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Verksamhetsberättelse för Referensgruppen för Antiviral Terapi 2015 
 

 

RAV har under året haft följande styrelsemedlemmar: 

Anders Sönnerborg, ordförande (Föreningen för medicinsk mikrobiologi) 

Mia Brytting, sekreterare (Folkhälsomyndigheten, adjungerad) 

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) 

Jaran Eriksen (Sektionen för Läkemedelslära) 

 

Styrelse sammanträden 

Styrelsen för RAV-gruppen har sammanträtt fyra gånger, varannat styrelsemöte är ett telefonmöte.  

 

RAVs metodgrupp 

RAVs metodgrupp, som består av Anders Sönnerborg, Mia Brytting, Bo Svennerholm, Jan 

Albert (ordförande) och Jaran Eriksen, har sammanträtt fyra gånger.   

 

Ekonomi 

Kassa 32 818,89 SEK. RAV-gruppens sammanträdesresor har betalats av respektive klinik och av 

Folkhälsomyndigheten.  

 

Stadgar 

För att tydliggöra att RAV är en oberoende tvärsektionell referensgrupp vars styrelseledamöter 

utses av Svenska Läkaresällskapet och att ledamöterna från FoHM respektive Läkemedelsverket är 

adjungerade har stadgarna modifierats till följande: 

 

 De föreningar inom Svenska Läkaresällskapet som utser styrelseledamöter är: medicinsk 

mikrobiologi (2), infektionssjukdomar (2), pediatrik (1), obstetrik och gynekologi (1), 



läkemedelslära (1) och dermatologi & venerologi (1). Folkhälsomyndigheten har en 

adjungerad plats i styrelsen. Varje förening/sektion har att bestämma mandattiden för 

föreningens representanter, mandattiden bör dock vara två eller tre år. Då representant avgår 

meddelar RAV den aktuella föreningen, som har att utse ersättare. 

 RAV utser ordförande och sekreterare inom gruppen. Folkhälsomyndigheten svarar för 

sammanträdeslokaler och sammanträdeskostnader.  

 RAV äger frihet att till styrelsen eller enstaka sammanträden adjungera representanter för 

myndigheter och/eller personer med specialkunskaper. 

 RAV bör ha minst fyra styrelsemöten årligen. Sekreteraren för fortlöpande skriftliga 

mötesanteckningar som utsändes till styrelsen senast tre veckor före nästa möte, tillsammans 

med agenda. 

 För att styrelsen ska vara beslutsmässig krävs att minst 2/3 av styrelsen är närvarande. Vid 

ev. omröstning angående styrelsebeslut krävs minst 2/3 majoritet av hela styrelsen. Fast 

adjungerade styrelseledamöter har rösträtt.  

 

 

Relation till Svenska Läkarsällskapet och hemsida 

Svenska Läkarsällskapets ordförande har fört en dialog med ordföranden från RAV, RAF och RAM 

ang hur relationen kan styras upp. Detta innebär bland annat att RAV blir en tydligare integrerad del 

av SLS verksamhet och att RAVs hemsida flyttas till SLS server och SLS garanterar support till 

denna. Adressen www.rav.nu kvarstår alternativt http://www.sls.se/RAV/. Två ledamöter från 

RAV, adjungerad ledamot Jan Albert och ordinarie ledamot Jaran Eriksen har fått möjlighet att gå 

in och utföra mindre textförändringar.  

 

RAVs hemsida utnyttjas frekvent för informationsinhämtning. Tyvärr har 

informationsförmedlingen från SLS till RAV inte fungerat vad det gäller antalet besökare under 

2015. Enligt muntlig rapport är den dock fortfarande mycket hög.  

 

Aktivitet 

Genomförda möten 

 En uppdatering av rekommendationer för behandling av RSV infektioner har utförts av 

Läkemedelsverket tillsammans med representanter från RAV. 

 En uppdatering av HCV behandlingsriktlinjer har utförts av RAV och LV. 

 RAV och FoHM har tagit fram rekommendationer för uppföljning efter potentiell HIV 

exposition. 

 

Planerade möten 

 Planering av möte ang behandling av JC/BK virus diskuteras och prel datum är HT 2016 

 Planerad möte för uppdatering av HIV guidelines februari 2016 

 HCV i RAVs regi. Ett endagarsmöte v 36 (september) 2016 på FOHM. En överenskommelse 

föreligger med LV att utnyttja aktuell HCV guidelines, framtagen av LV och RAV, som bas för 

detta möte. 

 

Remisser 

 Remiss besvarad rörande restade antivirala läkemedel från Socialstyrelsen. RAV anser att det 

inte finns något problem med detta då det har funnit motsvarande läkemedel att tillgå. 

 Remiss besvarad ang premoria ang kostnadansvar för smittskyddsläkemedel Ds 2015:20.  

http://www.rav.nu/
http://www.sls.se/RAV/


Metodgrupp 

Uppdatering av beskrivning av metoder för koncentrationsbestämning av läkemedel har utförts av 

Jaran Eriksen. 

 

Publikationer 

Förutom hemsida. 

 Lagging M, Wejstål R, Norkrans G, Karlström O, Aleman S, Weiland O, Castedal M, 

Josephson F; Swedish Consensus Group. Treatment of hepatitis C virus infection for adults and 

children: Updated Swedish consensus recommendations. Infect Dis (Lond). 2015 Dec 1:1-11. 

[Epub ahead of print] 
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Anders Sönnerborg 

Ordförande 

 


