarré mångdubblar det naturliga vätskebehovet. Törst är ett 

tydligt tecken på vätskebrist. I synnerhet i fråga om små barn och åldringar finns det risk för snabb uttorkning.  

Utöver ett tillräckligt intag av vätska ska den som insjuknat dessutom äta lättsmält mat, t.ex. ris och bananer. I 

allmänhet rekommenderas att turister undviker alkohol, kaffe (diuretisk effekt) och mjölkprodukter i det akuta skedet 

av diarrén.  

Försvagas det allmänna hälsotillståndet, drar diarrén ut på tiden, förekommer det hög feber eller blodig diarré ska 

man ta kontakt med hälsovården.   

Mikrobläkemedel mot diarré  

Resediarréer är nästan alltid självläkande och kräver inte mikrobläkemedel. 

Källa: www.thl.fi -> matkailijan terveysopas -> matkaripuli  

Ytterligare information vid behov: Övervakningen av smittsamma sjukdomar tfn 02 

266 1143  

Öppettider: mån–fre kl. 8–12 och också mån kl. 13–16 

http://www.thl.fi/
http://www.thl.fi/



