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Verksamhetsberättelse för Referensgruppen för Antiviral Terapi 2017 
 
RAV har under året haft följande styrelsemedlemmar: 
Anders Sönnerborg, ordförande (Föreningen för medicinsk mikrobiologi) 
Mia Brytting, sekreterare (Folhälsomyndigheten, adjungerad) 
Johan Westin, kassör (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) 
Filip Josephson (Läkemedelsverket, adjungerad) 
Rune Wejstål (Svenska Infektionsläkarföreningen) 
Jaran Eriksen (Sektionen för Läkemedelslära) 

Styrelsesammanträden 
Styrelsen för RAV-gruppen har sammanträtt tre gånger. Ett F2F möte samt två st Skype/Video 
möten.  

RAVs metodgrupp 
RAVs metodgrupp, som består av Anders Sönnerborg, Mia Brytting, Johan Westin, Jan 
Albert (ordförande) och Jaran Eriksen, har sammanträtt i samband med styrelsemötena när det 
funnits metodfrågor att avhandla.   

Ekonomi 
Kassa 27 TSEK.  
Resor till styrelsemöten och till behandlingsrekommendations-möten har finansierats av 
Folkhälsomyndigheten (FoHM). Respektive arbetsgivare har finansierat ordinarie lön under 
styrelsemötena och under behandlingsrekommendations-möten.  

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 
Genomförda uppdateringar av hemsidetexter 
• RAV har under året genomläst och vid behov uppdaterat texter ang behandlingsriktlinjer av 

utsedd RAV-styrelseledamot för att tydliggöra aktualiteten av rekommendationen. 
Rekommendationer och genomförda möten 
• RAV har tagit fram rekommendationer om praktisk handläggning av preexpositionsprofylax för 

hiv infektion. 



• En uppdatering av rekommendationer för profylax och behandling av hiv infektion vid 
graviditet har utförts av RAV, 19 september 2017. 

• En uppdatering av rekommendationer för behandling av HCV har utförts av RAV, oktober 
2017. 

 
Ovanstående rekommendationer är utlagda på hemsidan. 

Planerade möten 
• Möte ang behandling av JC/BK virus avses hållas januari 2018 
• Ett möte ang uppdatering av behandling av hiv planeras för 2018 
• Ett möte för uppdatering behandling av HBV diskuteras för 2018 
 
Metodgrupp 
Uppdatering av beskrivning av metoder för koncentrationsbestämning av läkemedel och 
läkemedelslista. 
 
Publikationer 
• Ovan angivna riktlinjer är utlagda på RAVs hemsida, www.rav.nu 
• Westin J, Wejstål R. Kommentar från Referensgruppen för antiviral terapi: - Behandling 

rekommenderas för alla med kronisk hepatit C. Lakartidningen. 2017 Aug 22;114. pii: ESUZ. 
Swedish. 

• Lagging M, Wejstål R, Norkrans G, Karlström O, Aleman S, Weiland O, Castedal M, Westin J; 
Swedish Consensus Group. Treatment of hepatitis C virus infection: updated Swedish 
Guidelines 2016. Infect Dis (Lond). 2017 Aug;49(8):561-575. doi: 
10.1080/23744235.2017.1300682. Epub 2017 Mar 15. Review. 
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Anders Sönnerborg 
Ordförande 
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