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Verksamhetsberättelse för Referensgruppen för Antiviral Terapi 2010 
 
RAV har under året haft följande styrelsemedlemmar: 
Anders Sönnerborg, ordförande (Föreningen för medicinsk mikrobiologi) 
Mia Brytting, sekreterare (Smittskyddsinstitutet) 
Bo Svennerholm, kassör (Föreningen för medicinsk mikrobiologi) 
Jan Albert, hemsideredaktör (Smittskyddsinstitutet t.o.m juni 2010, därefter adjungerad) 
Elda Sparrelid (Svenska Infektionsläkarföreningen) 
Lars Navér (Svenska Barnläkarföreningen) 
Karin Pettersson (Svensk förening för obstetrik och gynekologi)) 
Petra Tunbäck (Svenska sällskapet för dermatologi och venerologi) 
Ingrid Uhnoo t.o.m september därefter Filip Josephson (Läkemedelsverket) 
Rune Wejstål (Svenska Infektionsläkarföreningen) 
Ylva Böttiger (Sektionen för Läkemedelslära) 
 
Styrelse sammanträden 
Styrelsen för RAV-gruppen har sammanträtt fyra gånger. Under 2010 har RAV infört att varannat 
styrelsemöte är ett telefonmöte.  
 
RAVs metodgrupp 
RAVs metodgrupp, som består av Anders Sönnerborg, Mia Brytting, Bo Svennerholm, Jan 
Albert och Filip Josephson, har sammanträtt tre gånger.   
 
Ekonomi 
RAV-gruppens sammanträdesresor har betalats av respektive klinik och av Smittskyddsinstitutet. 
Utgifter för konsensus-mötet HIV gravida betalades av respektive klinik och SMI. RAV-gruppen 
har under hösten 2010 fått generösa anslag från Svenska Infektionsläkarföreningen (10 tkr), 
Föreningen för medicinsk mikrobiologi (10 tkr) och Sällskapet för Dermatologi och Venereologi (5 
tkr) till RAV.      



 
Hemsida 
RAVs hemsida utnyttjas frekvent för informationsinhämtning. Den nya hemsidan introducerades 
under 2009 och har under 2010 fungerat väl. Den förvaltas av SMI. Sökadressen www.rav.nu 
kvarstår och RAV självständighet gentemot SMI framgår av hemsidan. En nytillkommen funktion 
är att selekterade nyheter relaterade till antiviral terapi läggs ut på hemsidan. Hemsidan hade under 
2010 totalt 3048 besökare vilket motsvarar drygt ca 10 besök per arbetsdag vilket för anses vara 
mycket högt inte minst mtp att antal besök under juni-juli är är lågt. Majoriteten av besök kommer 
från Sverige men hemsidan har även besökare från övriga nordiska länder.   
 
Aktivitet 
Konsensusmöte för uppdatering av nationella behandlingsrekommendationer för HIV infektion hos 
gravida genomfördes 25 mars 2010. Dokumentet slutfördes juli 2010 och återfinns på RAVs 
hemsida.  
 
Rekommendationerna rörande behandling av CMV från september 2009 publicerades på hemsidan  
mars 2010. 

Information om resistenstestning vid hepatit B och hepatit C virus behandling har sammanställts 
och lagts ut på hemsidan. 

Planeringsarbete har även initierats inför uppdatering av HIV behandling 26 januari 2011, som 
kommer genomföras i samarbete med Läkemedelsverket, och inför konsensusmöte om behandling 
av EBV infektion som planeras till 2011. 
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Anders Sönnerborg 
Ordförande 
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