
 
 
 

Verksamhetsberättelse för Referensgruppen för Antiviral Terapi 2021 
 

RAV har under året haft följande styrelsemedlemmar: 

Anders Sönnerborg, ordförande (Föreningen för medicinsk mikrobiologi) 

Mia Brytting, sekreterare (Folhälsomyndigheten, adjungerad) 

Johan Westin, kassör, vice ordförande fr.o.m 9 september (Föreningen för medicinsk mikrobiologi) 

Jan Albert, hemsideredaktör (Karolinska Institutet, adjungerad) 

Lisa Swartling (Svenska Infektionsläkarföreningen) 

Lars Navér (Svenska Barnläkarföreningen) 

Karin Pettersson ((Svensk förening för obstetrik och gynekologi) 

Petra Tunbäck (Svenska sällskapet för dermatologi och venerologi) 

Gabriel Westman (Läkemedelsverket, adjungerad) 

Rune Wejstål (Svenska Infektionsläkarföreningen) 

Jaran Eriksen (Sektionen för Läkemedelslära) 

Emmi Andersson (Föreningen för medicinsk mikrobiologi, adjungerad) 

 

Styrelsesammanträden 

Styrelsen för RAV har sammanträtt fyra gånger via videomöten: 1/2; 21/5; 9/9; 19/11.  

 

Stadgeändring 

Beslut om stadgeändring fattades vid två på varandra följande möten såtillvida att införa positionen 

”vice ordförande” att väljas inom styrelsens befintliga ledamöter.  

 

Förändringar i styrelsens sammansättning 

Johan Westin valdes 21 maj till vice ordförande tillika kassör. 

Vid mötet 20 november valdes Johan Westin till ny ordförande fr.o.m  01/01-22 efter att Anders 

Sönnerborg meddelat sin avgång.  

 

Anders Sönnerborg har varit i kontakt med FKM och informerat dem om sin avgång. En 

rekryteringsprocess pågår inom FKM under vilken Jan Albert interimistiskt kommer att vara 

representant för FKM i RAVs styrelse from 1 januari 2022.  

 

Rune Wejstål har under hösten 2021 meddelat sin avgång. Kontakt har tagits med SILF och en 

rekryteringsprocess pågår inom SILF för att utse ny efterträdare till Rune.  

 



Både SILF och FKM har informerat som och erbjudits att möjlighet finns för auskultanter att 

medverka i RAVs styrelsemöten och andra aktiviteter. Enligt uppgift pågår en process inom 

föreningarna för att identifiera sådana personer.  

Ekonomi 

Kassa 22 190,89 kr.  

Resor till behandlingsrekommendationsmötet för hiv september 2021 finansierades av 

Folkhälsomyndigheten (Fohm). Respektive arbetsgivare har finansierat ordinarie lön under 

styrelsemöten. Enskilda styrelsemedlemmar och externa experter har bidragit oavlönat till 

verksamheten utanför arbetstid.  

RAVs hemsida  

Hemsidan utnyttjas frekvent för informationsinhämtning och har stort inflytande på 

behandlingsstrategier och behandlingsbeslut för virussjukdomar i landet. Hemsidan hanteras av 

Svenska Läkarsällskapets web-master i samarbete med Jan Albert. Hemsidan nås via www.rav.nu 

varvid sökningen omdirigeras till www.sls.se/rav.  

Aktivitet 

Planering 

• RAV har planerat för uppdateringar av riktlinjer: influensa i samarbete med 

Läkemedelsverket våren 2022, samt i RAVs regi CMV 27 april 2022, adenovirus 2023, HDV 

våren 2023 (prel).  

RAV har även kontaktats av ett flertal personer inom och utanför professionen om önskemål 

att RAV ska ta fram mer detaljerade behandlingsrekommendationer/algoritmer specifikt för 

direktverkande läkemedel och immunomodulerare för behandling av SARS-CoV-2 infektion. 

Kontakt har tagits med SILF och FKM för diskussion om detta.  

Genomförda uppdateringar av hemsidetexter 

• RAV har genomläst och vid behov uppdaterat texter ang behandlingsriktlinjer på hemsidan för 

att säkra aktualiteten av rekommendationen.   

Rekommendationer och genomförda möten 

• En uppdatering av rekommendationer för behandling av HIV slutfördes och lades ut på hemsida 

• Medlemmar för RAV har under hösten 2021 påbörjat i uppdatering av riktlinjer för 

influensabehandling 

Remissinstans 

• RAV har varit remissinstans till det Nationella Vårdprogrammet för covid-19 vid två tillfällen 

 

Publikationer 

• Ovan angivna riktlinje och uppdateringar är utlagda på RAVs hemsida, www.rav.nu 

 

 

31 december 2021 

 

 

 

 

Anders Sönnerborg 

Ordförande 
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