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TILL VERKSAMHETSCHEFEN.
EN KOPIA AV INBJUDAN HAR SKICKATS TILL INFEKTIONSLÄKARE INOM DIN ENHET.

Infektioner orsakade av jäst- och mögelsvampar har 
under senare tid ökat i antal. I Sverige dominerar 
fortfarande candida- och aspergillusinfektioner 
men vi ser nu en påtaglig ökning av mer ovanliga 
svampinfektioner orsakade av mucorales, 
fusarium, kryptokocker och histoplasma.

Invasiva svampinfektioner är associerade med 
hög dödlighet, varför vi många gånger tvingas 
behandla redan vid misstanke om sådan med 
dyra och ibland biverkningsbehäftade läkemedel.

Den kliniska bilden är många gånger ospecifik  
och påverkas av underliggande infektionsförsvar. 
Behandlingen försvåras dessutom ofta av att 
patienterna har grundsjukdomar som påverkar 
farmakokinetiken eller av att de står på intera-
gerande läkemedel.

Diagnostiska hjälpmedel finns men har många 
begränsningar. Behandlingen är oftast mycket 
kostsam. Under senare år har dock avsevärda fram- 
steg gjorts, såväl inom diagnostik som  behandling.

Vi betraktade 2017 års Fungal Forum som det sista 
eftersom vi då stod utan arrangör av utbildningen. 
Önskemålet från deltagarna att kursen skulle 
fortsätta var dock starkt och detta gjorde att vi 
sonderade olika möjligheter och till vår glädje var 
Unimedic Pharma villiga att åta sig rollen som 
arrangör och sponsor, vilket gör att vi kan 
fortsätta arrangera denna utbildning. 

Unimedic Pharma har nöjet att  
erbjuda din klinik platser för utbildning inom  

ämnesområdet invasiva svampinfektioner på årets  
upplaga av Fungal Forum, som kommer  

ske på Ulfsunda slott 28–29 november 2019.

Utvärderingen från Fungal Forum 2018 
besvarades av 29 av 29 deltagare och samman-
fattningsvis var man mycket nöjd med kursen. 
Under de två dagarna avser vi att besvara viktiga 
kliniska frågor. Med planerat upplägg hoppas vi 
dessutom kunna ge en integrerad helhetsbild av 
samspelet mellan invaderande svamp- och 
infektionsförsvar och dess betydelse för klinik, 
diagnostik och behandling i den kliniska vardagen. 
Vi vänder oss i första hand till infektionsspecialister 
eller ST-läkare under slutet av sin utbildning.

Hela dag 2 i programmet ägnas åt interaktiv ut-  
bildning med hjälp av mentometer. Handläggning 
av patientfall och kliniska situationer kommer att 
belysas och diskuteras med praktisk tillämpning 
av det som tagits upp dag 1. Om ni på kliniken 
har haft något komplicerat fall som ni önskar få 
ytterligare belyst, tar vi gärna upp det till 
diskussion under kursen.

Jag hoppas att tillsammans med min kollega  
Jan Sjölin kunna ge en riktigt värdefull kurs som 
ger mervärde för investerade pengar.

Vi ber dig ta ställning till vilka av dina 
medarbetare som kan delta i Fungal Forum 2019.

Mia Furebring
Föreläsare och moderator för mötet. 
Överläkare Infektionskliniken 
Akademiska Sjukhuset Uppsala



Antalet platser är begränsat. Anmälan görs på 
bifogat svarskort så snart som möjligt, dock  
senast den 27 september 2019. Anmälan är 
bindande. Unimedic Pharma står för föreläsare, 
lunch och middag. Resa och boende arrangeras  
och betalas själv av deltagarna.

För mer information angående det vetenskapliga 
innehållet, kontakta Ann Rydström enligt nedan.

För bokning av hotellrum, kontakta:
Ulfsunda Slott
Telefon: 08-704 49 40
E-post: welcome@ulfsundaslott.se
Rummen kan bokas till det rabatterade priset 
1795 kr ink moms om ni uppger att ni skall 
deltaga på Fungal Forum. 

Varmt välkomna!

Ann Rydström
0724-02 53 98
ann.rydstrom@unimedicpharma.se

Under denna utbildning vill vi försöka besvara och diskutera 
många angelägna frågor som exempelvis: 
• �Hur�kan�den�nya�diagnostiken�utnyttjas?�Hur�kan�vi�med�ökad�kunskap�om�felkällor�öka�

värdet�av�analysresultatet�vid�bedömning�av�den�enskilde�patienten?

• �Vilken�är�den�bästa�behandlingen�mot�invasiva�mögel-�och�jästsvampsinfektioner?�

• Ska�vi�behandla�hematologiska�patienter�empiriskt�eller�är�det�bättre�att�ge�profylax?�

• När�kan�det�vara�aktuellt�med�med�svampbehandling�på�IVA?

• Vad�gör�vi�när�patienten�inte�blir�bra�eller�får�oacceptabla�biverkningar�av�sin�behandling?�

• Hur�handlägger�vi�patienter�med�främmandekroppsinfektioner�orsakade�av�candida?

• När�finns�det�anledning�att�misstänka�mer�ovanliga�svampinfektioner?�



DAG 1

10:00-10:30 SAMLING MED KAFFE

10:30-10:40 INLEDNING
(Mia Furebring)

10:40-11:50 HUR SER DAGENS  
TERAPIARSENAL�UT? 
 (Jan�Sjölin)

11:55-13:00 HANDLÄGGNING AV INVASIV 
SVAMPSJUKDOM EFTER  
KIRURGI OCH HOS PATIENTER  
INOM INTENSIVVÅRDEN. 
(Mia Furebring)

13:00-14:00 LUNCH

14:00-15:00 HANDLÄGGNING AV INVASIV 
SVAMPSJUKDOM EFTER  
KIRURGI OCH HOS PATIENTER  
INOM INTENSIVVÅRDEN. FORTS.
(Mia Furebring)

15:00-15:25 FIKA

15:25-18:15 HANDLÄGGNING AV INVASIV 
SVAMPSJUKDOM HOS  
TRANSPLANTERADE OCH PATIENTER 
MED HEMATOLOGISK SJUKDOM
(Jan�Sjölin)

ca: 19:00 GEMENSAM MIDDAG

DAG 2

8:00-10:00 INFEKTIONSKONSULTENS 
UTMANINGAR. FALLDISKUSSIONER 
MED MENTOMETER. 
(Jan�Sjölin�&�Mia�Furebring)

10:00-10:30 FIKA

10:30-12:00 INFEKTIONSKONSULTENS 
UTMANINGAR. FALLDISKUSSIONER 
MED MENTOMETER. FORTS. 
(Jan�Sjölin�&�Mia�Furebring)

12:00-13:00 LUNCH

13:00-14:15 INFEKTIONSKONSULTENS 
UTMANINGAR. FALLDISKUSSIONER 
MED MENTOMETER. FORTS.
(Jan�Sjölin�&�Mia�Furebring)

14:15-14:30 UTVÄRDERING OCH AVSLUT

ca:�14:30 KAFFE OCH HEMRESA
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