Verksamhetsberättelse för Referensgruppen för Antiviral Terapi 2013

RAV har under året haft följande styrelsemedlemmar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Anders Sönnerborg, ordförande (Föreningen för medicinsk mikrobiologi)
Mia Brytting, sekreterare (Smittskyddsinstitutet)
Bo Svennerholm, kassör (Föreningen för medicinsk mikrobiologi)
Jan Albert, hemsideredaktör (Karolinska Institutet, 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)
Filip Josephson (Läkemedelsverket, adjungerad)
Rune Wejstål (Svenska Infektionsläkarföreningen)
Ylva Böttiger (Sektionen för Läkemedelslära)

Styrelse sammanträden
Styrelsen för RAV-gruppen har sammanträtt tre gånger; en st face-to-face möte och två st
telefonkonferens möten.
RAVs metodgrupp
RAVs metodgrupp, som består av Anders Sönnerborg, Mia Brytting, Bo Svennerholm, Jan Albert
och Ylva Böttiger, har sammanträtt en gång.
Ekonomi
Kassa 3060 kr, 18 nov 2013. (Fasta kostnader: Bastjänst och utrymme 3400kr/år webhotellet.
PG 660kr/år). Pengarna kommer sålunda att ta slut under 2014. Upprepade diskussioner
angående hur att få intäkter vid styrelsemötena.
Löne och resekostnader i samband med RAV-gruppens sammanträden har betalats av respektive
klinik/landsting och av Smittskyddsinstitutet. Utgifter för konsensus-möten betalades av
respektive klinik och Smittskyddsinstitutet.
Hemsida
RAVs hemsida utnyttjas frekvent för informationsinhämtning. Den nya hemsidan introducerades
under 2009 och har under 2013 fungerat mycket väl. Imponerande 15371 besök har registrerats
under 2012 och 2013, se bilaga. Hemsidan förvaltas av SMI utan extra driftkostnad för RAV.
Sökadressen www.rav.nu kvarstår och RAVs självständighet gentemot SMI framgår av hemsidan.
Aktivitet
 Dokument från konsensusmötet för EBV-behandling 2012 har skrivits. Avsikt är att publicera
detta på RAVs hemsida i början av 2014
 Konsensusmöte angående smittsamhet vid hiv behandling genomfördes september 2013 med
representanter från RAV, specialiteten, SMI, Socialstyrelsen och Smittskyddsläkarorganisationen. Ett kunskapsunderlag har under 2013 färdigställts. Detta dokument är utlagt
på SMIs hemsida och på RAVs hemsida.
Kunskapsunderlaget ”Smittsamhet vid behandlad hivinfektion” har haft stort medialt
genomslag, såväl i radio och TV som i tidningarna. En välbesökt presskonferens hölls
samma dag (21 oktober 2013) som rapporten släpptes, i samband med den nationella hiv- och
STI-preventionskonferensen som SMI arrangerade. Presskonferensen, med Jan Albert, Johan

Carlson och Anders Tegnell, filmades och finns tillgänglig via YouTube. Medverkar gör
även Peter Gröön och Åke Örtqvist:
http://www.youtube.com/watch?v=HwV9gbwBehg&feature=youtu.be
En debattartikel, undertecknad av företrädare för SMI och RAV, publicerades också i DN
samma morgon: http://www.dn.se/debatt/hiv-ar-inte-langre-en-livshotande-sjukdom/
Ett flertal andra artiklar skrevs i massmedia.
Kort efter publicering kom Hovrätten över Skåne och Blekinge med sin friande dom i åtalet
mot en välbehandlad hiv-patient som av tingsrätten tidigare i år dömts till 1 års fängelse för
att ha utsatt fyra olika kvinnor för risk att smittas av hiv. Hovrätten friade eftersom det inte
går att hävda att den åtalade mannen utsatt kvinnorna för en konkret risk vilket krävs för att
kunna fällas för framkallande av fara. Hovrätten hänvisar till ett sakkunnigutlåtande som
begärts in från SMI, som var grundat på kunskapsunderlaget, och expertvittnesmål från Jan
Albert. Därmed kan vi redan se att dokumentet fått effekt på rättstillämpningen i brottmål.
Ett internationellt intresse föreligger bl.a från UNAIDS och HIV in Europé. En engelsk
version är framtagen och submission planeras till internationell tidskrift under 2013.


Ett konsensus möte ang uppdatering av HIV guidelines och även för guidelines för profylax
och behandling av HIV-1 infekterade gravida genomfördes september 2012. Dokumenten
färdigställdes november och är nu utlagt på RAVs hemsida. Framtagande av en engelsk
version har initierats.



Arbete med en uppdatering av guidelines för HCV behandling har initierats. Mötet planeras
till april 2014, i samarbete med Läkemedelsverket



RAV har kontaktat diverse parter för att få tillstånd ett uppdateringsmöte för RSV guidelines
men har ännu inte fått tillstånd ett sådant. Parallellt bedriver företaget AbbVie aktiviteter för
att understödja nya guidelines vid sidan om RAVs aktivitet.

Övrigt
RAV fick den 6 maj 2013 ta del av SMIs översyn av de med SLS gemensamma referensgrupperna
RAV, RAM och RAF. Bl.a anges det i dokumentet: ”RAV:s verksamhet har varit mycket
framgångsrikt och RAV:s guidelines har ett stort nationellt genomslag och läses även i de
nordiska grannländerna.”…. ”Genom RAV:s samarbete med Läkemedelsverket finns en viktig
kontaktyta mellan professionen, SMI och Läkemedelsverket”… ”SMI har ett stort behov av RAV
idag och referensgruppen tillgodoser SMI:s behov av kunskap om antiviral behandling.”
RAV har fått informationen att SLS VD Filippa Nyberg skall kontakta ordförande för att diskutera
hur SLS ser på organisationen för referensgrupperna vilket ännu ej skett. RAV har försökt
etablera kontakt med Filippa Nyberg under 2013.

Stockholm 23 nov 2013
Anders Sönnerborg
Ordförande

